
NYELVTUDOMÁNYI 

KÖZLEMÉNYEK 

KIADJA 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. 

S&KRKKSZ.TI 

TIZENNEGYEDIK KÖTET. 

ELSŐ FÜZET. 

BUDAPEST, 1878. 

A M. TUDOM. AKADÉMIA KÜNTVKIADÓ-HIVATALA. 





TABTALOM. 

lap. 
Uj tudományok új előítéletek. Hunfalvytól 1 
Xorenáci Mózes az ogundur és ogur bolgárokról. Edelspacher Antal . . 65 
A mássalhangzók hasonulása a magyarban. Dr. jSimonyi Zsigmond . . . 7 t 
Aeschylus és Sophocles trópusai. Pecz Vilmos . ' . . . 9 5 

é » i 

L?"^ 
'TtxléKr napló 

"'wawe"jwww«»i«i.i 



ŰJ TUDOMMYOK ŰJ ELŐÍTÉLETEK 
MEG 

ADALÉK A FINN-UGOR NÉPEK TÖRTÉNETEIHEZ. 

«A különböző emberfajok keletkezése s azoknak az égaljhoz 
való viszonya, méltán a természetvizsgálónak a feladata; törté
nelmileg úgyis alig lehető, de nem is épen nyomós, meghatározni, 
ha vájjon a legrégibb lakosság, melyről biztos tudásunk van, ott 
keletkezett-e az illető országban, azaz autochthon-e, vagy az is 
jövevény? De az egymásra következő népek felmutatása, miből a 
mind tökéletesbülő míveltség fokozódása kitessék, valamint hátra
felé menve az is kitűnjék', hogy a kevésbbé mívellietö néptörzsek 
a feljebb álló nemzetek nyomásától el-elenyésztek : ez már a tör
ténetek vizsgálójának a dolga», úgymond Mommsen római törté
nelmének elején. x) S azután így folytatja: «A német régészek 
azt hozták ki, hogy Anglia, Franczia, Éjszak-Német és Skandiná
via országokban az indgerman törzsek elérkezte előtt egy talán 
csúd (finn-ugor) fajbeli nép lakott vagy inkább barangolt, a mely 
vadászatból és halászatból él vala, szerszámait kőből, csontból, 
agyagból készítvén, magát pedig vadak fogaival és gyantakővel 
ékesítgetvén, de a földmívelést és az érezek használatát nem 
ismervén. Indiában is az indgerman népet egy kevésbbé mívellietö, 
barnább színű nép (a dravida stb. nép) előzte meg. Ámde Italiá
ban se egy kiszorított nemzetnek nyomaira nem akadhatni, milye
nek a keltek és germánok területén a finnek és lappokéi, s milye
nek az ind hegységeken a barna népekéi (s déli Indiában a 

') Römische Geschiclite. Erster Bánd. Dritte Auflage. Berlin 1861. 
A S. lapon. f 
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°2 HUNFALVY PÁL. 

dravidákéi), se egy elenyészett ős népnek oly maradványaira nem 
találtak még, milyenek emitt a keltek és germánok területén azon 
régiségek, melyek egy kőkorról tanúskodnak.» 

Bagehot, a nemzetek eredetéről értekezvén azt mondja egy 
helyütt*): A mióta a hosszú agya 2) népek a rövid agyuakat Euró
pának legjobb részeiből kiszorították : azóta az egész európai tör
ténelem nem egyéb mint a győzelmek története, melyeket a hadi-
lag jobban készült népek a kevésbbé jól készülteken nyertek és 
nyernek. 

E két idézetben (Mommsenből, Bagehotból) az új tudomá
nyok : anthropologia, etimológia, archaeologia, nyelvtudomány 
szólnak; egyszersmind némely balítélet vagy inkább előítélet is 
nyilatkozik azokban, melyek az új tudományok árnyékában kelet
keztek, s igazságok gyanánt, úgy látszik, annál hangosabban nyi
latkoznak, mennél kevesebb közök van a valósághoz. 

I. 
Mommsen az emberfajak keletkeztet s az égaljhoz való viszo

nyukat méltán a természettudományokba utasítja. Ez a termé-

1) Bagehot Walter, tler Ursprung der Nationen: Autorisirte Ausgabe, 
Leipzig, 1874. Az «Internationale Wissenschaftliche Bibliothek» IV. köteté
nek 58, 59. lapján. 

•) Hosszú agyú, rövid ÖW7?/«—dolichokephal, langschádelig ; brachyke-
phal, kurzschádelig. E n itt az agg szót azon értelemben veszem, a melyben kell 
azt venni, s mely szerint az «a fejnek csontnemű és félgömbölyű része, mely 
a velőt magában foglalja* N. Szótár; — vagy «capnt, cranium» Kresznerics, 
P. Pápai. Azért agg-koponya «craniiim, calvaria» Kresznerics, P. P. és Mol
nár Albert szerint. Az agy szó tehát soha sem jelentett «cerebrum», «Gehirn», 
mely mindenütt és mindenkor agy-velö volt. Csak az újabb kor nevezé el a 
cerebrum-ot, Gehirn-t agy-nak, s csinálá az agyacs szót is, kis agy-velő helyett. 
Koponya is agy, de inkább az agynak részeit jelenti, soha nem az egész 
agyat. Volt és van agg-velő, de nem volt soha és sehol koponya-velő. Legyen 
tehát a «craniologia» megint agy-tan, ne pedig koponya-tan. — A Termé
szettudományi Közlöny 1876-beli októberi füzetében Balogh Kálmán naz agy 
eletérőhi értekezik. Szeretném, ha ezentúl az agg-velő életéről értekeznék, a 
mit már a hátgerincz-velő is javasolna. Hisz az «üres fejű, híg velejű» régi 
kifejezéseket B. K. is nagyon helyeseknek találja. Igaz ugyan a «cerebrum-
nak» substantia medullaris-ei s medulla oblongata-ja is van : de ezek elneve
zésére módot talál a dolgokon, nem pedig az idegen elnevezéseken gondolkodó 
magyar tudomány. 
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szettudomány az anthropologia, mely az embernek eredetét s 
annak természetes tulajdonságait kutatja, mely továbbá az embe
riség azon különbségeit írja le és határozza meg, melyek az em
berfajokat jellemzik, s nemcsak leírja, hanem szülő okait is für
készi, ha vájjon az égalj okozta-e, vagy külön-külön eredetnek 
kell-e tulajdonítani. Mind erre az anthropologiának egyik ága, a 
craniologia, szolgál hathatósan. Az a kérdés pedig, ha vájjon a 
különböző állati osztályok mindnyájan, az embert is hozzájok 
tudva, egy eredetből valók-e, vagy több eredetből indultak-e ki, a 
mely kérdéshez az emberfajok eredete szorosan csatlakozik: az 
napjainknak egyik legnagyobb kérdése. Az anthropologiának tehát 
roppant nagy tere, s épen oly nagy feladata is van; sőt ez akkora, 
hogy ki is dagad a természettudomány köréből s a speculatio me
zejére árad ki. Az anthropologia mint természettudomány alig 
hogy kinevette a philosophiát, maga olyan philosophicussá lett, 
mintakár a régi ion bölcselkedés. Egy újkori Diogenes nem lenne 
kevésbbé mulattató a réginél. — De legyen bármilyen is az anthro
pologia, a mit az kutat, minek az akar tudománya lenni, az nem 
a történelem és történetírás tárgya. 

Az anthropologiával legszorosabb viszonyban áll az etimoló
gia vagy ethnographia ; tehát az a tudomány, mely a népek vagy 
nemzetek támadását fürkészi, tulajdonságaikat leírja, jellemezi, s 
azok szerint osztályozza is. Eme tudományban is még sok-a 
bizonytalanság; mintha még ez iránt sem volna egyetértés, hogy 
mi teszi tulajdonképen a nemzetet ? Azért nem is világos még a 
különbség az anthropologia és ethnologia között, s ha vájjon ez 
utóbbi hasonlóképen természettudomány-e, mint az anthropolo
gia ? Nem igen tudni még, hogy a craniologia vagy az agy-tudo
mány az anthropologiának vagy az ethnologiának része-e ? Hogy e 
kérdést valóban felfoghassuk, egynehány adatot közlök a legújabb 
agy-vizsgálatokból. 

Azon nemzetközi gyűlés, mely múlt szeptember havában 
Budapesten tartatott, 1874-bén Stockholmban, 1869-ben pedig 
Kopenhágában ülte volt ünnepeit. Szántszándékkal élek ezen kife
jezéssel, mert a történelem előtti tárgyak gyűjtögetése, magyará
zata, fejtegetése akár az anthropologiához akár a szorosan vett 
régiségekhez, azaz az emberi működés maradványaihoz tartozza
nak, Skandináviában indult meg s teremtett új tudományt, mely-

1* 
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nek ama nemzetközi gyűlések csakugyan ünnepei. Dániában 
Simonsen Vedel állitá fel először 1813-ban a régiségek három korát, 
úgymint a kő-, bronz- és vaskort, s Thomsen rendezé 1830-ban a 
kopenhágai muzeumot az emiitett három korszak szerint. 

Azon évben Hildebrand Emil, akkor lundi tanár, látogatá 
meg a kopenhágai muzeumot, s elfogadván a Thomsen rendszerét, 
ő is a szerint állitá fel azután a lundi kicsi muzeumot, s utóbb, 
mint «antiquarius regni» — mely hivatalt Svédországban már 
Gusztáv Adolf teremtett volt — a stockholmit. A kopenhágai és 
stockholmi muzeumok, a régisógi tárgyak rendezésére és számára 
nézve elsők a mivelt világon. A történelem előtti régiségek tudo
mánya tehát Skandináviában keletkezett, s virágzik mai napig is 
jobban, mint bárhol. x) Mommsen tehát a legelői álló idézetben 
legalább nem világosan, ha nem is a szorosan vett német tudo
mány iránti elfogultsággal szól, midőn azt mondja: a német régé
szek találták ki, hogy Anglia, Franczia stb. országokban egy 
kőkorbeli nép megelőzte az újabban odaérkezett népeket : mert azt 
bizony a skandináv vizsgálók találták ki. Az új régészeti tudomány 
Skandináviában keletkezett, dán és svéd tudósok kezdték meg és 
fejtették ki nagyon; a dán és svéd első kutatásokhoz csatlakozá-
nak azután az angol, franczia, német és olasz kutatások; azok 
által indítva indult meg a magyar újkori régészet is. — Abban is 
csalatkozott Mommsen, hogy Italiában ilyetén kőkorbeli népnek 
nem maradtak volna meg nyomai: sőt azokat már a régi római em
berek is észrevették volt, jelesen Augustus császár, kiről Suetonius 
azt beszélli, hogy szerény épületeit nem annyira szobrok és festett 
képek,mint inkább lúgosok és berkek ékesíték,valamint a'régiséggel 
és ritkasággal kitűnő tárgyak, milyenek Kapri szigetén az otromba 
vad állatok felette nagy csontjai, melyeket óriások csontjainak 
neveznek, s milyenek a hérósoknak fegyverei (quae dicuntur Gigan-
tum ossaet armaHeroum).2) íme a történelem előtti nagy fű-evők 
csontjai, melyeket a közhit óriásokéinak tart vala, de melyeket az 
értelmesek otromba állatok csontjainak nézett (immanium bellua-
rum ferarumque membra praegrandia); ime továbbá a kőkori bal-

1) A 4 millió lakosságú Svédországban 11 folyóirat foglalkozik a régisé
gekkel. — Hildebrand János, a «Congrés international d'Antliropologie» stb. 
á Stockbolm. Compte blendu, 11. lapján. 

2) Svetonius, Octavus Augustus LXXII . 
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ták, kalapácsok stb., a melyeket mindnyájan a régi hősök fegyve
reinek (arma Heroum) hittek. A bolognai nemzetközi gyűlés pedig 
1871-ben bő és nagy mutatványait tára ki a történelem előtti régi
ségeknek, melyekkel Olaszország bővelkedik; s ma minden ember 
tudja, hogy mindenütt az úgynevezett kőkor a míveltségnek első 
s nem is megvetendő foka. 

A kőkori régiségek közt az emberi agyak kiváltképen inger
lik a vizsgálódást, mert ha valamiből, úgy talán az agyakból lehet 
kiolvasni, hogy kik voltak a kőkornak emberei. A mely országban 
összeül a régészek nemzetközi gyűlése, annak kőkori emberei felé 
irányul a közfigyelem. Stockholmban arra a kérdésre, hogy Svéd
országban a történelem előtti embernek melyek az anatómiai és 
ethnikai jellemei ? báró Dübentől várták a kielégítő feleletet. 
«Sokan, úgymond Düben, azért ösztönöztek felelnem a kitűzött 
kérdésre, mert azt gondolják, legjobban tehetem, minthogy régen 
kutatom e tárgyat, s minthogy az orvosszaki múzeum igazgatója 
lévén, annak bő gyűjteménye elég anyagot nyújt nekem a vizsgá
lódásra. Fájdalom, meg kell vallanom, iigymond, hogy a midőn 
10 vagy 11 évvel azelőtt belefogtam ebbe a kutatásba, a kérdés 
nagyon egyszerűnek s a felelet reá igen könnyűnek látszik vala: 
most az ellenkezőt érzem. Az anyag sokasodott, az észleletek sza
porodtak ugyan : ámde kétségeim is szaporodtak napról-napra, s 
régi bizodalmam elenyészett. Ezt ugyan gyengeségemnek is tulaj
doníthatnám, ha más országok idevágó irodalmait tekintve nem 
látnám, hogy a bizonytalanság ott is emelkedik, s ha nem tudnám 
Virchow és Quatrefages imént hallott nyilatkozatjaikat, melyek sze
rint az anthropologiai craniologia koránt sincs még annyira hozva, 
hogy biztos feleleteket adhatna azon kérdésekre, a melyek a tör
ténelem előtti tárgyak kutatásaiban mindig előkerülnek. Legyőz
hetetlen bajok mutatkoznak Európa nagy népeinél, a melyekben 
fajvegyülés esett meg a történelmi időben s alkalmasint a törté
nelem előtti időben is esett volt. Svédországban idegen hódítás 
nem történt, mint tudjuk, nem sűrű népessége állandóbb és hely
hez ragaszkodóbb mint egyebütt, itt tehát csak a svea-k és gótok 
nyomait kell kutatni (e két törzsből állott össze a svéd nép), meg 
azon népéit, a melytől a nagykövü (megalith) emlékek származ
nak. Mind a mellett vannak itt is oly nehézségek, mint másutt. 
A finn fajnak nyomai is mutatkoznak, de ezek nem okoznak 
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semmi bajt, mert a finn fajnak agyai világosan különböznek a 
többiektől. — Ámde hogyan lehet a sveákat a gótoktól, s ezeket 
együtt ama régiebb néptől megkülönböztetni? — Düben a mostani 
népesség agyait megmérvén, a férfiaknál 76,73, a nőknél 77,38 szé
lességi általános indexet talált; x) amazok öblössége 1,480, eme
zeké 1,360 centiméternyi lévén. A mostani svéd népség világosan 
egy ugyanazon typusu, bár egyedi különbségek nem hiányzanak 
is, s bár a városok és felsőbb osztályok embereinél az idomok 
simultabbak, kerekdedebbek, mint a falusi népnél. Az általános 
nagy egyezésnél fogva, mely egy typusra mutat, kénytelen vagyok 
állítani, úgymond Düben, hogy a sveák és gótok egy fajbeliek, 
talán csak a míveltség fokára nézve voltak különbözők, mit a 
hagyományos történelem is állít. 

Düben a történelem előtti népnek agyait is megvizsgálta. 
Ötven ilyen agy van meg; de a szét,porlódottak is, felismerhető 
nyomaik szerint, az épekhez tartoznak. Mindezen agyak — né
hánynak kivételével — 74,3 szélességi általános indexet mutat
nak, szegletesebbek és kisebb öblösségűek ugyan a mostaniaknál: 
egyébiránt mi különbséget sem vehetni rajtok észre, mintha más 
typushoz tartoznának. Ennélfogva azt kell vélni vagy alítani, 
hogy a törtenelem előtti ama régi nép Svédországban ugyanazon 
typushoz tartozott, a melyhez a mostani. 

Mondhatná ugyan valaki, így folytatja Düben, hogy ama 
régi agyak egy vegyült fajnak agyai. Ámde a vegyült fajnak kér
dése nagyon aggató («c' est une question singuliérement épineuse 
que cetté question des cránes des races mixtes»). Düben nem bá
torkodik arról valamit is állítani; vegyes fajú agyakat nem talált 
még. Látott ugyan már sok utódot finnek és svédek, lappok és 
svédek, finnek és lappok közti házasságokból: de közlő vagy 
vegyült agyakat még a második vagy harmadik nemzetség sem 
mutat. Mindegyik esetben hol az egyik hol a másik idom ural
kodik. 

Az ötven agy közt néhány kivétel van, t. i. tíz olyan, mely
nek szélességi indexe 84,2-ig ér. Öte Dániából, öte Svédországból 
való. Vájjon lapp agyak-e azok ? Azon fölvétel szerint, hogy a 
lappok később költöztek be, s hogy a 62-°-ot nem haladták meg 

*) Lásd a következő jegyzetet. 
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soha délfelé, azok nem volnának lappok. — íme Düben vélemé
nye a svédországi agyakról mind a történelem előtti, mind a tör
ténelmi korból. A szerint a 84 szélesség-indexű agyak talán lap
pok, a 73—77 szélesség-indexű agyak pedig nem' lappok, de 
nyilván egy typusuak. Az agyak tehát brachykephalok (rövidek) és 
dolichokephalok (hosszak); x) a dolichokephalok pedig mind a tör
ténelem előtti néptől valók, mely a nagykövű sírokat rakta, mind 
a sveáktól és gótoktól valók, a kiknek utódjai a mai skandináv 
lakók. A skandináv tudósok most egyező véleménye szerint az 
ottani lakosság két irányból származott odá: éjszak-keleti irány
ból, a finnek és lappok, kik azonban jóval később értek oda ; nyu
gat-délről, a dán szigetek felől, a kőkor és talán a bronzkor embe
rei, meg dél-keletről a "vaskor emberei, a sveák és gótok.2) A régi
ségek és a történelem tanúsága szerint, úgy mond Hildebrand, a 
skandináv vaskor német, vagy inkább germán eredetű. Közép-
Európában, Hildebrand szerint, az első vaskor kelt népeknek 

x) Az anthropologok a fej hosszát 100-nak vévén, a fejnek szélességét a 
hosszához arányosítják, hogy a szélességi szám, melyet index-wok neveznek, 
közelebb vagy távolabb áll-e a hosszúsághoz. Welcker felfogása szerint (lásd 
Magyarország Ethnographiáját) a szélességi 78, azaz 100 (hosz) : 78 (széles
ség) tenné a határt a hosszú és rövid agyak közt ; a 78 alatti szélességitek, 
vagy indexűek mind hosszak, a 78 felettiek rövidek. Welcker továbbá mind a 
kettőben alosztályokat tesz, minélfogva a 78—74 indexűek ortho- vagy meso-
kephalok — középhosszúságúak, — a 73—72 indexűek subdolichokephalok — 
hosszúkások, — végre a 71—67 indexűek dolichokephalok — tökéletes hosz-
szak. Továbbá a 79—80 subbrachykephalok, — rövidesek — a 81—85 és fel-
jebbre menő indexűek brachykephalok — igazi rövid fejűek, azaz gömbölyűek 
vagy négyszögesek. Welcker szerint az emberiség számában igazi rövid fejűek 
15 millió, rövidesek 195 millió, középhossziiságúak 544 millió, hosszúkások 
165 millió, s hosszúak 107 millió volna. Lásd Magyarország Enthnographiája 
9. lapját. 

Huxley (egy angol anthropolog) a 80 indexet fogadja el határnak a 
hosszúság és rövidség között. Tehát Huxley szerint 80—85-ig brachykephalok 
.— rövid agyuak, — 85—90 brachistokephalok — legrövidebb agynak, 90 felől 
eurykephalok — széles agyuak. Továbbá 80—77 subbrachykephalok — rövi
desek, — 77—74 orthokephalok— helyesek — 74—71 mesokephalok — közóp-
hosszúak, 71 alól rnesistokephalok — legközép hosszúak. 

2) Sur les Caractéres craniologiques de 1'homme préhistorique en Suéde 
Par M. le báron von Düben. Congrés international d'Anthropologie stb. Stock
holm, 1876. a 687—662. lap. 
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tulajdonítandó, ott tehát a vaskor megelőzte a rómaiakat. Pran-
cziaországot és Svédországot egybeállítván Hildebrand így találja: 

Francziaországban Svédországban 
az 1-ső vaskor (kelt) 
a 2-ik vaskor (római) 
» 3-ik vaskor (frankburgund) 1-ső vaskor (gót) 

^-ik vaskor (újabb). 
Svédországban a bronzkor, a régiségek tanúsága szerint, még 
Nagy Sándor idejében, Kr. e. 300 év tájon, uralkodik vala; a gótok 
tehát azután költöztek volna be. Pedig a massiliai Pytheas mát 
330 tájban gutto-nok&t talála a Balt-tenger déli partján. 

Szóval, a skandináv tudósok a kőkor és a bronzkor embereit 
más-más eredetiteknek, tehát szükségképen más-más nemzetsé-
gűeknek, a vaskor embereit pedig germán fajbélieknek tartják. De 
minthogy Düben szerint, a kő- meg bronzkor agyai ugyanazon 
typust mutatják, melyet a mai germán skandinávok agyai: ennek 
az a tanúsága, hogy az agyak idoma nem határozhatja meg a 
nemzetiseget. S ezt a tanúságot még más tények is szolgáltatják. 

Eetzius Gusztáv, a hires Eetzius András fia, a stockholmi 
gyűlésen az ember fajok agyairól értekezvén*) a skandináv (ger
mán) agyat 100 : 77,s-nak, a szlávot 100 : 88,s-nak, a lappot 100: 
86,5-nek találja. E szerint a skandináv agy dolichokephal, a szláv 
meg a lapp brachykephalok. Ha bármi csekély viszonyban volna 
is az agyidoni a nemzetiséggel, a lapp és a szláv agyak sokkal 
közelebb rokonságra mutatnának, mintsem a skandináv és a szláv: 
pedig a történelmi valóság az ellenkezőt bizonyítja. 

Tény, a minél alig van bizonyosabb, hogy a skandináv ger
mán nemcsak rokon, hanem egy eredetű is a német germánnal. 
Mindamellett Welcker is a svédet 75, az angolt és dánt 76, az 
alnémetet 77 indexűnek, tehát dolichokephalnak találta, a néme
tet magát pedig sehol sem dolichokephalnak, hanem braehykephal-
nak (részint sabbrachykephal, részint mesokephal), még ott is, a 
hol a szlávok hatását nem lehet gondolni, p. o. Würtembergiában, 
Helvétiában.2) Olaszországban már a történelem előtti agyak két 
fajtát mutatnak, brachykephalt és dolichokephalt; de azt is talál-

*) U. o. Sur l'étude Craniologique des races lmmaines. A 693—740. lap. 
a) Lásd Magyarország Etlmographiáját, 10. lapján. 
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ják ott, hogy fejlődés látszik az agyakon, a csiszolt kökorbeli 
ember meghaladta volt a régibb embert, de a rövid és hosszú 
agyuak együtt vannak később is. Olaszországnak mai lakossága 
úgy oszlik el az agy-idomra nézve, hogy Felső-Olaszországban az 
majdnem mind brachykephal, Alsó-Olaszországban dolichokephal; 
az Elba szigetén, Umbriában és a római tartományban vegyes a 
lakosság, részint brachy- részint dolichokephal. x) Broca Solutré-
ben is (Francziaországban) a palaeolith (első kő)-korban kétféle 
emberfajt ismert fel, egy dolichokephalt, mely régibb, s egy bra-
chykephalt, mely amaz után következett volna.2) 

Magyarországban Lenhossék tanárnak és társainak mérései 
szerint a megmért élő magyarok szélességi indexe volna közép
számmal 82,2, meg 83,4; a megmért horvátoké 80,7; a megmért 
tótoké 82,7; a megmért rumunoké 84,i; a megmért szerbeké 81,5; 
a megmért németeké 80,2, — s a mi nevezetes, a megmért kül
földi németeké 83,i; a zsidóké 80,8. Helyeseknek fogadván el a 
tett méréseket — módom sem lévén akár igazolni akár megkét-
leni — azokból az tetszik ki, hogy Magyarországnak összes lakos
sága, bár különböző nemzetiségű s bizonyosan különböző eredetű 
is, mind brachykephal. A magyarok előtti időből az úgynevezett 
avar agyak mesterséges alakúknál fogva tűnnek ki, 3) de az an-
thropologiai jellemre nézve azok is brachykephalok. Vannak 
nálunk történelem előtti agyak is ; egy ketteje a szeptemberi gyű
lés kiállításában vala látható. Az egyiket, melyet Paur Iván Bük
ről (Sopronmegyében) küldött volt be, krakói tanár Kopernicki az 
én és Paur jelenlétünkben méré meg. Annak homloka hátrasí-
múló, de széles, a szem feletti dudorodása csekély; egész idoma 
első tekintetre is hosszúkásnak tetsző. A mérésekből 73 szélességi 
index, teb#t dolichokephalsága tűnt ki. Se foga se állkapczája 

*) Nicolucci. Sur l'homme préhistorique en Italie. Compte Rendű du 
Congrés international á Bologne 1871. Pag. 233—238. 

a) A Solutré M. Broca a reconnu l'existence, pendant la véritalde 
époche paléolith de cetté station, de deux races d'hommes mélées, dönt uue 
dolichocépliale, la plus ancienne d'aprés lui, et l 'autre brachycéphale ou plu-
tőt mésaticéphale. Compte Rendű du Congrés de Stockholm 1874 ; pag. 128-

3) Lásd Magyarország Ethnographiáját a 155. 156. lapján. A nemzet
közi gyűlésen Lenhossék is előmutata egy avar agyat, s értekezvén róla 
bizonyosan felvilágosította e feltűnő agyakat. 
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nem lévén az arcznak eme határozása, hogy meredek vagy előre 
nyúlt fogu-e (orthognath vagy prognath), lehetetlen. Egy más 
agy ott a kiállításban még csonkább vala, de idoma hasonlóképen 
dolichokephal. Nálunk is tehát a történelem előtti ember dolicho-
kephal, legalább részben: mert ki tudja, nem találnak-e majd 
brachykephalra is. 

Melyik idom már tökéletesebb ? Talán egészen hiú a kérdés : 
de a mikor két idom kerül egymás mellé, az ember nem állhatja 
meg, hogy egybehasonlítgatásában ezt a kérdést ne tegye magá
nak. Tehát melyik agyidom tökéletesebb, a dolichokephal-e vagy a 
brachykephal ? Eetzius András felállítván ismeretes osztályozását, 
s a germán skandinávokat dolichokephaloknak találván, a néme
tek közt az a nézet kapott fel, hogy az orthognath-dolichokephal 
idom a legtökéletesebb, azt hivén, hogy ilyenféle az egész német
ség, valamint a prognath-brachykephal idomot (a pápuát, négert 
stb.) legállatiabbnak vélik vala. Nemsokára fel kellé hagyni avval 
a nézettel, mert a szabatos mérések a németeket is brachykepha-
loknak tüntették ki, milyenek a szlávok, magyarok, törökök stb. 
Mint láttuk, az emberiség legeslegnagyobb része brachykephal. 
8 már Virchow arra a véleményre hajlandó, hogy a rövid és hosszú 
agyak eredetét a különböző életnemnek s a míveltség különböző 
fokának lehet tulajdonítani; hogy a doliehokephalság hihetőleg egy 
alsóbb, s a braehykephalság egy felsőbb fokot mutatna. l) — De ezt 
a nézetet már Skandinávia nem támogatná, mert csakugyan nem 
áll, hogy a lapp és a finn (a kik brachykephalok) felsőbb vagy 
nagyobb míveltségűek volnának, mint a germán skandinávok (a 
kik dolichokephalok). Különbséget akar ugyan Virchow találni az 
éjszaki braehykephalság között, a melyhez a lapp hasonlítana, s 
a déli vagy szárazföldi braehykephalság között:2) de hogy melyik 
aztán a nagyobb míveltségnek a képviselője, azt nem találtam 
még megírva. A sírokbeli leletek, kivált Angliában, majdnem Vir
chow nézetét támogatják, mert a folyosós vagy sor-sírokban, 
melyek az új kőkorból valók, hosszú fejeket, a kerek sírhalmok
ban pedig, melyek a bronzkorból valók, rövid fejeket találnak, 

r) Cornpte Rendű du Congrés international á Stockholm 1874. A 706. 
707. lapon. 

a) U. o. a 849. lapon. 
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mint Lubbocknál is olvasható. (Lásd magyar fordításában : A tör
ténelem előtti idők. I. 138. lapján.) Németországban is «azon 
németek, kik a soros sírokban (Leichengráber) temetkeztek, álta
lában magas és hosszú fejűek voltak, ellenben a mai frízek, a kik 
talán legtisztább germán vérűek, alacsony és rövid fejűek.» x) Ma 
legalább meg van haladva az a nézet, hogy a dolichkephalság, 
még ha meredek arcz-él járul is hozzá, az emberi tökéletesség kife
jezője. De az előítéletet — mely előbb itél, hogysem ismerné a 
tényeket, a melyekre támaszkodik, - - az előítéletet, ha kedvez a 
hiúságnak, nem lehet egyhamar kiirtani. Bagehot csak előítélet
ből, tehát ellenkezőleg a kiáltó tényekkel írhatta: «A mióta a 
hosszú agyú népek a rövid agyuakat Európának legjobb részeiből 
kiszorították: azóta az egész európai történelem a győzelmek tör
ténete, melyeket a hadilag jobban készült népek a kevésbbé jól 
készülteken nyertek és nyernek.» A tények azt kiáltják, hogy 
Közép-Európában a rövid vagy gömbölyű agyú népek győztek a 
hosszú agyuakon, mint viszontag Keletindiában a hosszú agyú 
angol győzött a hosszú agyú szanszkrit és más népeken. Sajnála
tos dolog, hogy ilyen tanítást, milyen a Bagehoté, az új európai 
evangéliumba vesznek, be !2) 

Az agy idomának nincsen semmi köze a nemzettel, az agy
tan tehát nem része az etimológiának, hanem csak az anthropo-
logiának; ez továbbá természettudomány, de az etimológia nem 
lehet az. A természettudománynak egyedül az tárgya, mi magá
tól a természettől, az embernek hozzájárulása nélkül lett. Az em
berfajok, akár hogyan keletkeztek is, az ember akaratján kivül 
lettek; valamint az agynak idoma is, s minden, a mit a physiolo-
gía fejteget, az emberi akaraton kivid áll. Azért is úgy látszik 
nekem, hogy a stockholmi gyűlésnek hatodik kérdése : Svédor
szágban, melyek a történelem előtti embernek anatómiai és ethnikai 
jellemei ? (quels sönt les caractéres anatomiques et ethniques de 
l'homme préhistorique en Suéde?) kétfélét foglalt egybe, mik nem 

*) Virchow a német anthropologiai gyűlésen, Jénában, 1876. augusz
tus 9—12. 

8) A Nemzetközi Tudományos Könyvtár (interuationale wissenscliaft-
liche Bibliothek) németül, angolul, francziául, olaszul és oroszul ád a társa
dalmi és természeti tudományok köréből olyan népszerűen irt munkákat, 
melyek a legújabb haladásokat tudományos szabatossággal fejezik hi. 
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tartozhatnak együvé, azaz, mik nem lehetnek egy tudománynak 
a tárgyai. Minden, a miről az anatómia beszélhet, az nyilván a 
természettudományba való: viszontag minden, a mi a nemzetet 
vagy népet teszi, a nyelv s a mi vele jár, az nem lehet természet
tudományi tárgy, mert annak se kiterjedése se súlya nincsen. De 
hát igazán az etimológia nem természettudomány-e ? 

II. 
Bagehot a nemzetek eredetéről szól, vagyis a természetes 

kiválásnak és átöröklésnek befolyásáról a politikai községek kép
ződésére értekezik.1) Bagehot értelmében a nemzetek támadása a 
természetes kiválásnak (natürliche Zuchtwahl) és átöröklésnek 
volna tulajdonítható. Ha ez áll, az etimológia is a természettudo
mányba való, s az ethnographia nem egyéb csak természetrajz; 
s hogy még tovább menjünk egy lépéssel, a «história gentium» 
csak «historia naturális*). Érdemes a dolog, hogy közelebbről 
megvizsgáljuk. Legelőbb is azon akadunk fel, hogy egynek van 
odaállítva: nemzet és politikai község. Méltán csodálkozhatni azon, 
hogy brit ember, ámbár Kelet-Indiát nem látta volna is, Írorszá
got, vagy inkább az írnépet el bírja felejteni. Ha t. i. arról nem 
feledkezik meg, lehetetlen neki bármennyire is a nemzetet a poli
tikai községgel azonosítania. A roppant brit birodalom Keletin
diában nem egy, de tiz és több nemzetet foglal magában; pedig 
az az indiai birodalom még nem is magában áll, hanem az euró
pai brit birodalomnak egy része; s jóllehet épen múlt nyárban az 
angol királynét India császárjának nyilatkoztatták ki, azzal nem 
akarták azt kijelenteni, hogy India külön s Anglia is külön politi
kai községek. Az európai tapasztalás mutatja, hogy egy nemzet is 
tbbb politikai községet tehet, s viszontag egy politikai községbe 
több nemzet tartozhatik. Nemzet és politikai község nagyon külön
böző két dolog. 

Különböző lévén a kettő, lássuk, melyiknek képződésére 
folyhat be a természetes kiválás és átöröklés ? Maradjunk a brit 
politikai község mellett. Vájjon a természetes kiválás és átöröklés 

l) Der Ursprung der Nationen. Betrachtungen über den Einfluss der 
natürlichen Zuchtwahl uud der Vererbung auf die Bildung politischer 
Geineiuwesen. 



ÚJ TUDOMÁNYOK ÚJ ELŐÍTÉLETEK. 13 

csatolta-e a katliolikus Írországot a protestáns Angliához ? vagy 
az indiai birodalmat az európaihoz ? Egyszerre belátjuk, hogy a 
mit Bagehot állít, nem alkalmazható a politikai községre. 

De talán a nemzetre alkalmazható; talán a nemzetet képezi 
a természetes kiválás és átöröklés ? A természettudományok kibő
vülése korunknak egyik sajátsága, úgy mond Bagehot: a találmá
nyok új világa keletkezett, a melyet akarva nem akarva látnunk 
kell; az eszmék új világa tölti el a levegőt, a melyben élünk, 
habár nem is látjuk, azokat. Ez új eszmék átváltoztatták az állami 
tudományt s a társadalmi gazdaságot. Most minden dolognak van 
történelme vagyis régi jelentősége; az egyes ember is eg}T régiség 
a tudományos szem előtt, a mely alakjából olvassa ki életének 
egész történelmét, azt t. i., hogy micsoda ő maga, s mi tette azzá 
a mi, kik voltak elődjei, s azok mi által lettek azokká és nem 
másokká. — A mívelt embernek teste a nevelés által változik, 
felgyűlt erőkkel van eltöltve s tehetségeket szerez magának, 
melyeket öntudatlanul gyakorol. — Az élet az idegrendszernek 
folytonos fejlődése. A nemzőnek tulajdonsága az utódra, megyén 
át, a kiben mint ösztön vagy jelesség nyilatkozik. A most élő indi
viduum okvetetlen a szüléjének eredménye, melyet csak akkor 
érthetünk meg tökéletesen, ha a szülék tulajdonságait megtudtuk. 
Az átöröklés törvényei még ismeretlenek. A szellem valami isme
retlen módon hat az idegekre; az idegek hasonlóképen ismeretlen 
módon gyűjtik össze a hatásokat, s ezeknek eredménye gyakran 
valamikópen által megyén az utódra.x) 

Ez az újkori természettudomány philosophiájába való, ami t 
a zoológia bizonyosan helyesel, de csak addiglan, míg találmá
nyokra, eszmékbe, állami tudományra, társadalmi gazdaságra s 
egyéb ilyenre érünk, a melyeket nyilván a zoológia nem fejthet 
meg. A magyar nyelvben termés, tenyészés, meg termesztés, tenyész
tés szók vannak. A mi a termés tenyészés nagy körébe való, az 
bizonyosan a természeti törvényeket szorosan követi, s abban 
egyéb a természetes szükségnél, a természetes oknál és okozatnál 
nincsen. Be a nyelv nem hiába képezett a termés szóból termesz-

*) Unser Geist wirkt in irgend einer unbekannten Weise auf unsere 
Nerven, und unsere Nerven sammeln auf eme ebenfalls unbekanute Art die 
Wirktingen an, und das Ergebniss geht háufig irgend wie auf imsere Nacli-
kommen über. (Per Ursprung der Nationen. 11. lapon.) Huxleyből van véve. 
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tést, a tenyészés szóból tenyésztést, mert arra a tapasztalás kény
szerítette. Az újkori természettudomány szeret a tapasztalásra 
hivatkozni, tehát azt sem tagadhatja el, lehetetlen azt nem lát
nia. Az ember is terem, tenyészik, mint a természettudománynak 
valamennyi tárgya, s a meddig terem, tenyészik, addiglan őt ter
meszteni és tenyészteni is lehet, úgy hogy derekasan termesztett 
állattá lesz, jól emésztő gyomorral, mint a madár, erősen birkózó 
karral, mint Ajax, gyorsan futó lábbal, mint Achilles : de lehet-e 
okosságot is, politikai számítást beléje termeszteni, hogy olyan 
legyen, mint Ulysses, azt <még a leghíresebb angol tenyésztő sem 
mutatta meg. Hogy erős gyermekeket tenyészteni lehet, nincs két
ség; hogy a természetes kiválás (natürliche Zuchtwahl) az emberi 
nemben is hat, ki tagadja: de hogy Sokratoseket, Phidiasokat, 
Perikieseket, Shakespeareket, Peeleket, Darwingeket tenyészteni 
lehessen, azt nem hihetem, az a tapasztalással ellenkezik. Avagy 
lehet-e a nyelvet tenyészteni, azaz születés útján átörökíteni a gyer
mekre '? 

Aristoteles bizonyosan sok tudománynak híjával volt, mely 
ma a természet- és mathematikai tudományok embereinek közös 
birtoka: de magát az embert alkalmasint jobban ismerte, mint 
korunknak sok tudósa. Aristoteles az emberi léleknek {tpúwj), így 
nevezi ő azt, a mi az állati testben súly és tér szerint meg nem 
mérhető — két részét látja, értelmetlent és értelmest. Az értel
metlen, úgy mond, a növevénynyel is közös, az t. i. mely a táp
lálkozást és növést okozza, s a mely leginkább az alvás közben 
hat. De minthogy az ember nem az alvás által lesz jóvá avagy 
roszszá, világos, hogy a léleknek emez értelmetlen része nem is 
teszi ki az embert. Még más értelmetlen természete is van a 
léleknek, az érző, mely azonban némileg értelmes is, mert arra 
lehet szoktatni, hogy szófogadója legyen az értelemnek. A mi tehát 
a tenyészésre tartozik, az egészen értelmetlen, de a kívánság és 
ösztön az értelemben is részesül, a mennyiben hajthatóvá lesz az 
értelem által. A mint a fiú az atyjához, úgy áll a kívánság és ösz
tön az értelemhez, t. i. egyik és másik szófogadó lehet. Ez által 
válik lehetségessé a nevelés. Ha tehát a kívánságot és ösztönt is 
értelmesnek tartjuk, a léleknek értelmes része kettős, olyan, mely 
kiváltképen és magában értelmes, s olyan, mely szófogadó lehet, 
mint a fiú. Ezen különbség szerint tehát a lélek erényei is kétf'é-
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lék: értelmiek és szokásbeliek vagy nevelés által szerezhetők. 
A bölcseség, okosság, belátás stb. értelmi erények: de a kívánsá
gon való uralkodás, a józanság stb. azok nevelés szerezte eré
nyek. x) Az embernek, vagyis a léleknek tehát három, úgy mint : 
tenyésző, érző és értő mivolta van. Az első közös a növevénynyel, 
arra nézve tehetetlen az ember ; a második közös az állattal, arra 
nézve van tehetsége az embernek, melyet kivánság-nak nevezünk, 
s azt nevelni lehet, sőt kell is ; a harmadik emberi sajátság, s az 
ahhoz tartozó tehetség az akarat, melyet nemcsak nevelni, hanem 
oktatni is lehet és kell. A növevény nem nevelhető; az állat nevel
hető ; az ember oktatható. 

Mit örökliink a szüléktől'? Azt, a mit az ember a növevénynyel 
közösen bír, s a mire nézve az ember épenséggel tehetetlen ; örököl
jük azt is, a mit az ember az állattal közösen bír, de mivelhogy arra 
nézve tehetsége van, az nevelődhetik is,' tehát ahhoz már hozzá 
lehet valamit tenni, azt fokozni lehet, vagy leszorítani, egyszóval 
idomítani. De nem örökölhetjük a szüléktől, a mi az embernek 
sajátja, az értő mivoltát; a nyelvet sem örökölhetjük azoktól. Az 
öröklés csak odáig ér, s a nevelés csak annyira bír menni, hogy a 
régi mondás szerint «ut sit mens sana in corpore sano», hogy az 
ép testben ép elme legyen : de azt az ép elmét azután az ép test
tel együtt mire használja majd az ember, miben hogyan lesz cse
lekvő, azt nem lehet elörökölni, nem lehet eltanulni; 
mélynek sajátja, erénye, méltósága. A gyermek gyakran nevetségig 
hasonlít a nagyatyjához testi színére, hajára, mozdúlatjaira, 
hanghordozására, még köhentéseire nézve is ; hasonlít hozzá indu
latjaiban, mert mind azt elörökölheti, a mi a tenyésző és érző 
életre tartozik^. De hogy miben fog egyszer jeleskedni vagy nem 
jeleskedni a gyermek, azt nem örökölheti az elődöktől. Azt beszé
lik nekünk, hogy Thukydides Olorus fia volt, ezen Olorus pedig 
Miltiades-fi Kimontól és Hegesipylétől, egy Olorus nevű thrák 
királynak leányától, született volt. Thukydides tehát tenyésző és 
érző mivoltát a hires Miltiades nemzetségétől s egy thrák királyi 
ivadéktól örökölhette. Ámde azt is beszélik nekünk, hogy Hero-
dotus az olympiai játékban olvasván fel történeti művét, az ifjú 
Thukydides, annyira megindula a hallott történetein, hogy sírva 

*) Aristoteles Ethic. Nicom. I . 13. 
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fakadt rajta, s ez az esemény vévé reá, hogy maga is történelem-
íróvá lett. A monda, bár nem történt valóságot, de beszéli emberi 
igazságot, azt hogy Thukydides se a Mütiades, se a thrák királyi 
nemzetségtől nem örökölte azt, a mivel kitűnt, hanem egy idegen, 
nem az ő teste és indulatjai fakasztotta eszme, tette történelem-
íróvá ; s a mi korunk kiválasztottjai is, kivétel nélkül, nem atyáik 
vagy nagyatyáik öröksége, hanem Thukydides szelleme által vál
tak és válnak történelem-írókká. Az, a mit Bagehot a mai terrné-
mészettudósok után mond, hogy «a most élő individuum okvetet-
len a szüléinek eredménye, melyet csak akkor érthetünk meg töké
letesen, ha a szülék tulajdonságait megtudtuk», az embernek csak 
azon mivoltára nézve áll, a melynél fogva olyan, mint a növevény 
s olyan, mint az állat, de semmiképen sem áll mivoltra 
nézve, a mely emberré teszi az embert. A találmányok új világa, 
melyet akarva nem akarva látnunk kell, az eszmék új világa, mely 
eltölti a levegőt, a melyet lehelünk, nem az embernek tenyésző és 
érző mivoltának termései, a melyet el lehet örökölni, hanem az 
értő-é, a melyet nem örökölhetünk el, a melyre nézve az egyedi 
akarat a teremtő tehetség. 

Azt a kérdést, hogy miképen támadtak egyáltalában a nem
zetek, oszszuk kettővé, úgy mond Bagehot. Előbb azt kell kér
dezni, hogyan támadtak a különböző ember-fajok, minő a néger, 
vörösbőrű stb. faj ? azután kérdezzük, miképen támadtak a nem
zetek ? Az a folyamat, melyben a fajok keletkeztek, hajdan bizo
nyosan igen hathatós okok lefolyása volt, melyek utóbb megszűn
tek hatni. Ujabb fajok nem támadnak többé ; a melyek megvannak, 
azokat mindenütt a legrégibb időktől létezőknek ismerjük. A kü
lönbségek, melyeket az árja, túrán, néger, vörös és ausztráliai 
fajok felmutatnak, nagyobbak, mintsem azokat a most ható okok 
a mostani embereknél előhozhatnák, úgy mond Bagehot. 0 tehát' 
nem is kutatja a fajok eredetét, azt ő ki nem találhatónak állítja. 
— Föltetszik határozatlansága mégafajak elnevezésében is. Egy
szer európai, néger és más fajokról beszéli, másszor meg, mint 
imént láttuk, árja, túrán, néger, vörös és ausztráliai fajokat szám
lál elő. Az árja és túrán nevezet csak a nyelvkülönbség után kezd 
divatozni, melynek nincsen köze a fajok különbségeihez. 

A fajok léteztét elfogadván, hogyan keletkeztek a nemzetek? 
A nemzetek támadása olyan lefolyás, melyet a legújabb időkig 
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észrevehetünk. Legegyszerűbb példája Bagehot szerint (a 112. 
lapon) az első amerikai államnak, Új -Angliának, megalapítása, 
melynek oly határozott nemzeti jelleme van. Egy csapat ember, 
megegyezvén a hitbeli és politikai fogalmakban, melyeket az 
anyaországban nem szeretnek vala, kiköltözék Amerikába, s ott 
egy új államot alkot. Nem lehet ugyan gondolni, hogy az emberi
ség gyermekkorában ugyanazon okok működtek, melyek Uj-
Angliát teremtették, mert azon gyermekkorban nem önkényes, 
hanem kényszerített rendszer alkotá a nemzeteket; nem egyedek, 
hanem nemzetségek teremték. — Bagehot itt és másutt a nemze
tet és politikai községet egynek tartván, szinte nem is tudja, hol 
és miben keresse a nemzetek támadását. Az angol társadalomból 
kiváltak alapítván Új-Angliát, egy kész és már nagyon fejlett 
nemzet számára csak új lakhelyet kerestek, mint valamely régi 
görög megszállás, vagy colonia. Ilyen gyarmatozás nem teremt új 
nemzetet, hanem csak új politikai községet teremthet a meglévő 
nemzet számára. 

Az utánozási hajlam az emberi természet legerősebb haj
lama ; ennek fő széke pedig a hit, így folytatja Bagehot igen he
lyesen. Azon okok, melyekből valamit hiszünk, mást meg nem 
hiszünk, a psychologiának leghomályosabb része. A legkomolyabb 
bölcs is hamar utánozza felekezetjének divatozó bolondságait ; 
még philosophiai dolgokban is nagyobb erőlködésbe kerül valamit 
nem hinni, mintsem az ellenkező. Az utánozás tehát nemcsak a 
divatot, hanem a hitvallást és a nemzet jellemét is megváltoztat
hatja. Mi angolok, úgy mond Bagehot, komolyak vagyunk Glad-
stone-nal, s nem voltunk oly komolyak Palmerston-nal. Az utáno
zás és a hit nemcsak a gyermeken és a tömegen, hanem a számító 
embereken is uralkodik, a mit Begehot a börzék hirtelen bizako
dásai és ijedései által világosít meg. A nemzeti jellem nem más, 
mint kedvelt utánozások által egybegyűlt szokások gyűjteménye. 
Az ily utánozások, sok nemzedéken által, természeti következése
ket hoznak elő; a szülék gondolkodása mintegy testileg által me
gyén a gyermekekre. Idővel tehát okvetetlenül egy typus alakúi 
és válik örökössé, ha változatlan működésben maradnak a ható 
okok. Igaz ugyan, hogy e folyamat által nem keletkeznek a fajok: 
ilyetén ható okok soha sem tehetik négerré a brahmant, vagy 
vörös emberré az angolt — mert a fajok teremtésére sokkal erő-
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sebben ható okok kellettek, a melyeket ma nem látunk már — de 
okozhatják azt a különbséget, melyet a görög nemzetben, p. o. az 
athénei és spártai között találunk, jóllehet magának a görög nem
zetnek támadását sem fejtik meg. — Itt is Bagehot az emberiség 
fajait, mint a néger fajt, a nemzettel, teszem a görög nemzettel, 
zavarja egybe; oda fel is láttuk, hogy árja, túrán emberfajokat 
emlit, melyeken azonképen mást, nem fajokat értünk. Ezen össze-
zavarás ott is nyilatkozik, a hol világosan megmondja, hogy a 
nemzetek nem úgy támadtak, a mint könyvének tartalma és 
iránya mintegy következteti az olvasóval, mert (a 97. lapon) így 
szól: «A nemzetek bizonyosan nem a természetes kiválás (natür-
liche Zuchtwahl) útján keletkeztek, mint a vad állatok fajai. 
A természetes kiválás azokat az egyedeket tartja meg, a melyek 
legalkalmasabbak ellentállani a megtámadó ellenséges hatásoknak : 
úgyde miért különböztek emez ellenséges hatások Spártában, 
Athénében, Eómában ? mert íme a spártaiak, athéneiek, rómaiak 
nagyon különbözők valának egymástól.*) — A spártaiakat, athé-
neieket, nemzetiségi tekintetben, lehetetlen egy sorba állítani a 
rómaiakkal: s ha Bagehot mégis teszi, avval világosan elárulja, 
hogy voltaképen nem tudja, mi a nemzet. 

A természettudományok methodusa okvetetlen helyes, de 
helytelen azt ott is alkalmazni, a hol nem a természet alkotmá
nyairól van szó. Az ember, mint a természet alkotmánya, szük
ségképen tárgya a természettudománynak; tehát az is ennek tár
gya, mi az emberrel születik, s így az emberfajnak kérdése a ter
mészettudományba való. De az embert a nyelv teszi emberré; a 
nyelv nem születik az emberrel, az tehát nem lehet a természet
tudománynak tárgya. Továbbá a nyelvek különbségei teszik a 
különböző embertörzsököket, a melyeket nem szabad összezavarni, 
vagy egynek tartani az emberfajokkal; amaz embertörzsökek tehát 
hasonlóképen nem lehetnek a természettudománynak tárgyai. 
Végre az ember-törzsökek, ismét a nyelv-törzsökek szétoszlása sze
rint, nyelvcsaládokat, s ezek továbbá nemzeteket alkotnak, mely 
nemzetek még ágakra oszolhatnak. Ennélfogva nyelvcsaládok, 
nemzetek, nemzeti ágak sem lehetnek természettudományi tár
gyak. Mind ezektől különbözők a társadalom ós állam. A társa
dalom az emberi míveltségnek általános képviselője, s azért lehet 
oly határtalan, mint maga a míveltség, s valamint beszélhetünk 
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európai vagy keresztyén miveltségröl, úgy szólhatunk európai 
vagy keresztyén társadalomról is, a melyben igen sok és különböző 
nemzet fér össze. — Az állam az emberi jognak képviselője, mely 
a társadalom mozgató erőjit úgy össze akarja egyeztetni, hogy az 
egyes emberek az érdekek tusában nemcsak lehetőleg keveset 
szenvedjenek, hanem inkább gyarapodjanak i s ; azért az állam 
nem is lehet oly határtalan mint a társadalom, minthogy a jog 
is meg van határozva és határolva. De a társadalom és állam sem 
lehetnek a természettudományok tárgyai. 

Bagehot sehol sem beszélt igazán a nemzetek eredetéről, 
mert magát a nemzetet nem tartja szeme előtt. Pedig Európa 
igen tanúságos példákat szolgáltat* melyeken nemcsak a nemzetek 
eredetét, hanem azoknak mivoltát is megtudhatni. Ezen példák a 
román nemzetek, a portugál, spanyol, franczia, és az oláh, mely 
egyedül románnak nevezi magát. Ezeknek ismeretes alapja a régi 
rómaiság, mely egész déli Európát a Dunáig s a nyugatinak egy 
részét a Rajnáig elfoglalta és birta volt. Egyik sem mondhatja, 
hogy a régi rómaiaknak olyatén utódjai, milyen a fiú és unoka az 
atyáé meg nagyatyáé. Mert a szétterjedt rómaiság maga is külön
böző nemzeteken uralkodván, bizonyosan némileg mássá lön Lusi-
taniában, mássá Hispániában, mássá Galliában, mássá a byzanczi 
tartományban, melynek neve «római» volt a byzantinus császá
rok alatt, s Rum-ili, azaz Rum tartomány nevű maradt a törökök 
alatt is. Ha valahol, Itáliában folytathatta volna létét szakadat
lanul a rómaiság: de még az olaszok sem annyira utódjai a régi 
rómaiaknak, mint a fiú és unoka az atyáé és nagyatyáé. Tudniil
lik mindegyikében a nevezett országoknak a már idegen nép-ele
meken uralkodó rómaiságba ismét idegen oltványok tevődtek, 
úgymint kevesebb arab, de sokkal több német oltványok a nyugati 
országokban, szláv oltványok a byzancziban. így három osztályba 
eső elemekből alakultak meg a portugál, spanyol, franczia, olasz 
és rumun vagy oláh nemzetek; az első osztályt a rómaiak előtti 
elemek, a másodikat magok a rómaiak, a harmadikat az új oltvá
nyok teszik. De a római elemek uralkodván mindenütt, azért 
híjjuk románoknak a nevezett nemzeteket. Hány román nemzet 
alakúit így ? A hány román nyelv támadt az összeolvadó elemek
ből. — S ha szorosabban nézzük eme nyelvek és nemzetek táma
dását, azt veszszük észre, hogy alulról küzdöttek fölfelé, mintegy 

2* 



2 0 HUNFALVY PÁL. 

a silánya lett jobbá-jobbá. Mindenütt a megvetett, legalább nem az 
uralkodó nyelv- és nép-réteg a kezdet, mely homályban tenyészik 
es mind számosabbá lesz, míg hozzája leereszkedik az uralkodó 
réteg s azt magáévá teszi. Ez akkor történt szemmel láthatólag, 
midőn az illető pór nyelvet irodalmivá tették, eleinte ugyan csak 
a nép kedvéért, majdan magának a költészetnek és tudománynak 
kedvéért is. így támadt a portugál nyelv, nemzet és irodalom, így 
a spanyol, olasz, franczia, így legutoljára a rumun vagy oláh. 
Ez mint hozzánk legközelebb is, de mint legújabb is, melynek 
alakulását nyomról-nyomra kisérhetjük, reánk nézve tanúságosabb 
valamennyinél. Ha például az olasznak csak az irodalmi latin 
nyelv alól kellett magát kiszabadítania: a rumun kénytelen volt 
magát mind a tudományos és társadalmi görög alól, mind az egy
házi szláv uralkodás alól kivonnia, miközben a társadalomnak 
úgy görög mint szláv felsőbb tényezőji lassan-lassan belé olvadá-
nak és olvadnak az oláh nemzetbe. 

Ezek a román nemzetek nem folytatásai a régi rómaiság
nak, hanem új nemzetek. S valamint ezek: úgy alakultak meg a 
germán, úgy a szláv nemzetek is. Különösen az angol nyelv és 
nemzet támadása vethető össze a rumunéval. Az kelt, római, tiszta 
germán meg románosodott germán (normann) elemekből ala
kúit meg. 

A nemzetek támadása, változása, enyészete más folyamatot 
tüntet elő, mint a milyet Bagehot képzel magának. S ez a folya
mat tökéletesen teljesen független az agy méreteitől, már annál 
fogva is, mert a nyelv, mely minden nemzetnek csirája és éltető 
fája, nem születik az emberrel, hanem nevelés által közöltetik 
vele, akármilyen agyú legyen is a gyermek vagy ember. 

III. 
«A magyarok avval dicsekesznek, hogy politikai nép ; Bis-

mark ur, úgy látszik, 1864-ben hitt nekik, sőt talán még 1874-ben 
is azt gondolja vala, a mint csudálatos beszélgetéséből Jókai Mó-
riczczal kivehető, hogy a magyarok afféle önhízelgéssel nem csal
ják meg magokat. Az ellen szabad legyen az általam már 1853-
november havában felhozott physikai öregségét a magyar nem
zetnek hangsúlyozni, mely előre is azt a véleményt támasztja, 
hogy a nemzet immár el van kopva. Midőn 1844 november és 
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deczember havaiban Müller Miksával együtt Eückert Fridrik per
zsa leczkéit hallgattam : ez a mester — ki gyarlóságai mellett is a 
leggenialisabb nyelvtudós, kit valaha láttam — azt fejtegeté előt
tünk, hogy Kelet-Indiának déli nyelvei Fel-Ázsiának túrán nyel
veivel eszmebeli rokonok. Az Indgermánok és Sémiek tehát mint 
ék úgy szorultak a Túrán ok közzé, azokat kétfelé hasítván. Aturá-
nok tehát a történelmi népalakúlásnak legősiebb rétegjei. — Ha 
Bückertnek állítása helyes, a minthogy kétségen kivül az is, a 
turánok oly régi korba valók, mely valamennyi sémi és indoger
mán fejlődést megelőzött. Úgyde a népek élete szintúgy meg van 
határolva mint az egyeseké. Csak szellemi erők tartják fenn a né
pek ifjúságát vagy újíthatják meg á*zt. Ámde ilyen szellemi erő
ket nem látunk sehol a turánoknál; azért igazság nélkül maga
sabbnak véljük a magyarok becsét, mint a finnekét, észtekét, 
lappokét és törökökét, a kik legközelebb rokonaik Európában. 
El fognak enyészni a magyarok, minta keltek enyésznek szemünk 
láttára; nekik saját politikai szerepet tulajdonítani egy politikus 
szájában ép oly kevéssé komoly szándék lehet, mint orvos szájá
ban nem lehet komoly egy nyolczvan esztendős embernek szóló 
tanács, hogy házasodjék meg s nevelje föl saját gyermekeit.* x) 

De Lagarde, mint halljuk, (hogy ezt az európai évkönyvek 
följegyezni el ne feledjék !) már 1853 november havában hozta 
fel a magyar nemzet physikai öregségét, a mire azonban Bismark 
se 1864-ben se még 1874-ben nem figyele. íme 1876-ban ismét 
hangsúlyozza De Lagarde : talán most nemcsak Bismark, hanem 
mások is befogadják figyelmeztetését. Mi azonban erről nem szó
lunk, védelmezni sem akarjuk a magyarokat, megmutatván, hogy 
ilyen meg olyan szellemi erők ifjúsítják a nemzetet. De tudós em
berről, milyennek De Lagardeot ismerjük, tudnunk érdekes, hol 
vette azt a tudományát, melyet, mint egy másik Jézsaiás hall
gató nem hallgató füleknek hirdet. Azután még érdekesebb tud
nunk, való igaz-e a tudomány ? Honnan tudja hát De Lagarde, 
hogy a magyarok régisége azon korba nyúlik fel, a mely az ind
germánok és sémiek valamennyi fejlődését megelőzte ? Megmondja 
nekünk.— 1844. november és deczember havaiban hallotta meg azt 

*) Über die gegenwártige Lage des deutschen Reiclis. Von Paul de 
Lagarde. Göttingen, 1876. A 9. 10. lapon. 
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Eückert Fridriktől, a ki előtte és Müller Miksa előtt kifejté, hogy 
Kelet-India déli nyelvei eszmebeli (ideale) rokonok Fel-Ázsia 
túrán nyelveivel, s Eückertnek emez állítása kétségen kivül helyes, 
bizonykodik De Lagarde. — Eückert Fr. mint keleti nj^elvek 
tudósa, még inkább mint arab, perzsa, szanszkrit irodalmi mun
kák rendkívül ügyes fordítója s mint eredeti költő is hires: neki 
alkalmasint a Kelet-India dravida nyelveiről tudomása vala, vala
mint a finnről, magyarról, törökről, mongolról stb. is. Ezen nyel
vek közt eszmebeli rokonságot találván, arra építé azt a nézetét, 
hogy a turánok (dravidák, finnek, magyarok, törökök stb.) a tör
ténelmi nép-alakulásnak legislegrégiebb rétegje. Mit értett azon
ban Eückert az eszmebeli rokonságon, nem tudjuk, De Lagarde sem 
mondja meg : azt kérdhetnök ugyan tőle, nincsen-e eszmebeli 
rokonság valamennyi nyelvek közt a földkerekségén ? de hagyjuk 
abban. 

Az a vélemény, hogy a dravida és a fel-ázsiai túrán nyelvek 
közt valamiféle rokonság volna, nagy feltűnést okozott az újabb 
nyelvtudományban, sőt még az ethnographiában is. Müller Miksáé
nak gondoltuk nemcsak én, hanem külföldi írók is. Most De La
garde kijelentéséből megtudjuk, hogy az nem Müller Miksa agyá
ban kelt, hanem Eückert Fridrik költötte volt k i ; s úgy látszik, 
De Lagarde annak hírét Müller Miksától el, s Eückert Fridriknek 
vissza akarja szerezni, azért adja elő oly szabatosan, hogy azt 
ettől Müller Miksával együtt hallotta 1843 november és deczem-
ber havaiban. l) De látván, hogy a nagy neszű vélemény nem 
Müller Miksától, hanem, az új kijelentés szerint, Eückert Fridrik
től származott: gyanú keletkezek bennem, hát ha még Eückert 
sem dicsekedhetik annak első kitalálásával; hát ha egyátalában 
nem is a német tudomány fölfedezése az ? Keressük ama véle
ménynek vagy eszmének — mert az itt egyet teszen — a forrását, 
mire két indok is hajthat. Első az, hogy ez által egy tudományos 
véleménynek története lesz világossá; másik pedig az, hogy egy
úttal az eszmék, gondolatok, vélemények átöröklését egészen füg
getlennek mutatjuk a testi származástól. Müller M. nem volt test 

*) Hogy mi is valamivel kiegészítsük a chronologiát, megjegyezzük, 
hogy Eückert Fr. 1841—1849-ig Berlinben vala a keleti nyelvek t anára ; 
I)e Lagarde és Müller Miksa tehát Berlinben hallgaták Bückertet. 
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szerinti fia Rückert F.-nek, mégis az ő eszméjét eresztette világgá, 
mint De Lagarde kijelentése után gondolnunk kell; Rückert Fr. 
pedig alkalmasint nem atyjától öröklötté «genialis» nyelvtudomá
nyát. — Hol találjuk meg a híres véleménynek forrását ? Lássuk. 

A magyar nyelvtudósok legott a magyar és héber nyelvek 
közt találának hasonlatosságot, így Sylvester János s utána vala
mennyi Révai Miklósig. Sylvester az 1539-ben kiadott Gramma-
tiea Hungaro-Latina-jában észre véteti az olvasóval, hogy mint a 
héberben úgy a magyarban is, a személyes névmás birtokos ragul 
jár a névszókhoz, hogy az igeragozásban is hasonlatosság van a 
két nyelv közt, mi legvilágosabban bizonyítja a kettőnek rokonsá
gát. Geleji Katona István, hogy még azt említsem, 1645-ben azt 
mondja «Magyar Grammatikácskájában» : «A magyarnyelv egy az 
orientális lingvák közül, mely megtetszik ebből, hogy az igen 
kiváltképen való és semmi egyéb nyelvekkel, az egy zsidón kívül, 
hogy tudjam, rokonsága nincsen.» — E vélt rokon nyeljen kívül 
azonban Amos Comenius mást is vőn észre. Ez a korának leghí
resebb paedagogusa Oxenstierna által a svéd iskolák reformálásá-
-val bízatván meg ott és Elbingben, hol egy darabig lakott, finnek
kel ismerködék meg, a kik' a vitéz svéd hadseregnek jeles részét 
teszik vala. Azután Rákóczi Zsigmond ugyan ezt a Comeniust 
Sáros-Patakra híva, a hol 1657-ig tanítgatott stöbb könyvet adott 
ki. Itt Comenius a magyarokkal ismerködék meg. A szemléletre 
és anyanyelvre alapítván oktatási rendszerét, Comenius mind a 
finn, mind a magyar nyelvre fordítá figyelmét; ő, tudtomra, elő
ször vőn hasonlatosságot észre a két nyelv között. A dolgot Stil-
ting a Sz.-István életében így adja elő x) : «Eccarclus János György 
(Coment. rerum Francicarum libr. 32, num. 82) azt írja, hogy 
Comenius először vette észre, a magyar nyelvnek a finnel való 
hasonlatosságát. Ez arra ösztönzé Fogelius Mártont néhai ham
burgi orvost, hogy összevesse a két nyelvet s azt egy könyvben fel 
is mutassa, mely kéziratban máig a hannoverai könyvtárban lap
pang. Magam is, így folytatá Eccard, nagy szorgalommal össze-
vetegetém a magyarral a finn, észt, liv, lapp, osztják nyelveket s 
azokban általános egyezést találtam (inveni ubique harmóniám 
communem). Azonban Comenius fölfedezése, hogy úgy mondjam, 

*) Vita Sancti Stephani regis Hungáriáé, Jaurini 1747. A 14. 15, lapon. 
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s az általa megindított nyomozásai Fogelnek és Eccardnak, isme
retlenek maradának Stiltingig a magyar írók előtt; nem úgy a 
következő írónak állítása. A svéd Eudbeck Olov már 1717-ben azt 
írá : «En a magyar és finn nyelvet egymáshoz oly közel állóknak 
találom, hogy méltán rokonoknak lehet mondanom.» Nagyon saj
nálja vala Eudbeck, hogy csak Calepinusból és Megiserusból szed
het magyar szókat, — a miből kitetszik, hogy Szenczi Molnár 
Albert latin-magyar és magyar-latin szótárát nem ismerte, mely 
először 1604-ben Nürnbergben, s azután három más helyen, s 
ugyancsak Nürnbergben megint 1708-ban jelent volt meg.1) Fia 
Eudbeck Olov, az atyja nyomdokiban járván, azt tartá, hogy 
Jáphet ivadékai népesítették be először Skandináviát, s hogy azok
nak közvetetlen utódjai a lappok. Egyfelől tehát a lappok és finnek 
rokonsága, másfelől pedig a héber rokonság mind a lapp-finnel, 
mind a magyarral régóta lebegett a tudomány levegőjében. To
vábbá az Urálon túli népek különös rokonságával a magyarokkal, 
a kik Juháriából származtak volna ki, már IV. Pius pápa (Aeneas 
Sylvius) és Mátyás királyunk idejöktől fogva keringenek hírek, 
melyeket azután a XVI. század elején Herberstein Zsigmond, ki 
jól ismeri vala Magyarországot, mint követ fordulván meg Budán 
s két ízben Moszkvában is követséget viselvén, s a XVIII. század 
elején svéd és más utazók, jelesen (az előbbi jegyzetben felhozott) 
Strahlenberg tapasztalásai meg-megerősítének. Pedig akkor még 
lappang vala Eómában a vatikáni könyvek közt a nevezetes tudó
sítás Nagy Magyarországról, melyet Desericius 1745-ben födözé 
föl, s 1746-ban vévé hiteles másolatját, a mint azt maga elbe-
szélli. 2) 

A kapcsolat a finn és magyar, valamint ezek és az uráli 
(permi, vogul, osztják) nyelvek között Fischernek Szibériai törté
netei és más munkája, 3) Schlözernek Egyetemes Éjszaki törtóne-

x) Olavi Eudbeckii Specimen usus linguae Gothicae in eruendis atque 
illustrandis obscurissimis quibusdam Sacrae Scripturae locis ; addita analógia 
linguae Gotbicae cum Sinica, nec non Finnicae cum Ungarica. Upsaliae, 1717. 
Az idézett bely s szó hasonlatok Strahlenbergnél van, az «Das Nord- und 
Östliche Tbeil von Európa u. Asia stb. Stockholm 1730», a 77—81. lapon. 

8) De Initiis ac Majoribus Hungarorum. Budae 1748. I . köt. a 169— 
176. lapon. 

3) Eberbard Johan. Fischer, Sibirische Geschichte. St.-Petersburg, 
1768. Quaestiones Petropolitanae. Kiadta Schlözer, 1770. 
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tei és az orosz Nestor kiadása, x) végre Sajnovics és Gyarmathy 
ismeretes iratai által bizonyos ténynyé vált. Schlözer igy szól egy 
helyütt: «Van egy finn világ, azaz egy finn néptörzs, mely kiter
jedésére nézve a legnagyobbak egyike a régi világon, s a melyhez 
képest a szláv törzs is kicsinység volt eredeti határai között. Vedd 
elő a térképet és mérj! A felső éjszakon nyugatról keletre a nor
végiai finnek (lappok) és kvenek (fmnek)-től kezdve az Uraiig; az
után éjszakról délre Norvég és Svédország belsejéig, a melyek ere
deti népessége, úgy látszik, finn vala, innen a keleti tengeren túl 
Finn és Észtországig, meg a Kur Haf-ig; továbbá Oroszországnak 
egész éjszak-nyugati része a Volgán innentúl a mordvinekig, ez
után átkelvén a folyón a permiekhez és vogulokhoz mind a finnség 
ősrégi fészke.2) íme Schlözer is ugy, mint Eudbeck azt vélte, hogy 
Norvégiának és Svédországnak, tehát Skandináviának eredeti né
pessége talán finn volt. 

Mint nyelvtudós de mint utazó is azonban Eask magaslik 
ki nemcsak az őt megelőzők, hanem a korabeliek közöl is. Nagyon 
megérdemli, hogy némileg megismerkedjünk vele. Eask Easmus 
Christian 1784 nov. 22-kén szülétek, nem gazdag földmivelőktől. 

Első iskoláit Odense-ben járá, s már ott kedveié meg az ó 
iszland nyelvet és irodalmat; 1807-ben a kopenhágai egyetemre 
juta, hol 1809-ben egyéb sok tanulásain kivűl az ausztráliai és ind 
nyelvekre is fordult. 181 l-ben Svéd- és Norvégországban s 1813-ban 
Iszlandiában tartózkodván, mindenütt gyüjte, tanula, de főképen 
részvétet gyúlaszta mindenütt a régiség és a nyelvek tudomá
nyos kutatása iránt. 1816-ban az államnak és mások segítségé
vel nagy utazásra indúla. Hosszabb ideig Stockholmban időzvén, 
Finnországba méné; Aboban megismerködék Eenvall-val, kitől a 
finn nyelvet tanulá. Finnország belsejében utazván, 1818márcziu-
sában Pétervárra érkezek, a hol az akadémia tudósaival, de a tu
dományokat pártoló orosz előkelőkkel is, jelesen Eumanzov gróffal 
ismerkedék meg, a kinél szokott vendég vala. Pétervárról Mosz
kvában érkezek 1819 májusában; innen Astrakánon, Mosdókon, 
Tiflisen stb. által Teheránba és Ispahánba, mindenütt hihetetlen 
szorgalommal és gyorsasággal tanulván a nyelveket, a melyekre, 

x) Aug. Ludw. Sclilözer, Allgemeine Nordisclie Gescliichte, Halle, 1771. 
a) Schlözer's Nestor I I I , 116—117. 
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igaz, már a kopenhágai egyetemen készült volt. 1820 jun. 5-én 
a persepolisi romokat látogatá meg. Persiából Kelet-Indiába uta-
zék, 1820 nov. 21-én már Bombayban vala. Innen Kalkuttába, 
Allahabadba, Patnába stb., végre 1822. ápr. Kolombóba érkezek. 
Indiában a zendet, szanszkritot, mahrattit, továbbá a dravida nyel
veket, úgymint a telugu-t, tamul-t, kanarak-ot tanulgatá oly siker
rel, mint kevés halandó. Osszeveté az indiai lakosokat az éjszaki-
akkal, a legkülönböző nyelveknek európai betűkkel való átírásán 
fáradozék stb. Visszatérvén 1823-ban érkezek Kopenhágában, mint 
korának híres tüneménye: de már 1832 nov. 14-én meghalt. Péter-
várott tartózkodásában 1818—1819-ben a nyelvek faj, osztály, 
törzs, ág, nyelv és nyelvjárás szerint való osztályozását állítá fel, 
melynél fogvap. o. volna sarmat faj, —ígynevezéEaskazt a faját, 
melyet most csakugyan helytelenül ind-germán-nnk, helyesebben 
ind-európainak, de még annál is helyesebben árjá-nük neveznek; 
a sarmat fajnak ind, méd, thrák, lett, szláv, gót, kelt osztályai van
nak; a gót osztályt teszik a germán és skandináv törzsek; a germán 
törzs ismét fel- és al-német ágra oszlik; az al-német ág nyelvei 
a platt-német, hollandi, angol (a skandináv törzs nem oszlik 
ágakra, hanem csak isiandi, svéd és dán nyelvekre); végre a dán 
nyelvnek nyelvjárásai a bornholmi, jutiai, bergeni stb. — A sar
mat faj mellett a skythfajt emelé ki. Ezt bajosabb elosztályozni, 
ugy mond, nem csak azért, mert amannál kevésbé ismeretes, hanem 
azért is, mert hajdan bármely emberi fajnál terjedtebb vala. 
E messzire való elkülönödés időt engede az egyes részeknek külön
böző sajátságok fölvételére, a melyekben semmi nyomát nem ta
lálhatni az eredeti egységnek. Bask szerint tehát 

a skyth fajnak van 
A) Finn osztálya, még pedig: 

a) déli törzsében van 
1. a finn ág (ingermanni, karjalai, oleneczi), 
2. az észt ág a revali és dorpati nyelvjárással; 

b) éjszaki törzsében vannak 
3. a lappok, még pedig norvég lappok, svéd lappok, 

orosz lappok, 
c) keleti törzséhez tartoznak a 

4. cseremiszek, 
5. mordvinek. 
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B) Jugor osztálya, melyhez valók a 
1. magyarok, 
2. vogulok, 
3. kondaiak. x) 

C) Permi osztályához tartoznak a 
1. szírjének, 
2. permiek, 
3. votjákok. 

De Eask nézete szerint a skyth fajnak eme három osztálya 
nem teszi még az egészet, mert a grönlandiak is hozzája tartoznak. 
Ha felveszszük az egész skyth fajt, úgy mond, az szakadatlanul ter
jedt köröskörül Amerikának, Ázsiának és Európának egész északi 
övén, s Európában hajdan a Finmárktól az Ejderig és az Elbáig 
ért, úgy hogy nemcsak Dániát foglalta magában, hanem Galliában 
és Hispániában is találkozott, Európa keletjén pedig a Fehér ten
gertől a Kaukázusig terjedett. A skyth faj tehát Eask szerint Eu
rópa legnagyobb részének adta volt legrégibb lakosságát, a melyet 
először a kelt törzsek beköltözése hasíta szét, 'vele Galliában és a 
brit szigeteken összevegyülvén; azután a gót törzsek nyomulának 
közibe Skandinávában meg Odin ideje előtt; utoljára pedig a szláv 
törzsek, a melyek most a skyth fajnak legnagyobb részén ural
kodnak. 

De Rask még ennél is továbbra terjeszté ki azt a fajt, mert 
Madrasban, a dravida népek közt tartózkodván 1821 jul. 30-án azt 
irá: Saját észrevételem arra késztet, hogy a telugu vagy telinga, a 
tamul, karnatak, malejalim és tuluvi (a most úgynevezett dravida) 
nyelveket a skyth fajhoz számítsam, mert 1. azokban sincsen gram
matikai nem, csak a személyi névmások külömböztetik meg a mas-
culinumot ós femininumot; 2. a névszók ragozása oly külsőleges, 
hogy ugyanazon ragok járulnak minden szóhoz, úgy az egyes mint 
a többes számban; 3. a viszonyok mindig a névszók után tétetnek 
ki; 4. a széphangzat soha sem engedi meg, kivált nem a tamul-
ban, hogy két mássalhangzó legyen a szó elején; 5. az igeidők is 
mind ugyanazon ragokat veszik föl; 6. van egy saját tagadó ige
ragozás, úgymint a lappban és finnben; 7. a szók rendje szorosan 

x) Eask idejében a kondai nyelvet külön valónak, nem a vogul egyik 
nyelvjárásának veszik vaja, mitsem tudván az osztjákról. 
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megvan határozva, s majdnem az, mely a tatár nyelveké; 8. a ge-
nitivus is in, majdnem úgy, mint a finn nyelvekben; 9. a szóhason
latokból legyen felhozva: 

a telug. és karn. tata ős, finn taatta atya, 
tamul körvi hallás, észt kön- fül, 

9 kei kéz, votják ki kéz, 
» vudha ház török oda u. a. 

telug. illa ház, grönl. iglo u. a. 
tamúl kalló kő, finn kallio u. a. 

» anmei anya, finn ema u. a. 
» awwa anya, lapp á'cfoe u. a. 
» pal, pallu fog, lapp padne, pane u. a. 
» nakku nyelv » n'uokcem u. a. 
» váj száj, finn maist a ízlelni 
» todha érni, » fwía u. a. 

telug. ajj'a atya, lapp <jya és 
» polamu föld, magy. föld, finn pelto.x) 

Eask működését az is jellemzi, hogy Pétervárott tartózko
dásában reá bírá gróf Eumánzov-ot, a Eenvall által kidolgozandó 
finn szótár költségeinek födözósére, mi által felette előmozdította 
a finn nyelvnek ismeretét. Ugyan ő Sjögrén Andrást, a derék finn 
tudóst is ajánlá Eumánzovnak, mi annak jeles munkálkodását biz
tosította. Hazatérvén a nagy utazásából Eask temérdek más tenni 
valója közt a lappok nyelvének tudományos grammatikáján kezde 
dolgozni, mely azután röviddel halála előtt meg is jelent.2) A dán 
Eask tehát igazán egyik alapítója a mi nyelvtudományunknak, 
kinek nevét nem szabad elfelejtenünk. Vájjon azonban részlete
sebb és alaposabb nyomozások után is igazolható-e az ő skyth 

x) A mit többnyire szó szerint felboztam Raskból, azt az I. és I I . köte
téből vevém az ily czímű gyűjteménynek: Samlede tildels forhen utrykte 
Afhandlinger af R. K. Rask. Udgivne efter forfatterens dötl af H . K. Rask. 
Köbenhavn, 1834—1838. 

2) Raesoneret Lappisk Sproglaere efter den Sproget, som bruges af 
Fjeldlapperne i Porsangerfjorden i Finmarken. Udarbejdet af Rasmus Rask. 
E n Omarbejdelse af Prof. Knud Leems Lappiske Grammatika. Köbenhavn, 
1832. — Kritikai lapp nyelvtan, azon nyelvjárás alapján, melyen Finmarkban, 
a Porsangerfjordban a hegyi lappok beszéllenek. Leem Knud lapp grammati
kájának átdolgozása stb. 
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nyelvfaja, majd ezután látjuk. Itt annak a kimondására szorítko
zunk, hogy az nem áll, a mit De Lagarde oly pontos időmegjelö
léssel Eückert Fr.-nek tulajdonít, mintha ez az igen genialis 
nyelvtudós fejtette volna ki először a déli India nyelveinek rokon
ságát Fel-Azsia túrán nyelveivel : mint láttuk, Rask fejté azt ki 
1821-ben, még pedig Madrasban, a tamul nép kellő székében. 
Már pedig Easknak híre oly nagy vala egész Európában 1823 
után, s a németek akkor korántsem valának oly gőgösek, még 
kevésbbé oly dán-ellenesek, mint napjainkban, mit a két Niebuhr 
es Klopstock viszonya a dán királyokhoz és a kopenhágai társa
sághoz világosan bizonyít, hogy szégyenére vált volna Rückertnek, 
nem tudni, vagy nem akarni tudni a híres kortársa véleményeit, 
tudományát. l) De a hiba talán nem is Eückerté, hanem a próféta 
De Lagardeé. 

Bármint van is, Rask nézete a dravida nyelvek rokonságá
ról a fel-ázsiai nyelvekkel Müller Miksa révén lőn általánosan 
ismeretessé, s a tudós világ, úgy látszik, azt •Müller saját észrevé
telének tartja. Müller azt legelőször Bunsen-nek Londonban 
1854-ben megjelent könyvében (Outlines of the philosophy of 
Universal History applied to Language and Religion) fejtegeté, 
azután felolvasásaiban a nyelvtudományról.' Az elsőt 1863-ban 
ismertetem meg; Raskról csak annyit tudván, a mennyit Müller 
belőle felhozott;2) a másikat magyar fordításban bírja már a ma
gyar olvasó közönség. Föltetsző, hogy Müller a Rask által úgyne
vezett skyth nyelvfajból csak az éjszak-ázsiai, éjszak-amerikai, 
tatár és mongol-tunguz nyelveket említi meg, elhallgatván a mit 
Rask a dekhán, vagyis Dél-India nyelveiről mondott volt; pedig 
Müllerről hasonlóképen nem szabad föltennünk, hogy Rask iratait 
nem ismerte volna, ő, ki annyi mást idéz, mi sokkal kisebb fon
tosságú a nyelvtudomány történeteiben, mint a híres Easknak 
iratai. 

Legújabban még két nagy jelenség járult az úgynevezett 

1) Eask, mint láttuk, 1787-ben, Eückert pedig 1788-ban született. Kask 
1823-tól fogva dolgozók Kopenhágában : Bückert 1826-ban lőn a keleti nyel
vek tanárává Erlangenben. Lehetetlen tehát képzelnünk, hogy Rückert Rask
ról mitsem tudott volna. 

2) Nyelvtudom. Közi. I I . 381—460. 1. Rask egybegyűjtött iratait, a 
melyeket oda fel idézek, 1869 óta Lönnrot Illyés ajándékából bírom. 
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skyth vagy túrán elmélethez, úgy mint a dravida nyelvek egybe
hasonlító tudományos előadása, s az ékiratok megfejtéséből kivi
lágosodó régi skyth nyelvek az ó-perzsa s a babyloniai és régi 
káldeai emlékeken. A dravida nyelvek egybehasonlító tárgyalása 
Caldwell Eoberttől először 1856-ban jött ki Londonban, másod
szor, bővebben 1875-ben ugyanott.1) A derék Caldwell, a ki azt 
vallja magáról, hogy (1875-ben) immár 37 éve, mióta a dravida 
nyelveknek legjelesebbikét, a tamult, kezdé tanulni, így nyilatko
zik : Még mielőtt tudomásom vala, hogy a kopenhágai Eask elő
ször kifejtette azt a véleményt, mely szerint a dravida nyelvek a 
skyth fajhoz tartoznak, hasonló úton hasonló, de nem azonos, 
eredményre jutottam volt. Nem bátorkodom igenesen a skyth faj
hoz vetni a dravida nyelveket, hanem felfogásom szerint, saját 
helyök van az ind-európai nyelvcsalád és a túrán nyelvcsoport 
között, mely hely nem a kellő középre, hanem jóval közelebb esik 
az utóbbihoz mintsem az előbbihez. A skyth szót azon értelem
ben fogadván el, a melyben Rask alkalmazá, tehát a skyth nyel
vek mind ragozok, mert a grammatikai viszonyokat a szókhoz 
ragasztott segédszók vagy partikulák által fejezik ki: holott a 
sémi nyelvek ama viszonyokat a szó-gyökök belső változásai, a 
sinai és más különködő vagy egy szótagú nyelvek pedig csak a 
szóknak mondatbeli rendje által fejezik ki. Az ind-európai nyelvek 

x) A Comparative ü rammat . of the Dravidian or South-Indián family 
of languages, by líobert Caldwell. London, 1856. és 1875. Az első kiadást a 
Magy. Nyelvt. Közlemények X. kötetében ismertetem. — A dravida nyelvű 
népek Kelet-Indiának Dekhari nevű részében laknak, s számok az előtt és az 
1871-ki népszámlálás szerint következő volt; 

1856-ban Caldwell szerint: 1871 a népszámlálás szerint : 
a t a m u l nép 10.000,000 14.500,000 
atelugu » 14000,000 15.500,000 
a kanaratak (kanares) » 5.000,000 9.250.000 
a malajálam, malijálam » 2.500,000 3.750,000 
a tulu vagy tudu » 150,000 300,000 
a többi kisebb népek 500,000 1.784,578 

összesen: "32TÍ5Ö,Ő0Ö"összesen: 45.084,578. 
A négy első népnek régi időtől fogva virágzó gazdag külön saját irodalmaik 
vannak, melyek korára nézve a most élő európai népek irodalmait felülmúlják. 
Kr. után nem sok idővel Madurában, a Pandja országban egy tamul akadémia 
állott fen! Nevezetesek tehát a dravida népek Kelet-Indiában, de nevezete
sek az emberiség ethnographiájában is. 
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is, úgy látszik, eredetileg ragozok valának, mint a skythek, de 
időjártával hajtogatókká (inflexiv) lettek az által, hogy a ragasz
tott segédszókat az inflexiónak értelmetlen jelelöjivé hagyták 
megkopni. — Caldwell az általános elfogadott nyelvtudományi 
nézetet fejezi ki, midőn úgy jellemzi, a mint látjuk, a sinai, a 
skyth vagy túrán, a sémi ós az ind-európai vagy árja nyelveket. 
A sinai vagy egy szótagú nyelveket mellőzvén, az elfogadott nézet 
szerint, a túrán nyelvek ragozok, mert a declinatiót és conjugatiót 
tevő szócskákat hátúi ragasztják a tőszókhoz ; ámde az árja vagy 
ind-európai nyelvek is a declinatiót és conjugatiót tevő szócská
kat hátúi ragasztják a tőszókhoz (p. o. homin (homo), homin is, 
homin-es, homin-um, homin-ibus ; ama (amo), ama-s, ama-t, ama-
mus stb. ama-bam, ama-vi, ama-veram, ama-bo). De úgymond 
Caldwell, időjártával az oda ragasztott szócskákat az árja nyelvek 
az inflexiónak értelmetlen kifejezőjivé hagyták megkopni. — Csu
dálatos emez elmélet. Ha egymás ellenébe állítjuk a magyart és a 
latint, azt találjuk majd, hogy a 

homo ember amo • szeret-ek 
homin-is ember-nek ama-s szeret-sz 
homin-em ember-t ama-t szeret 
homin-e ( ember-tői ama-mus szeret-mük (ünk) 

ember-ről ama-tis szeret-tek 
ember-bői ama-nt szeret-nek 
ama-bam szeretek vala 
ama-vi í szeret-ék 

I szeret-tem 
ama-ve-ram szeret-tem-volt 
ama-bo szeret-ek (majd) stb. stb. 

hogy tehát a magyarnak némely ragasztott szavai mai napig ért
hetők, mások tudományos úton értelmezhetők, meg mások már 
így sem értelmezhetők. Például a nek, tői, ről, bői ezek által érthe
tők : nekem stb. tőlem stb. rólam stb. belőlem stb. De már a t (em
ber-t), vé (ember-ré), n (ember-e-n), k (ember-e-k) stb. oly kevéssé 
érthetők és értelmezhetők mint a latin is, em, e, es (homin-es), az 
igeragozásban ellenkező viszony is mutatkozik, ebben a latin 
ragok érthetőbbek a magyar ragoknál. Az ama-km, ama-fro, 
ama-vi, sana-ve-ram vagy inkább ama-v-era?« ak> vagy/?* és eram 
létígének gyenge, de nagyon felismerhető változásait tüntetik elő; 
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ámde a magyar szeret-ék áll e és /c-ből, szeret-tem áll t- és m-ből, 
azaz a prateritum historicumnak képzője e sokkal homályosabb, 
mint a latin képző vi; hasonlóképen a perfectumnak képzője t is 
homályosabb mint a latin vi. A személyragok (k, sz, mük, tek, 
nek, s a latin a-f m = o , s, t, mus, tis, nt) közt pedig akkora ha
sonlatosság van, hogy Müller Miksa szerint a két nyelvet egy 
családba kellene vetni. Végre a magyar nyelv praeteritum histori-
cumot és perfectumot birt kifejleszteni, mire a latin nem, valamint 
egy sem volt képes a sok germán és szláv nyelvek közt. Az árja 
nyelvek tehát a declinatiót és conjugatiót tevő szócskák hozzára-
gasztása miatt és által sehogy sem válnak inflexivekké. Hanem 
hát a dolichokephal és inflexiv prejudicium meg van, s kétkedés 
nélkül fogadják el a természetvizsgálók, mint Virchow, a ki «die 
Urbevölkerung Europas» czímű munkácskájában, szintén azt írja : 
Az agglutinaitiv nyelvek az igét nem hajtogatják, mert az időket 
és más viszonyításokat oda ragasztott szók vagy szótagok által 
(durch zusátzliche Worte oder angehángte Sylben) fejezik ki. 
A dravida nyelvekről azt vallja Caldwell, hogy a declinatió és con-
jungatió segédszavai mind nem divatoznak már önálló szók gya
nánt, s azért, úgy mond, némileg hajtogatókká lévén, az ind-euró-
pai nyelvekhez közelítenek. Hozzá is teszi, hogy a tekintetben a 
török, finn, magyar nyelvek még a dravidáknál is inkább haj
togatok. 

Caldwell szerint, hogy folytassuk előadását, «a dravida nyel
vek nem tartoznak se az ugor, se a török, se a mongol, se a tunguz 
törzshöz, melyek egyenkint a szókincsre nézve (materially) külön
böznek egyik a másiktól, hanem azon fajhoz tartoznak, mely 
mind azokat a nyelvtörzsöket magában foglalja. Mégis legközelebb 
állanak a finn vagy ugor nyelvekhez, némely különösséggel, mely
nél fogva meg jobban az osztjákhoz szítanak. «Ezen fölvételt, úgy 
mond, az ékirati, különösen a behistuni nyelv l) is támogatja, mely 

*) A Dárius behistuni három nyelvű emlékének egyik nyelve skyth 
volna Bawlinson szerint, s azt Norris fejté meg 1852-ben (Journal of the 
Royal Asiatic Society 1852, Art. I.). Caldwell erre hivatkozik. Norris azt a 
nyelvet szorosan hasonlónak találá a mai finn nyelvvel (it points to a close 
analogy with the language now spoken in Finland). Már hét évvel előbb, 
Norris-t megelőzve, a dán Westergaard fejtette volt meg az ékirati felíratok 
második sorát (lásd: Société des Antiquaires du Nord. Le premier janvier, 
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azt bizonyítja, hogy az a régi skyth népség, a mely Közép-Ázsiá
nak nagyobb részét a méd-perzsák betörése előtt lakta volt, nem a 
török, se nem a mongol, hanem az ugor törzshöz vethető. Ha ezt 
bizonyosnak fogadhatnék el, az egyike volna a legnevezetesebb 
eredményeknek, melyekre az egybehasonlító nyelvészet jutott. 
Mennyire nevezetes, hogy Ázsiában a déli fordulók közt lakó dra
vidák nyelvében világos rokonság mutatkozik éjszaki Európának 
finn és Szibériának osztják és más nyelveivel; hogy ennélfogva, 
mit a történelem elhallgat s a mit semmi szokott hihetőség nem 
támogat, az a nyelvek bizonyításával lesz kétségtelenné, hogy a 
Dekhannak (Déli Indiának) árja előtti lakossága kapcsolatban volt 
azon törzsekkel, a melyek a teutonok, hellének, sőt még a keltek 
odaérkezése előtt el vala terjedve Európában» ! 

Caldwell a grammatikai hasonlatosságon kívül, mely azon
ban a nyelvalkotmányból foly, s bizony sok eltérést is mutat, 
mintegy 85 szóhasonlatot hoz fel a munkája végén; a számneve
ket és névmásokat nem említve. Betűrendben-sorolja elő, s min
den úgynevezett skyth nyelvben, a baszktól kezdve a sináig, keresi 
hasonlataikat. Ha kategóriákba osztva, p. o. a természeti dolgokat, 
az emberi test részeit, a természeti és erkölcsi élet tüneményeit 
kifejező szók mutatnának egyezést : úgy bizonyíthatnának vala
mit ; de olyképen összekapkodva nincsen emberi nyelv, a melyben 
némi hasonlatokat nem lehetne találni. Az efféle hasonlítgatást 
Müller Miksa ajánlotta; ő találta ki, hogy a túrán nyelvek nomád, 
ellenben az árják és sérniek állami nyelvek — mintha kész nyelv 
nem lett volna az árjaság is, mikor az azt beszéllők még nomádok 
valának, s mintha ugyan ez nem állana a sómiségről is ; — ő 
találta ki azt a paradoxont, hogy a túrán nyelvek azért rokonai 
egymásnak, mert nem hasonlók egymáshoz ! — Müller Miksa 

1845, a 271—439. lap). Westergaard így nevezi munkájá t : On the deciphering 
of the second Achaemenian or Medián species of arrowheaded Writing. W. volt 
az első, a ki a második nyelvű feliratókat fejtegetni merte s azokban skyth, 
vagy túrán nyelvet talált. De már ő mondja, hogy Babyloniában, Ninivében 
és egyebütt is vannak felíratok, melyek az Achaemenidák (Cyrus, Xerxes, 
Dárius stb.) felirataitól alakra nézve különböznek. Westergaard után Oppert 
és mások, legiijabban az angol Smith, a franczia Lenormant fejtegetek azokat 
a feliratokat, a melyek túrán vagy skytli nyelvűek, s melyekből az tikkad 
vagy szumir nyelv tárul ki. 

NYELVTUD. KÖZT/EMKNYKK. XIV O 
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találta ki, hogy a turán nyelvek a teljes megalakulások előtt osz
lottak el: ellenben az árják és sémiek a teljes megalakulás után 
mentek széllyel. Azért folytaták amazok az oszlás után is az alaku
lást vagy növekvést: ezek pedig csak kophattak ezentúl. Caldwell 
is idézi szavait, melyek szerint ragozó nyelvekben, melyek régóta 
el vannak egymástól szakadva, más egyezéseket nem várhatunk, 
mint olyanokat, melyek a nyelvnek eredeti anyagához tartoznak, 
vagy a beszédnek azon részeihez, a melyeket legbájosabb újra 
megalkotni, milyenek a névmások, a számnevek és a praepositiók. 
Inkább az csudálatos, hogy találkozik némi szóegyezés közös bir
tokul a turán nyelvekben, mintsem az, hogy mindegyiknek saját 
szavai és saját alakjai vannak ! 

Azt mondja Müller és utána Caldwell, hogy a számnevek, a 
névmások, a praepositiók vagy portpositiók a nyelvnek eredeti 
anyagához tartoznak, a melyet legbájosabb újra megalkotni. 
Azonban ebben nagyot csalatkoznak. A névmások igazán eredeti 
közös szó-kincsnek látszanak nemcsak az árjaságban és sémiség-
ben, hanem a széles úgynevezett turánságban is, a dravida és 
ékirati nyelveket is hozzá tudva. Ezek a névmások ennélfogva 
igazán egy régibb nyelvkorból valók lehetnek, vagy azt kell elfo
gadnunk, hogy az emberi elme azokat mindenütt hasonlóképen 
teremtette. De már a számnevekés prae- postpositiók véghetetle
nül különbözők, mit a finn és magyar, a török és jakut, meg a 
tamul és telugu számnevek mutatnak. 

Finn-magyar. Török-jakut. Tanxul-Telugu. 
1. yht egy bir bir or, ondru oka 
2. kaht két iki ikki ir, irandru rendű 
3. kolm harm ücs üsz mundru mundu 
4. neljá négy dört tuört nálu nálagu 
5. viit öt bes biász eindu eidu 
6. kuut hat alti alta áru áru 
7. seitse(-mán) hét jedi száttá éru édu 
8. kahde-ksan nyol-tz szekiz aghisz ettu enmidi 
9. yhde-ksán kilen-tz tokuz toghusz ombadu tommidi 

10. kümme-nen tíz on uon pattu páti 
00. sata száz jüz szusz nuru nuru. 

Első tekintetre világos, hogy egyeznek a finn-magyar, a török-
jakut, a tamul-telugu számnevek : de a három pár közt bajos ilyen 
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általános egyezést fölfedezni. Azonban közelebb valók a török-
jakut számnevek a finn-magyarokhoz, mintsem a tamul-teluguak; 
legalább az 5. 6. 7. továbbá a 100. hasonlíthatók; a török-jakut 
10. meg összevág a magyar van, ven-nel, ezekben : hat-van, het
ven stb. A tamul-teluguban csak 4. nálu, nálagu látszik hasonlí
tani a finn-magyar neljá négyhez ; de már a tamul-telugu 5. ein-
du-t eidu-t, azért bajos a finn-magyar viit öt-höz hasonlítani, 
mert a 8. ettu, edu szint avval lehetne egyező. Látszatos tehát, 
nem származási okból való a véletlen találkozás. De a milyen 
különbözők egymás között a három párok : olyan egyezők magok 
a kettősök; lehetetlen tehát tagadni, hogy 1—7. és 100 egy ere
detűek a finn-magyarban, a török-jakutban, a tamul-teluguban. 
A 8. 9. különbözők az anyagra nézve, de megegyezők az idomra 
nézve, a minek okát nem akarom itt újra előadni.x) 

Ugyanezt a belső egyezést és külső különbséget mutatják a 
postpositiók is, a melyekből csak a finn-magyar és török-jakut 
nyelvekből hozok elő néhányat, mert Caldwellnél (ki egyetlen for
rásom a tamul-telugura nézve) nincsen azokról szó. 

Finn-magyar. Török-jakut. 
alt alin (alsó) 
ileri elin (első) 
tasra taszara 

orta orto 
jari ? 
üz, üszt uszá (magasság). 

Itt is, mint a számneveknél, valami közeledést látunk, jelesen 
a finn-magyar al el szókra nézve a török-jakutban is : de már a 
többi négy postpositió nagyon különböző a finn-magyarban és a 
török-jakutban. 

Mit mondjunk hát Müller Miksa -állításához, mely szerint a 
széles turánságban épen a számnevek és postpositiók volnának 
egyezők, minthogy ezeket úgy, mint a névmásokat, nem igen 
bírná újra megalkotni az emberi elme ? Látjuk, emez állítást nem 
támogatja a valóság. 

ali al 
ete el 
ul-k kül 
ulos künn 
kesk köz 
puole fél 
páállá fel 

x) Megtalálhatja az olvasó Magyar Ethnographiám 233—235. lap
ján is. 

3* 
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Müller M. kitalálván, hogy a túrán nyelvek nomád nyelvek 
az árja és sémi állami nyelvek irányában, ebből azt az elvet (theo-
remát) sütötte ki, hogy tehát a túrán nyelvekben nincsen traditio, 
nincsen örökség; minden túrán nemzedék újra megteremti magá
nak a nyelvet. A valóság evvel az állítással is homlok-egyenest 
ellenkezik. Jakutsk város a Léna folyó mellett és Konstantinápoly 
között majdnem akkora a távolság, mint Kalkutta és London kö
zött ; Jakutsktól fogva Konstantinápolyig terjednek a számos 
török nyelvjárások, s ezek oly szoros egységet tesznek, mint akár 
a germán nyelvek, tehát sokkal szorosabbat, mint az árja nyelvek 
együtt véve. Hány száz éve lehet, hogy az oszmanli török elvált 
a jakut töröktől, azt meg nem mondhatom, de Müller sem mond
hatja meg: mégis a szoros nyelvi egység megvan, mit csakis a 
traditio vagy öröklés tartott fenn. A magyar és finn nyelvek egye
zése is hosszacska időből való, ezt az egyezést is a traditiónak, 
az öröklésnek kell tulajdonítani. Annak ellenére állítja Müller, s 
utána zengi még a tudomány, hogy a túrán nyelvekben nem hat 
a traditio, az öröklés. A szemet hunyó theoria nem látja a szemet 
szúró valóságot! 

Eask, Eückert Fridrik, Müller Miksa, Caldwell csak a mor-
phologiai egyezésnél fogva számítják egy fajhoz a finn-ugor, török
tatár, szamojéd, mongol-mandsu ós dravida nyelveket, s minthogy 
a morphologia, vagy külső nyelvalak, igen tág fogalom, Müller 
ezeken kivül még más nyelveket vet oda egy rakásra, a miben szin
tén Eask előzte meg. A nyelvalak egyezése leginkább következő 
háromban áll: 1. a szó-képzőkés ragok hátúi való hozzájárulásában 
— minél fogva az árja nyelvek is mind túrán nyelvek volnának; — 
2. abban, hogy a képzők és ragok önhangzói a szótő szerint vál
toznak el (vocal-harmonia), minél fogva lesz: ember, ember-nek 
stb. alma, almá-nak stb. Ez az önhangzó-egyezés uralkodik a finn
ben, magyarban, törökben, mongolban, de nem uralkodik már vagy 
nem még a vogulban, osztjákban, a permi nyelvekben stb., nem 
uralkodik a dravida nyelvekben; egészen idegen az árja nyel
vektől; — 3. abban, hogy a névszók is a személyes ragokat birto
kos ragokúi veszik fel mint: ember, emberem, embered, embere stb. 
Azt a dravida nyelvek nem teszik, mint nem tehetik az árja nyel
vek: viszontag a sémi nyelvek oly általánosén teszik, mint a finn, 
magyar, török, szamojéd, stb. nyelvek. A túrán nyelvek tehát, 



ŰJ TUDOMÁNYOK ÚJ ELŐÍTÉLETEK. 3 7 

valamint a dravidák s valamint az árják és sémiek is, világos nyo
mait viselik magokon egy előző nyelvállapotnak, a melyből in
dulva új új. kezdetek vagyis új nyelv- és nemzet-alakulások támad
tak ; ezek az új alakulások pedig ágakra oszoltak, mint az árja nyel
vekben, s lettek a finn-ugor, török-tatár, szamojéd, mongol-man-
dsu nyelvcsaládok, a melyekben a traditio és öröklés csakúgy fen-
tartják a közös nyelvidomot és szókincset, mint az árjákban és a 
sémiekben. Azon első nyelvállapotnak lehet tulajdonítani azt a tü
neményt, hogy a túrán nyelvekben, mint a baszkban és dravidák
ban a nyolczas és kilenczes számnevek compositumok, mi fölteszi, 
hogy ezen számnevek divatozása előtt csak hétig szoktak volt az 
illetők számlálni, alkalmasint a hold idő-mutatásai szerint. Tagad
hatatlanul világos, hogy azon nyelvekben később alakultak meg a 
nyolczas és kilenczes számnevek. S van nem kevesbbé világos 
nyoma annak is, hogy emez előzött közös nyelvállapot a finn-ugor, 
török-tatár és szamojéd nyelvekre meg népekre nézve tovább állott 
fenn, mint a többiekre nézve, azaz hogy a nevezett nyelvek és népek 
másoknál később vették kezdetüket, miután a közős alapon még 
hosszabb ideig folytatták volt a külömbözetlen létet, amelyben se 
finn-magyar, se török-tatár egyedség nem vala még. A külömbözet
len közös lét folytában némi fogalmak, eszmék uralkodtak, milyen 
a megemlített hetes számrendszer, melynek alapja az idő-mutató 
hold-változások lehetnek csak az oka és alapja. Egy másik ilyen fo
galom és eszme abban mutatkozik, hogy az úgynevezett gyűrűs 
ujjat nevetlen-nek nevezik, így: 
a magyarban nev-etlen (ujj) vogulban nám-tál (tulje) 

finnben nime-tön (sormi) mordvinben lem-ftema — 
észtben nime-tse (sörm) szamojédban nim-djeda — 
szirjénben nim-tám — tatárban at-sziz=név-telen 
votjákban nim-tem — jakutban atata-szuoch.— 

Sőt a szanszkritban is nevetlennek híjják ! l) 

1) Az orientalisták gyűlésén Londonban 1874-ben «On the study of the 
Turanian languages» értekezvén s a negyedik ujjnak emez elnevezését fel
hozván, azt mondám, hogy nem tudom, mint híjják a dravida nyelvekben, 
mert nem találtam meg Caldwell-ben, ki egyetlen forrásom ezekre nézve. 
Ehhez megjegyzi a kiadó Douglas Róbert K., hogy «a szanszkritben is nevet
len az az íijj, s ezt a szanszkritból a dravidák is elfogadták. «It is called the 
nameless finger alsó in Sanskrit, and the Sanskrit word has been adopted by 
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A negyedik újjnak emez elnevezése, mint látjuk, nagyon 
messzire van elterjedve, az tehát valami hitbeli fogalomból vagy 
eszméből származik, mely igen hatalmas lehetett amaz megelőzött 
közös állapotban. Végre kétségtelen világos nyomai vannak annak, 
hogy a finn-ugor nyelvek és népek elszakadván egymástól, a tulaj
donképi finnek (finnek, esztek, lívek, karjalaiak, vótok, ingerek vagy 
isorok [ingermanlandiak Sz.-Pétervár környékén!) jobban együtt 
maradtak, mint az ugorok (a szirjén, permi, votják, vogul, osztják, 
magyar népek); azért azoknál a 8-as és 9-es számnevek egy és azon 
szókból eredő összetételek, holott az ugor népeknél azok külómböző 
szókból támadtak, mert tizeseik külömbözők. Továbbá, a mint a 
finn népek nyugatfelé nyomultak, a lett és gót, azaz germán, népek 
hatását erezik vala; holott az ugor népek a Káma, Volga, Irtis fo
lyók mellékein a török népek hatását érezték; innen van, hogy az 
ugor népek számneveiben némi közösség van a török nyelvű szám
nevekkel, mely közösség nincsen meg a finn nyelvekben. P. o. a 
török on, uon, von — tíz, visszatükröződik a magyar ven van-ban 
(negy-ven, öt-ven, hat-van stb.) s a vogul men, pen-ben (neli-men 
40, át-pen 50, kat-pen 60); a török mis, mel (tör. alt-mis 60, csuvas 
ot-mel; tör. jet-mis 70, csuvas szit-mel) visszatükröződik a szir
jén és votják 8-as, 9-es-ben, így szirjén 8 kökjaa-mis, 9 ök-mis; vot
ják 8 tya-mis, 9 uk-mis. A csalhatatlan nyelvtanúság szerint tehát 
a túrán nyelvcsaládok valami közös nyelvalapból keltek ki, s lát
ható kapcsolat maradt még azután is a török-tatár, szamojéd és 
finn-ugor családtövek között. Jobban eltávozván egymástul s min
denik sajátsága még inkább egyedségre alakúiván, az ugorok 
mintegy közepett maradtak a nyugatra vonuló finnek és a keleten 
terjedő török-tatárok között. S ezen kapcsolatban a finnek és ugo
rok utolsó jövevények Európában, kik csak a germánok és szlávok 
megett foglalhattak helyet éjszak és kelet felől. De vájjon ezen a 
téren első emberek voltak-e, úgy hogy más népség ott meg nem 

tlie Dravidian languages.» Transactions of the seeond Sessionofthe interna-
tional Congress of Orientalista. Held in London in September, 1874. London, 
1876. A 91. lapon.— A magyar Nagy Szótárban VI. köt. 575. hasábján, Foga-
rasi azt irja, hogy Böhtling szerint a szanszkrit nyelven anaman—SLTCLonymiis 
1. névtelen, 2. Ringfinger. Böhtling már 1851-ben az «Uber Sprache der 
Jakuten», Wörterbuch, 3. lapján mondta volt, hogy a tibetiek és mongolok 
«nach indischem Vorgangeo nevezték a «Ringfinger»-t nevetlennek. 
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előzte őket: az bizonytalan ugyan, de nem valószínű. Legalább a 
mondák, mennyire tudomásunkra jutottak, más előző népekről 
regélnek. A vogul mondák istenfiakról, erdei népről, óriásokról 
tudnak, melyek az északi Urálon a közönséges emberfajt (tehát a 
vogulokat és osztjákokat) megelőzték volna. A régi csúdok, a kik
nek bányászati nyomai megvannak az Uraiban, s a kik emlékezete 
a szibériai népek közt élt volt, midőn az oroszok hódításai terjedni 
kezdenek, semmi látható kapcsolatban nincsenek az ottani ugo
rokkal. Nem kevés körülmény mutat tehát arra, hogy a mostani 
finn és ugor nyelvű népek előtt más népek is lehettek már ott. 

Mennyi valóságon alapul már az a fölvétel, hogy nemcsak 
Skandináviának, hanem Közép-Európa legnagyobb részének finnek 
voltak első lakosai? Semmifélén, csupán azon a tényen, hogy az 
árja népek (keltek, germánok, szlávok) Közép- és Északi Európában 
nem lévén autochthonok, azokat ott más népség előzte meg. Tehát 
azt következteté Leibnitz és Eudbeck ólta a szűkebb, azután a 
Eask által először kifejezett szélesebb nyelvtudományi nézet, hogy 
azon népség finn volt, s eme nyelvtudományi nézetet legalább 
némi morphologiai hasonlatosság támogatja vala, melyet a baszk 
és a finn, azután meg azok és a dravida nyelvek közt találtak. Az 
anthropologia elfogadván a nyelvtudománytól a finnt, tovább ment 
s kiszínezvén azt állítá, hogy az a finn faj barna volt, s azért mon
gol. De hol-vette barna színét, nem tudom; én legalább sehol sem 
olvastam, hogy az emberi csontokon, kivált az agyakon, a volt haj
nak, bőrnek színét is láthatni. A hány emberi csontot én láttam 
— az ugyan nagyon kevés — mind fehér; úgy gondolom, az an-
thropologok sem láttak még egyéb színt a csontokon annál, melyet 
az idő barnított azokra. De megvan a barnaszínű előítélet, mint a 
dolichokephal s mint a flexiv előítéletek: mert jóllehet az újabb 
természettudomány a hitet nagyon megveti, mégis ott, a hol leg
kisebb helye sem volna, igen könnyen hisz, s ragaszkodik hitéhez. 
«Régen kifejlődött az a felfogás, hogy a barna emberek a mongo
loktól, a szőkék a germánoktól származnak», úgymond Virchow 
1876-ban a német anthropologok gyűlésén Jénában; — «előttem 
tehát szinte bizonyos vala, hogy ott találjuk meg a legtisztább 
germán typust, az ős germánokat, a hol a lakosság leginkább szőke
hajú, kék szemű és fehér bőrű: ellenben ott kell hogy üljön a mon
goloid, vagy, ha úgy tetszik, a túrán avagy sarmat-szláv lakosság, 
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a liol legtöbb barna hajú, barna szemű és barnabőrű embereket 
találunk)). S Virchow elment a lappokhoz, finnekhez, hogy igazolja 
felfogását, a melyet az anthropologok hite után képezett volt ma
gának, s mit talált ott? «Azt tapasztalam, úgy mond, hogy egy 
nagy népség, melyet barnának hittünk, általában szőke, kék szemű 
és fehér bőrű. Ha valaki, Tacitus Germaniáját zsebében tartva, 
Finnországba utazik, azt fogja hinni, hogy ime ott találja meg az 
ős germánságot)). Igaz, a finn szőke lakosság brachykephal, s agya 
külömbőzik a lapp agytól, valamint az észttől, ámde az észt agy 
általában a dolichokephalság felé hajlik, sőt egyes példányok való
ságos dolichokephalok». x) Virchow tehát kénytelen lerontani a 
szőke előítéletet, mint rombolja a dolichokephal és brachykephal 
előítéletet is. A baszkok és finnek vélt rokonságát is az anthropo-
logiai valóság czáfolja meg; mert a baszkok barnák és hosszú* 
fejűek, a finnek pedig szőkék és rövidfejüek Virchow tanúsága 
szerint (Die Urbevölkerung Europa's. Berlin, 1874. a 38. lapon). 
De az előítéletek a hiúság Lernajában teremnek, azért hydra-
fejüek. 

A nyelvek tanúsága, mely nem változó, mint a test színe, 
nem is néma, mint a csontok, az a tanúság egyenesen annak lehe
tetlenségét bizonyítja, hogy a mostani finn-ugor népek elődjei 
valaha Közép-Európának első, vagyis autochthon lakosai lettek 
volna. Mert a nyelvtanúság világosan azt mutatja, hogy a finn
ugor nyelvek és népek csirája meg első ifjúsága nem Közép-Euró
pában indult meg, s hogy ifjúságok ott fejlődött, a hol ma is talál
juk őket; a finn és észt epos, mely a Kaleva fiainak tetteit énekli, 
ott és abban az ifjúságban tenyészett; a mely mythologiai képzetek 
ós szók a magyar nyelvben megvannak, azok is oda mutatnak, 
mert ott találjuk meg hasonmásaikat. — Még azt kérdezhetjük, 
vájjon a történelmi tanúság megegyezik vagy ellenkezik-e a nyel
vek tanúságával ? 

IV. 
A skandináv földről a massiliai Pytheas adja az első tudósí

tást, ki mintegy Kr. e. 330 tőn nagy északi utat Thulé-ig, mi 

*) Die siebenste allgemeine Versanxmkmg der deutschen Gesellschaft 
für Anthropologie, Etlmologie u. Urgeschichte zii Jena am 9. bis 12. August 
1876. Miííichen, 1870. Pag. 93. 94. 
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Nilsson 2) szerint egy norvég parti sziget lehet a Lofodok közelé
ben. Ott a sz. iváni éj csak 2—3 óráig [tart, sőt a barbárok azt a 
helyet is megmiitaták Pytheasnak, a hol a nap alszik. Dunö vagy 
Donna sziget a helgelandi kerületben (in der Vogtei Helgeland), 
a sarki körtől délre négy n. földnyire, az a hely, a melynek egyik 
hegyéről a nap egész iváni éjen át meglátszik, holott az alacsony 
partokon két óráig van a láthatár alatt, úgymond Nilsson. Ennyire 
juthatott Pytheas, de a lakosoktól hallá, hogy távolabb két s több 
hónapos nap is van. Pytheas az ottani emberek életmódját is leírja. 
Ott a hideg földöv közelében, úgymond, ehető termés és szelíd állat 
vagy nincsen, vagy kevés, a mi van. Kenchros s egyéb ültetett növe-
vényből, bogyóból és gyökérből élnek. — A kenchros köles volna, de 
az nem terem ott, nyilván tehát evvel a szóval is Pytheas ültetett 
növevényt ért. Nilsson angelikát gyanít, mit az ottani norvég nép 
qvanne-nek hí, s felhozza a régi törvényt, mely a quanne gardh-ot 
lauka gardh-ot (angelika-kert, pázsitos hajma kert) s egyéb kerített 
ültetvényeket nagyon oltalmaz. Déliebb részeken, a hol gabona 
terem és méz van — Norvégiában csak Hedemarkig vannak mé
hek, azontúl feljebb már nincsen, úgymond Nilsson — ott abból 
készítenek italt; a gabonát pedig, minthogy kevés a derült nap, 
téres házakba gyűjtik össze s ott csépelik ki, mert a napfény hija 
ós az esők miatt nem használhatják a szérűket. — A meddig Py
theas a norvég partokon felhatott, s a mennyi tudósítást az ottani 
lakosoktól vehetett, odáig és azokból még semmi nyom sem látszik 
meg a finnekről vagy lappokról. 

Pytheas a Balttengert is bejárta egész a Dunáig, mit szinte 
megkétlettek már a régiek is. Strabonál olvassuk (Casaubonus-
kiadás 71. lapján), hogy Pytheas az éjszaki utazásán kivül még 
Európa parti országait is körülhajózta, Gadeira (Cadix)-től fogva a 
Tanais-ig, ujtewfav éizéXdoi ryv Jtapcaxsavttev r/jg Eopcoir/jq árco 
fadelpcov íojq Tavaid'og.» Ezt is Polybius, úgymond Strabo, hihe
tetlennek tartja, mert magán és azonkívül szegény ember hogyan 
tehetett volna ilyen nagy utazást. Ezen csudálkozás, úgy látszik 

l) Nilsson «die Ureinwohner des skandinavischen Nordens» aus dem 
Schwedi seben übersetzt, Hamburg, 1863. I. 106—128» legjobban értelmezi 
Pytheast s a tengeri tüdőt, a mely miatt hitelességét Polybius, Strabo stb. 
kétségbe vonták volt. 
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nekem, világosan bizonyítja, hogy se Polybius se Strabo nem a 
Földközi tengeren való utazást érthették Cadixtől a Donig, hisz 
azt, kivált Strabo, azaz Augusztus császár idejében, akárhány hajós 
legény tehette meg kereskedő hajókon. De ha Cadixtól fogva a 
Kategatig, s onnan a Balttengerbe haladva, a Dunáig való körűi
hajózást veszszük, az igazán oly csudálatosnak látszhatott Polybius 
és Strabo előtt, mint az éjszaki utazás. S hogy Pytheas Tanais-nak 
nevezte a Dunát, azt a nevet csak az ottani lakosoktól hallotta 
volna, kik már azért sem lehettek akár finnek, akár lappok, hanem 
olyan nyelvűek, a kiknél a Don, Duna folyó-nevek támadtak. 

Az első határozott tudósítást róluk Tacitusnál találjuk a K. 
utáni első századból. Germania népeit leírván (43.) «a lygius-okon, 
túl, úgymond, a gótonok uralkodnak, szelídebbek ugyan már a 
többi germán népeknél, de megtartják még a személyes független
séget. A Svéviai (Balt) tenger mellékein ott vannak a rugius-ok és 
lemovius-ok. (44.) Azontúl a svion-ok (svédek) községei hatalma
sok a tengeren, nemcsak emberek és fegyverek, hanem hajók által 
is . . . . A svionoknál már becse van a pénznek, azért nálok egy az 
úr, ki folyvást, nem felváltva, parancsol. (45.) A svionokon túl 

~^rest, szinte mozdulatlan a tenger, a melyről azt hiszik, hogy kö
rülfogja s bérekeszti a föld kerekségét, mert a leáldozó napnak 
végsugara oly fényes a nap-támadásig, hogy elbágyasztja a csilla
gokat . . .1. A Svéviai tengertől jobb felé az aestyus-ok birják a par
tot ; szokásaik és viseletjük szerint a svionokhoz, nyelvüknél fogva 
a britekhez szítanak. Nálok kevés a vasnak használata, többnyire 
fa eszközeik vannak. Gabonát s más termést nagyobb kitartással 
mívelnek, mind a szokott germán restség teszi; azonkívül a ten
gert is kutatják, mert ők szedik a sekélyeken és partokon a gyanta
követ, melyet glesum-nak neveznek. — A svionok megett a siton-ok 
népei következnek, hozzájok egyébben hasonlók, de abban külöm-
bözők, hogy asszony uralkodik rajtok. Ennyiben tehát nemcsak a 
szabadságra, de a szolgaságra nézve is elfajultak. (46.) Itt vége van 
Sveviának. A peucin-ek, vened-ek és fenn-ek népeit a germánok
hoz számítsam-e vagy a sarmatákhoz, nem tudom A fen
nek vadsága feltetsző, szegénységük undorító. $e fegyverük, se 
lovuk, se állandó házuk nincsen; élelmök a fű, ruhájok a vadak 
bőre, ágyok a puszta föld. Egyedül a nyilakba bíznak, melyeket 
vas híjából csontokkal élesítenek. A vadászat táplál egyaránt férfit 
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és asszonyt, mert ez is vadászni jár amazzal, s megköveteli részét 
a zsákmányból. Gyermekeiknek más oltalmuk nincsen a vadaktól 
és időjárástól, mint az, hogy összecsomózott gallyakkal fedik be ; 
ide fordul az ifjú is, ide húzódik meg az öreg. De nagyobb boldog
ságnak vélik azt, mintsem rajta izzadni a földmívelésen, belé fá
radozni a házépítésbe, s magok és mások értékeit reménynek és 
aggodalomnak tenni ki. Tehát biztosak az emberektől, biztosak az 
istenektől, a legnehezebbet érik el, azt, hogy még kívánni valójok 
sincsen.» 

Tacitus, a Csehországtól fogva Felső-Magyarországig terjedő 
markománok és kvadok megetti lygiusokon kezdi, a kik a mai Szi
léziában laktak. Ezektől éjszakra menvén, gótokat (goton-okat) 
talál, s a Balttenger partján rugi-akat és lemovi-akat. A svion-ok, 
svédek, a tengeren hatalmasok, kik Svédországban laktak. Túl raj
tok, tehát az ország északiabb részein, a siton-ok következnek, a 
kiken asszony uralkodik. Éjszak-kelet felé a Balttenger keleti part
ján esztek (aestyusok) vannak, azután peucin-ek, vened-ek vagy 
vend-ek, végre fennek. Itt halljuk először a fenn vagy finn nevet, a 
melyet Tacitus a germánoktól hallott. Fen mocsárt jelent, a fen
nek, finnek tehát mocsárok, tavak közt lakó nép. A mint azt szinte 
költőileg leirja Tacitus, hogy boldog a legnagyobb szűkölködésben, 
abban a lapp népet ismerjük fel, mert látni fogjuk, hogy a nór-
manok a következő századokban is a lappot nevezik fmn-nek. 

Kr. születése tájon, vagy nem sokkal később érkezek tehát a 
lapp nép a Balttenger vidékei felé, elválván az ugor népektől, a 
melyekhez közelebb áll, mint a tulajdonképi finn nép. A tizes 
számneve logh, mi a vogul lau-hoz (=10) tartozik; 8-asa és 9-ese 
gak-cze, gqf-cze és of-cze, ov-cze, a melyekben a magyar ez (tz, tiz) 
látszik meg a nyol-ez, kilen-cz szókban; a lappnak többes képzője 
k (de h, t is), mint a magyarban, tehát gietta kéz, gieda-k kezek ; 
giettam, giettadékezem, kezed, giettamek, giettadek = kezemük 
(most kezünk), kezetek stb. A comparativus b, bb-je is közvetet-
len járul a tőhöz, mint a magyarban, p. o. diette tudó, diette-h 
tudó-b; vuolla al, vu'óleb alább; holott a finnben n rag vettetik 
közbe, p. o. ali al, alen-pa alább. 

De Svédország belsejében és túl a svion-okon siton-ok van
nak Tacitus szerint, a kiken asszony uralkodik. Azt a nevet is az 
író a germán svion-októl hallotta, kiknél sida annyi volt, mint 
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bűvölni; siton tehát, Tacitus irása szerint, bűbájos, boszorkányos 
nép. Odin híres vala boszorkányságáról, melynek seid-r a neve.x) 
Ez a boszorkányos nép finn, mit leginkább abból gyaníthatunk, 
mert azt mondja róla Tacitus, hogy uralkodója asszony. Ebből 
a kven népről való monda csillámlik ki, mely asszonyi uralkodás 
alatt élt volna, mert a kven szó asszonyt jelent a germánoknál, s _ 
mint látni fogjuk, a normannok kven-nek nevezik általában a finn 
népet, ámbár a kainu — ebből lett a kven — csak egyik része a 
finnségnek2). A finnek, lappok pedig a régi korban is híres bűbá
josok valának. A sida, seid szó a lappoknál fa- és kőbálványt jelent 
(seite, seiteh); azt ők is a skandináv germánoktól vették, s boszor
kány-eszközre alkalmazták. A kainu-ak, kven-ek tehát, kiket a 
svionok a magok kifejezésével siton-ok, azaz boszorkányosoknak, 
nevezik vala, Tacitus idejében már a Balttenger nyugati tartomá
nyába, vagyis Skandináviába, érkeztek volt. 

Nevezetes, hogy a római író a svion-októl a siton-ok asz-
szony-uralkodásáról is hallott valamit. Bizonyos tehát, hogy a 
siton népnek saját kainu neve már ismeretes vala a svionoknál, a 
kik azt kven-re értvén, mi asszonyt jelent — az angoloknál queen 
(kvin = asszony), mai napig a királynét teszi — azért vélik vala, 
hogy a boszorkányos népen asszony uralkodik. S ez a mese vagy 
vélemény, mely a középkori íróknál, teszem Alfréd angol király
nál, mint látni fogjuk, s az előbbi jegyzetben felhozott brémai 
Ádámnál3) az amazonok földjét (terra foeminarum) a finnek közt 
találtatja meg, a finn Kalevalában is visszatükröződik, mely szerint 

*) Az Ynglinga Saga-ban ezt olvassuk: Odinn Kunni tlia ithrótt . . . 
er seidr lieitir —- Odin érti vala azt a bűbájosságot, melyet Seidr-nek nevez
nek. Heimskringla. Kiadva Unger által, Christiania, 1868. A 8. lapon. 

a) Adamus Bremensis az Amazonokról, vagy «de terra Feminarum* 
beszélt Skandináviában, mire a Tacitusnál levő hír is alkalmat szolgáltatha
tott (ha ezt ismerte Ádám), de Sitonum gentibus, quibus feminam dominari.— 
De antiqua gente Quenorum. Értekezés, 1788-ból Porthan munkáinak IV. 
része, 168. lapján. — Zeuss is (die Deutschen, a 157. lapon) mondja: Durch 
die Sage von der Weiberherrschaft in diesem Volke schimmern schon die 
spaetern finnischen Cvenas in Cvenland (feminarum terra) nicht undeutlich 
hindurcb. 

3) Brémai Ádám (Adamus Bremensis 1067—1076 közt írta meg Gesta 
Hammaburgensis ecclesiae pontificuru, azaz a hamburgi érsekek történeteit 
788-tól 1072. 
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a Kalevahösök Louhi-val Pohja (éjszak) asszonyával hadakoznak 
vagy inkáhb bübájosságban versengenek. 

A Balttenger népei közt, a melyek nem tartoznak a germá
nokhoz, Tacitus az észteket (aestyus-ok) is említi. Ezek a később 
úgy nevezett lettek, litvánok és poroszok. Az aestyus, észt, név a 
germán est, ostz= kelet, szótól való : így hittak a germán népek 
a nekik keletre lakó letteket és litvánokat. Azután egy finn népre 
ment át a név, mely az előbbi észteket déliebbre szorítá, s mely
nek utódjai a most kihaló lívek s az eléggé virágzó esztek. 

Tacitus kora kevesebbet tud vala a keletiebb ugorokról, kik 
az Ural hegység mindkét lejtőjén, s a Káma, Volga, Irtis, Jajk 
folyók mentiben a Kásp tengerig lenyúlva laktak. A Herodotusnál 
meglevő nép-neveket a későbbi írók is emlegetik, de határozottabb 
földrajzi és történeti tudás nélkül. A Riphaeus hegy-név, mely 
régóta ismeretes vala, s a Tacitus ideje után feltűnő Rha folyó-
név l) némi biztos nyomai az ugor népeknek, mert rep, rip hegyet 
jelent az osztjákoknál, és rav, rau a Volgának neve a mordvineknél 
mai napig. De a gótok Tacitus (f 117 tájon) után a Balttengertől 
a Kárpátokat megkerülve a Neszter, Deneper folyók mentiben dél 
felé a Fekete Tengerig huzódának, s innen kezdek a római biro
dalmat nyugtalanítani. Már 251-ben Decius császár Moesiában 
veszté el életét a gótok elleni csatában. Hatalmuk Hermanarik 
{Ermanrich) alatt érte el tetőpontját: de 375-ben romba dönték a 
hunok, a kiknek neve azután egy századig rémítgeté Európát. Kik 
voltak a hunok, ugorok-e, törökök-e ? nem tudhatni; lehet, hogy 
mind a két nyelvcsalád népei egyesültek Attila keze alatt, mikor 
germán népek is, gótok, gepidek stb. tisztelik vala őt. Bizonyosabb 
az, hogy a hunok nyitották ki Európa felé a kaput, melyen azután 
az ugor népek, a bolgárok, avarok, magyarok, besenyők bé-ki járá-
nak, követve a törökös kunok által. 

Míg a gótok uralkodása a Balt és Fekete tengerek közt 
tartott, addig a mai Oroszország beljében tanyázó finnek nagy 
része germán hatás alatt él vala, minek eredménye a finn nyelvbe 
jutott germán szók. De Hermanarik uralkodása nemcsak finn, ha
nem lett-litván és szláv népekre is kitérjedett. Jordanis ugyan, ki 

l) rtolernaeus említi meg először 150 tájon. 
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azt az uralkodást ismerteti, 550 tájon, tehát mintegy 200 évvel 
Hermanarik halála s 100 évvel az Attiláé után írt, azért a korának 
néprajzából tehetett által egyet-mást az előbbi korba : mind a mel
lett nagyban eltalálja a valót, midőn azt mondja, hogy Hermana
rik uralkodott gótokon, skythákon stb., mérieken, mordvineken 
(Merens, Mordemsimis), szlávokon (Veneti, Antes, Sclaveni) és 
észteken, a kik a germán tengernek igen Jiosszú partján élnek (qui 
longissimam ripam oceaní Germanici insident). Kiket ért Jordanis 
a skythákon és sok más nevű, itt fel sem hozott, népeken, bajos 
kisütni; másutt, mint látni fogjuk, az esztek mellett az akaczirokat 
említi meg: de a merens és mordemsimnis nevek alatt a régi mé-
riek, a kikhez a cseremiszek is tartozhattak, mert magokat mari-
aknak nevezik máig, s a mordvinek érthetők. 

Jordanis Scandza népeiről is — így nevezi Skandináviát — 
többet tud, mint Tacitus. «Scandza szigetén, úgy mond, sok nép 
lakik, de Ptolemaeus hetet említ meg közölök. Ott a nagy hideg 
miatt méh sehol nincsen. Éjszaki részén, hol a hír szerint nyár
ban negyven nap és éjszaka nem áldozik le a napvilág, s télen 
ugyanannyi ideig nem támad fel, az Adogit nép lakik. Más nem
zet ugyan ott a Eerefenn-ek, a kik nem gabonából, hanem vadak 
húsaiból és madarak tojásaiból élnek; a tavakban ugyanis annyi 
a tojás, hogy elélhet belőle a nép, s elég marad még a madár
költésre. » Azután előszámlálja a suehan-okat (a Tacitus Suion-
jait) s másokat, finaitha-kat, gautigót-okat stb. a kikről mondja, 
hogy kivágott kősziklákban laknak; továbbá említi az ostrogóto-
kat, s végre legszelídebb lakosait Skandináviának, a finneket 
(Finni mitissimi, Scandzae cultoribus omnibus mitiores). A sok 
nép-név közt az Adogit nép a helyezeténél, a Rerefennek szinte 
annál meg az élelemnél fogva nyilván lappok; a szelíd finnek tehát 
a Tacitus siton-jai, s a későbbi kvének lehetnek. Bajos eligazodni 
a határozatlan tudósításban : annyi kétségtelen, hogy Jordanis a 
germán eredetű népeken kívül nem-germán eredetüeket ismer, 
még pedig többeket, mint Tacitus; földrajzi sejtelmei is magasabb 
éjszakra mutatnak, mint a mennyire a római írónak tudása 
ért volt. 

Egyebütt Jordanis megemlíti az észteket, a kiket hasonló
képen csendes népnek mond (Aesti, pacatum hominum genus 
omnino). Az észtektől délre teszi az akatzirokat, egy erős vitéz 
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népet, mely nem földmívelő, hanem nomád és vadász. Az akatzi-
rokon túl a Fekete tengerig ott van a bolgárok fészke, a kiket, 
úgymond, bűneink miatt nagyon is jól ismerünk; azután követ
kezik a legvitézebb hun népek két ága, a ultziagir és savir, a me
lyek a legelő után költözködnek nyájaikkal, télre a Fekete tenger 
partjaira húzódván. «A hunugurok pedig, úgy mond, a kiktől sok 
bátor nép félt már, a nyest bőrök kereskedése által is ismeretesek ; 
azok első lakása Scythiában a Maeotis mellett, második lakások 
Moesiában, Thraciában, Daciában, harmadik pedig ismét Scythiá
ban volt, a mint olvassuk, a Fekete tenger felett.» 

Jordanis földrajzi tudása szerint, 550 tájon, Skandináviában 
a sok nevű germán népen kívül az adogit, rerefennek, meg az igen 
szelíd finnek laktak; a Balt és Fekete tengerek között pedig az 
esztek csendes népe, az akatzirok, bolgárok, a hun ultziagirok és 
szavirok, végre a hunugurok. Az esztek nyilván még a lettek és 
litvánok, a kik Nagy Theodorikhez is (meghalt Eavennában 
525-ben) követséget küldenek Olaszországba, gyantakő ajándék
kal újítván meg vagy folytatván a régi ismeretséget. x) Meg kell 
jegyezni, hogy Jordanis a Balt-tengertől keletre nem ismeri azo
kat a finneket (lappokat), a kiket Tacitus költőileg leírt volt, azok 
tehát nyilván már éjszakiabbra valának eltolva. Az akatzirok, 
bolgárok, hunok nem régen tűntek volt elő a történelemben. 
A hunugurok nevében először találjuk meg az ugor nevet, a mely
ből mintegy 350 év múlva az uger, unger név fog keletkezni a 
nyugati latin íróknál. Egyébiránt a mit Jordanis a hunugurok 
háromféle lakhelyéről mond, az nyilván a hunokra illik, mert azok 
jöttek ki a Meotis mellől, azután nem ugyan Thraciában és Moe
siában laktak, hanem Daciában, s Attila alatt rövid ideig a Duna-
Tisza közben, Attila halála után pedig megint visszaszoríttatá-
nak a Fekete tenger éjszaki vidékeire. 

Jordanis kortársa, a görög Procopius elbeszélvén, hogy a 
herulok a mai Magyarországból egész Skandináviáig költöztek, a 
melyet Thule-nek nevez és szigetnek tart , még pedig tízszerte 

1) Az érdekes tényt Cassiodorus beszéli el, Varia V, epist. II . Lásd 
Koskinen «Tiedot Suomen-Suvun nruinaisuudessa» Helsingissá 1862. a 105. 
lapján. 



48 HUNFALVY PÁL. 

nagyobbnak mint Brettaniát," így folytatja nép- és földrajzi leírá 
sát: Á sziget legnagyobb része puszta, de lakott részén tizenhá
rom nép van külön-külön király alatt. Ott évenkint valami csudá
latos történik. A nyári forduló tájban a napvilág szinte negyven 
napig nem áldozik le, hanem azon egész időben a föld felett süt ; 
hat hó múlva a téli fordulóban ellenkezőleg annyi ideig nem lát
ják a napvilágot. Ekkor bú fogja el a lakosokat, mert nincs mód-
jok egymással közlekedni. Nekem ugyan oda elmennem s azt saját 
szememmel látnom, nem vala alkalmam, bár igen óhajtottam 
volna: de megkérdem azoktól, a kik onnan ide járnak, hogy mi-
képen mérik meg az időt olyankor. S ők megmondák a valóságot. 
A napvilág t. i. negyven napig nem áldozván le, sugarai hol kelet 
hol nyugat felől sütnek. Midőn tehát a napvilág a láthatáron 
körülhaladván oda jut vissza, honnan először felkelni látták, azt 
egy napnak és egy éjnek veszik. A mikor pedig az éjszakák ideje 
van, a holdnak keringései után becsülik meg a napok számát. 
Miután így harminczöt napnak ideje elmúlt, szokás szerint a he
gyek csúcsára küldenek fel nézőket, a kik, mihelyt valamit a 
fénylő sugárból megpillantanak, rögtön leizenik az alant várako
zóknak, hogy öt nap múlva ki fog sütni a napvilág. Az örvendetes 
hírt legott nyilvános ünneppel megülik; s ez a Thule lakosainak 
legnagyobb ünnepje. . . . A Thulében lakó barbárok közt csak az 
úgynevezett Skrithi-finnek vad életű nép. Az se szőtt ruhába nem 
öltözik, se felkötő saruban nem jár, se bort nem iszik, se földter
mést nem eszik; mert az nem szánt-vet, az asszonyok nem fon-
nak-szőnek. Mindnyájan, férfi nő, csak vadászgatnak. Az igen 
terjedelmes erdők és hegyek bőviben vannak mindenféle vadnak. 
Tehát a vadak húsaiból élnek, a melyeket folyvást vadásznak, 
azok bőreibe öltözködnek, melyeket, varró lenök nem lóvén, a 
vadak idegeivel öltenek össze, s úgy húzzák fel az egész töstre. 
Még a gyermekeket sem szoptatják úgy, mint más emberek, nem 
táplálják asszonyi tejjel, se az anyák csecseit nem nyújtják nekik, 
hanem vadak velőjével tartják. Mihelyt a nő elszülte a gyermeket, 
azt bőrbe takarja, egy faágra fügeszti fel, velőt dug a szájába, s 
mindjárt vadászni megyén, mi neki úgy foglalatossága mint a 
férjnek. Ilyen a Skrithi-finnek életmódja.)) 

Timiének többi lakosai nem nagyon különböznek más né
pektől, így folytatja Procopius, s leírván hogy mint tisztelik szá-
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\ 
mos isteneiket még kegyetlen ember-áldozatokkal is, avval végzi, 
hogy a gaut-ok a legszámosabb nép köztök. J) 

Procopius tudósításában egyik érdekes adat az, hogy a mit 
a skrith-finnekről, és Skandinávia legéjszakiabb részén való igen 
hosszú nyári napról és ugyanilyen hosszú téli éjszakáról beszéli, 
azt onnan Konstantinápolyba járó emberektől tudta meg. Kr. u. 
550 tájon tehát a kereskedés egész Nordkap-ig ér vala, mint lát
juk, nyilván a tenger és az orosz folyók, útján. Jordanisnak hasonló 
tudomása volt: a mi különség van ennek és amannak tudósítása 
közt, különösen a népek számára és neveire nézve, azt bizonyosan 
a különböző útnak lehet tulajdonítani, a melyen egyik is másik is 
tudomását vette. Jordanis svédektől és gótoktól tudta meg, a mit 
írt, azért nevez meg sokkal több népet: Procopius ellenben nor
végektől kapta meg a hírt, kik tengeren jártak Norvégiából Kon
stantinápolyba, ezért nevezi meg csak a skrith-ímneket, a kik 
legéjszakiabb partjain és a gautokat (gótokat), kik legdóliebb part
jain laktak Skandináviának. Másik érdekes adata Procopiusnak 
maga a skrith-finn szó. Ez is skandináv; mai napig Svédben 
skrid-sko (Schreit-schuh, azaz Schlittschuh) korcsolya. A skrith-
finnek tehát korcsolyán vagy hó-talpon szaladó lappok, vagy hegyi 
lappok; Jordanisnál a rerefennek név fordul elő. Ez, mint látni 
fogjuk, tere-fenn, tere-finn, azaz tre-finn, vagyis erdei lapp, mert 
trá fa, erdő. A hegyi lappok, a skrith-finnek, a norvégiek, az erdei 
lappok pedig, vagy tere-finnek a svédek útján lettek ismeretesek. 

Jordanis meg Procopius után a Eavennai Névtelen (Kaven-
nas Anonymus) és Guido adnak idevágó némi tudósítást. Jordanis 
(a 46. lapon) az észtektől délre az akatzirokat teszi, kik a bolgárok
hoz érnek. A ravennai névtelen az akatzirokat kozároknak nevezi, 
s azt mondja, hogy a kozárság igen nagy ország (spatiosissima 
Chazaria). A Fekete tengernél még Onogoriát tudja (juxta maré 
Ponticum ponitur patria, quae dicitur Onogoria). De a bolgárok 
akkor már túl vannak a Dunán (inter Traciam vei Macedóniám et 
Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant, qui ex supra scripta 
majoré Scythia egressi sünt). Daciáról meg azt mondja, hogy első 
és második, melyet Gepidiának is neveznek, a hol most az avar 
nevű hunok laknak (quae et Gepidia appellatur, ubi modo Uni qui 

1) Procopius, de bello Gotlűco. I I , 15. 

NYELVTÜD. KÖZLEMKNYEK. XIV. 
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et Avari habitant. *) Daciának folyóit így számlálja elő : Tisia 
(Tisza), Tibisia (Temes), Dricca (Priscusnál Drecon), Marisia 
(Maros), Arine (Aranyos-e? a miben egy avar szót lehetne sejteni, 
mely ha való lenne, igazán aranyos volna), —• Gilpit (?), Gresia 
(Keres vagy Körös). 

A ravennai névtelen korát Schafarik (Slaw. Alterth. II, 667.) 
886 tájára teszi: de a tudósítás, mely szerint az avarok Daciában 
ültek akkor, Nagy Károlyt megelőző időbe illik. * A hunok által 
kinyitott Európába sűrűen tódulának be bolgárok, avarok, magya
rok, besenyők. Alfréd angol király 871—901 uralkodók. Tőle igen 
becses tudósítás jutott reánk, melyet alkalmasint 880 tájban írt 
le, tehát még mielőtt a magyarok mostani földjöket efoglalták. 

Alfréd igy ismeri Európának legnagyobb részét: A Don 
folyótól nyugat felé a Rajnáig, mely az Alpokról éjszak felé a ten
gernek azon ágába folyik, mely Britanniát öleli, délfelé a Dunáig, 
melynek eredete közel van a Eajna eredetéhez, s mely kelet felé 
Görögország éjszaki határán folyik a Közép (Fekete) tengerbe, s 
éjszak felé azon tengerig, melyet Kven (Finn) tengernek nevez
nek — sokféle nép lakik. — A Duna eredetétől éjszakra s a Raj
nától keletre a keleti frankok laknak ; a Dunának másik oldalán 
svábok. Ugyan e folyónak mellékén bajorok vannak, mint azon a 
részen is, a melynek neve Regensburg. A bajorokhoz keletre lak
nak a csehek (bemé), kelet-éjszakra a turingiak, s ezeken túl 
éjszak felé az ó-szászok, mint éjszak-nyugat felé a frizek. Az 
ó-szászokhoz nyugatra az Elba folyó torkolatja meg Frizia van ; 
éjszak-nyugatra pedig az az ország fekszik, melynek neve Angelen 
és Sillend (Seeland) s Dániának egy része A morvaiaktól 
nyugat felé vannak a turingiak, csehek és bajorok egy része ; dél 

*) Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica. Mül-
ler M. Pincler et G. Partliey, Berolini 1866. Az idézett hely a 203. lapon áll. 
Nálunk nevezetességre jutott ez által, hogy Kurz Antal ebből a székelyek IX. 
századbeli létét igyekezett bebizonyítani, mer t «Unqui et Avari». L á s d : 
Magazin für Geschichte, Literatur Siebenbürgens. Herausgegeben von 
AntonKurz. I, 158—119. 

2) Tudósítását lásd : H. G. Porthans Skrifter V. Helsingtors, 1873. 
«Försök at uplysa Konung Alfreds geographiska beskrifning öfver den euro-
peiska Nordens 43—99. lapon; Portban ezt 1770 tájban írta. Újra fordítá 
1815-ben Pask, lásd a már idézett Samlede Afhandlinger, I. 297—382. lapon. 
E két fordítást és magyarázatot használom itt. 
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felé pedig a Dunának másik oldalán — a karintiak laknak egész 
az Alpokig, — a melyekhez a bajorok és svábok vidékei is elnyúl
nak. Karintiától keletre a pusztaság megett Bulgária van, s ettől 
keletre Görögország. Ugyancsak a morvaiakhoz keletre Viszlaor-
szág, s ehhez keletre Dacia van, a melyben egy időben a gótok 
laktak volt. Megint a morvaiaktól éjszak-keletre vannak a dala-
mins-ek, ezektől keletre a horit-ek, ezektől meg éjszakra a sorbok. 
A lioritekhez éjszakra van Maegthaland — Magd-land, vagyis az 
asszonyok földje, s azontúl Sarmatia egész a Eif hegységig. 
Azután a dánok és sveon-ok (svédek) határos népeiket számlálván 
elő, így folytatja : A svédektől délre a Keleti tenger van, s azontúl 
Sarmatia, s még déliebbre a sorbok vannak. Viszontag a svédek
től éjszakra, a pusztának másik oldalán Kven-ország (Cvenland) 
van, ehhez éjszak-nyugatra a skride finnek vannak, s ezekhez 
nyugatra a normannok. — Ez az Alfréd angol király által leírt 
Európának képe 880 tájból. Egészben véve a kép világos, mert a 
népek földrajzi viszonya megfelel a valóságnak; de van homályos 
értelmű név is, p. o. a horit nép-név, mely talán a horvátra emlé
keztet. Országunk régi földrajzára nézve nagyon nevezetes, hogy 
Karintiától keletre pusztaságot tud Alfréd, a melyen túl Bulgária 
és azután Görögország vannak ; továbbá hogy a norvaiakhoz ke
letre Viszlaország s ezentúl Dacia van, a melyben egyszer a gótok 
is laktak. Pusztaság-nak nevezi tehát Alfréd a volt Avarországot, 
megegyezvén Beginoval, a prumi apáttal, ki 889-re azt í rá : Az 
ismeretlen és hihetetlenül vad unger nép kijött Scythiából, szo
rítva a besenyők által, előbb a pannoniak és avarok pusztaságain 
barangolván, s vadászattal, halászattal tengetvén életét, azután 
pedig a karantánok, morvaiak és bolgárok határaiba be-becsapván.1) 
Alfréd és Begino tehát nem tudnak vala semmit a Szála folyó 
melléki Privina és Koczel herczegségéről, mely valóban 840—874 
tartott, annál kevesebbé tudhattak valamit egy bolgár hatalomról 
a Tisza mellékein és Daciában, melyről sokan képzelődtek. —- Az 
is nevezetes, hogy Alfréd a Balt-tenger keleti partjain nem tud 
ugyan semmit a finnekről, de megemlíti a horitektől éjszakra az 
asszonyok földjét vagy országát, a maegtha-landot (magd-land), a 
melyen túl Sarmatia van egész a Bif hegységig. Többet tud Skan-

2) Reginortis Chronicon, ad an. 889. Pertznél, Script. I. 
4* 
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dinávia népeiről. A sveon-okat, svédeket, pusztaság választja el 
Kvenországtól, mely nyilván a tengerig ér vala, mert Alfréd Kven-
nek nevezi a Balt-tengert és a Botniai öblöt; Kvenországtól pedig 
éjszak-nyugatra vannak a skride-finnek, azaz a korcsolyázva 
vadászó hegyi lappok, s ezektől nyugatra a normannok, azaz nor-
végiek. 

De Alfréd sokkal részletesebben ismeri Skandináviát Other 
tudósításából. Ez, úgy mond* maga, legéjszakiabbra lakik a nor
mannok közt, Halgolandban, tehát a mai Helgeland kerületben, a 
hová Pytheas már Kr. e. 330 tájban eljutott volt: Midőn Other a 
királyt meglátogatá, otthon 20 tehene, 20 juha, 20 disznaja, 600 
rénszarvasa (hrana) vala, közte 6 hivó vagy csalogató rén, mely 
nagy becsű a finneknél, mert azzal fogják a vad réneket. Kevés 
szántani valóját lóval teszi vala meg. Azonban legnagyobb vagyona 
a finn adó, mely vadak bőreiből, tollakból, halhéjból, alattságokból 
áll. Minden finn a tehetségéhez képest adózik; van, ki 50 nyest, 
5 rén, 1 medve bőrt, 10 súly (?) tollat, 1 bőr inget fizet s 60 rőfnyi 
két alattságot, egyikét rozmár, másikát fóka bőrből valót. Other 
monda, hogy a normannok területe hosszú, de keskeny; a hasz
nálható föld a tenger partján van, de az is hegyes. Egy hegyhát 
nyúlik végig keleten a mívelhető föld hosszában ; ezen a hegysé
gen tartózkodnak a finnek. A mívelhető föld dél felé mind széle
sebb. A széles részen túl a hegyháton Sveo-land (Svédország) van, 
s ettől éjszakra Kven-ország (Cvenaland). A kvenek néha átcsap
nak a hegyen a normannokra, néha meg ezek a kvenekre. Sok 
lévén ott a tó, a kvenek a könnyű, sajkákat egyik tóról a másikra 
viszik, s úgy támadják meg az ellenséget. Other elbeszélé utazá
sait is. Az egyiket éjszak felé tett volt a végett, hogy megtudja, 
meddig ér a föld. A partok hosszában vitorlázván felfelé, úgy hogy 
a száraz mindig jobbra, a nyilt tenger pedig balra maradt neki, 
odáig jutott, a hol a föld (a Nordkap) kelet felé hajlik; keletre 
folytatván az utat, nagy sokára oda juta el, a hol a tenger dél felé 
fordul be (a Fejér tenger) s ennek partjait is követvén, egy nagy 
folyó (a Dvina) torkolatjába ért. Hazulról idáig mindenütt puszta 
a part, csak tere-finnek (erdei finnek) vannak itt-ott, a kik vadász
nak, halásznak és madarásznak. A folyón is befelé haladván, an
nak partjait igen népeseknek találá, ott a beorma-k (biarm-ok, 
permi-ek) laknak. Azoktól sokat hallott részint saját országukról, 
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részint másokról, melyek körülveszik, de mi abban igaz, nem 
tudja, maga nem látván azokat, mert nem mert a földre kiszállani. 
De azt gondolja Other, hogy a finnek és beormák majdnem egy 
nyelven beszéllenek. 

Más utat is tön Other dél felé, a melyen Haethum kikötőig 
ért, mely a vendek, szászok és angelek közt van s a dánokhoz 
tartozik. 

Egy másik utazó, Wulfstan, elbeszéllé Alfrédnek, hogy 
Haethumból kiindulván, jobb felé a vendek földje, bal felé Lange-
land, Laaland, Falster, Skone s más földek vannak, melyek Dá
niához tartoznak. Azután Bornholm, melynek saját királya van, 
Blekingen, Oland és Gotland következnek bal felé, melyek Svéd
országhoz tartoznak; de jobb felé a vendek vannak egészen a 
Viszla folyóig. Ez nagy folyó Vitlandban és Vendlandban, s az 
Est tengerbe beszakad, mint az Ilfing (Elbing) folyó is. Azután 
következik Estland, mely messzire elnyúlik, s melyben sok város, 
s mindenikben külön-külön király van. Wulfstan avval rekeszti 
be tudósítását, hogy leírja az esztek szokását, mint bánnak a ha
lottnak vagyonával s mint égetik el a testet. 

Other a lappokat finneknek nevezi, mint máig a norvégiek; 
a finnek neki kvenek, úgy híjják máig a norvégiek is azokat. A lap
pok Other szerint skride-finnek, azaz korcsolyán vadászó hegyi 
lappok, s tere-finnek, azaz erdei lappok. Továbbá neki a kvenek a 
Skandináv hegyháton túl s a svédektől éjszakra laknak, tehát a 
mai svéd Nordlandban. Meddig érnek a kvenek kelet felé a mai 
Finnországban, azt nem tudja Other: de hír szerint a Botniai 
öbölnek mind nyugati és éjszaki, mind keleti partjain lakhattak, 
mert Alfréd Kven-tengernek nevezi azt. Other az egész parton, 
hazájától fogva a Fej ér-tengerig, csak lappokat láta; ott vannak 
máig is. Ellenben a Dvina mellékein beormákat talála, a kiknek 
földje nagyon mívelt; azok a biarmiak, a mai szírjének, permiek, 
votjákok elődjei, már ugorok. Természetes dolog, hogy Other, ki 
a lapp nyelvet sokszor hallotta, talán beszéllette is, mert adózó 
lappjai valának, a beormák nyelvét majdnem egynek találá a fin
nek, azaz lappok, nyelvével; tehát 880 előtt ugyanazt tapasztala, 
mit Sajnovics ezer év múlva vőn észre a lapp és magyar nyelvek 
tekintetében. 

Wulfstan egy sehleswigi kikötőtől fogva a Viszla torkolatjáig 
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s azon túlra jutott el, az úgynevezett Frische Haf-ig. Ott és tovább 
is Észtország nyúlik el, sok városával és királyával, azaz főnöké
vel, a kik nem valának egy hatalom alatt egyesítve, megtartván 
függetlenségüket, mely azután mindnyáj ok vesztére szolgált. Ezek 
az esztek még a régi poroszok, lettek, litvaiak. Wulfstan mit sem 
hallott azon népekről és történeteikről, a melyek a mai Finn öböl 
mellékein laknak vala, pedig valamint a normannok vagy norvé-
giek, úgy a svédek vagy ruots-ok is meg-meglátogaták a közel és 
távol partokat. Tudjuk, hogy 862 tájban Eurik és társai csúd (azaz 
finn) és szláv népek közt új birodalmat kezdenek alapítani; hogy 
már azelőtt a ruots-ok Novietunát, azaz Novgorodot (Újvárost) 
építették volt, a mely most Eurik székhelye lön. Wulfstan talán 
még Eurik életében, a ki 879-ben halt meg, tévé utazását: de Eurik 
tettei s az új birodalom kezdete nem okozának nagy hatást, mely
nek habjai a mai Königberg-ig megmozgatták volna a népek szo
kott állapotját. Eurik halála után Olav vagy Oleg már 882-ben 
Kievbe tévé át a kezdő birodalom székét. Akkor tehát nyilván a 
finn népek már a Finn öböl déli s a Balt-tenger keleti partjáig 
értek volt egész a Dunáig. A Dunán innen az érkezők a régi esztek 
egy ágával, a melynek neve lett, letton, útközének össze, s azt 
déliebbre szoríták. A mint azután a dánok a vendeken uralkodván, 
mind jobban-jobban megismerek a partokat a Viszlától a Dunáig : 
az előbbi észt név elköltözék a lettekről s a finnekre ragada, kik a 
Dunától a Finn öbölig terjedtek volt. Az új esztek, vagyis finnek 
legdéliebb ága, a liveké vala az, mely leginkább kiszorította a let
teket. A Balt-tenger finnéinek mondai vagy hősi korát tehát 862 
előtti időbe kell tenni; a Kalev fijaix) bizonyosan a korra nézve 
Eurikot megelőzték. 

Hová helyezzük a Tacitus fmn-jeit, azaz lappjait, a Duna 
mellékeire-e, vagy déliebbre, azt lehetetlen mondanunk. De Taci-
tustól fogva Eurik koráig (Kr. u. 100—850-ig) nagyon változott a 
Balt-tenger keleti országaiban az ethnographia. Az úgynevezett 
siton-ok, mely név alatt finn népet, még pedig az asszonyi uralko
dás megemlítésénél fogva, kvene-ket szabad gondolnunk, már Taci
tus idejében ott valának, a hol Other tudá őket Alfréd király ide-

*) Mind a finn, mind az észt epos Kaleva, Kalev fiairól beszéllenek, mint 
már láttuk. 
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jében, mintegy 850—860 tájon, t. i. a mai svéd Norrlandban. 
A kvenek bizonyosan a Botniai öböl mind nyugati, mind éjszaki, 
mind keleti partvidékeit bírták ekkor, mert Alfréd róluk nevezi 
Kven-nék a Balt-tenger mindkét öblét, sőt még déliebb részeit is. 
A Tacitus lappjai lassankint más finn népek által éjszakiabbra 
tolattak, mert Jordanis és Procopius idejében 550 tájon mint a 
skrid-finnek (hegyi lappok), mind a tere-finnek (erdei lappok) 
ismeretesek valának túl a kveneken s más finn népségeken. 850 
tájon, mint láttuk, Other tökéletes topograpiai ismerettel írja le 
Skandináviát, abban a normannok, svédek, lappok és finnek (Other 
és a mai norvégiek elnevezése szerint, s lappok ós kvenek) laká
sait. Other körülhajózván Skandináviának éjszaki partjait a Fejér
tengerig, s ebből a Dvinába hatván fel, alkalmat nyere a hazájában 
lévő hegyi lappokon kivül az erdei lappokat is megismerni, a kik 
halászatból és vadászatból élnek vala. Ezen lappok viszonya a 
normannokhoz 550—850 tájig határozódott meg. Mert a Proco
pius regényes leírásában semmi nyoma nem látszik annak, hogy 
a skride-finnek a normannok adózói lettek volna; még békés, nem 
hódító a kereskedelmi közlekedés. Other idejében a normann már 
uralkodik, s a lapp erősen adózik ; 550—850 tehát a normannok 
nemcsak dél felé, hanem éjszak felé is elhatalmosodának ; Other 
által megismerködnek a Dvina mellékein lakó, s már földmívelést 
üző biarmiakkal (a mai szírjének, permiek, votjákok éjszaki előd
jeivel), a kikhez folynak azután a rabló biarmi járások. Ekkor a 
mai Finnország déli részei és Észtország bizonyosan már a mos
tani lakosok elődjei által el valának foglalva. Ezek közt a svédek 
tőnek olyan járásokat, mint később Eurik utódjai a Deneperen 
lefelé a Fekete tengerbe és Konstantinápolyig száguldanak, hol 
kereskedve, hol rabolva, jóllehet a folyó déli s a tenger éjszaki 
mellékein a besenyők és kozarok ülnek vala. A tulajdonképi finnek 
és esztek tehát már 850 táj előtt ismerték a ruots-ok&t, — mert 
így hittak a svédeket, s e névből lőn azután a rósz (rusz) híres 
név; — már Jordanis idejében megvolt a Novietuna, azaz Újvá
ros, Novgorod. A Finntenger öblön behatván a Ladoga és Ihnen 
tavakig, s ezektől a Deneperig, a ruots-ok magokra hagyák a Finn
es észtországi finneket. Az előbbieket csak 1150 tájon kezdek a 
svédek, az utóbbiakat pedig csak 1200 tájon a dánok és éjszaki 
németek hódítgatni. A mikor Other a Dvina mellékeit fölfedezvén 
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ott mívelt országot talált, akkor a magyarok már déliebb tarto
mányok felé költöztek volt, a hol török népekkel érintkezének; 
egy csapatjok 830 tájon már a Dunáig is ért, lásd Magyarország 
Ethnographiájába a 171. 172. lapot. 

Szóval, a mit a nyelvek tanúsága hirdet, azt a történelem is 
erősiti, hogy a finn-ugor népek a germánok és szlávok után és 
megett tűntek elő. Azok tehát nem legrégiebb, de legújabb jöve
vények Európában. Akármilyenek is a magyarok, s akármire ké
pesek vagy nem képesek, annak bizony nem az öregség, hanem 
talán épen a még ki nem forrott ifjúság az oka. 

T O L D A L É K . 

1. Pytheas és a Diina. A mit itt (a 41. 42. lapon) mondtam, 
hogy Pytheas a Tanáig néven a mai Dunát fejezte ki, s hogy e név
nek felhozása bizonyítaná leginkább azt, hogy Pytheas már Kr. e. 
3*30 tájban hajózta körül Cadixtól fogva a nyugat-európai és a Balt
tenger német partjait a Dunáig, azt először a Magyarország 
Etimographiája 100. lapján levő jegyzetben adtam elő. Sokan 
hihetetlennek találják: de most egy tanúságot hozhatok elő, mely 
igazolja felfogásomat. Chalcocondylas, byzantinus író, Hunyadi 
János és Mátyás királyunk idejéből, többi közt Oroszországot, me
lyet Sarmatiának nevez, így írja le (Bonni kiadás 130—132. 
lapján): 

«Sarmatia a nomád skytháktól (a déli Oroszország akkori 
tatár népe) egyfelé a dákokig (Moldova), másfelé a litvánokig terjed. 
A sarmaták egy nép, melynek nyelve leginkább az illyrek (balkáni 
szlávok) nyelvéhez hasonlít. Életmódjában és szokásaiban Jézus 
törvényeit követi, de a görög egyház szertartásaihoz szíts nem haj
lik a római pápához, hanem a görög pátriárkához; ennek engedelmes 
az isteni tiszteletre s az életre nézve» — Chalcocondylas más helyütt 
elbeszélli, hogy a moskvai főpap Isidorus Florenczben 1439-ben 
jelen volt az egyházi Unió kötésénél, a mit azért említek meg, 
mert abból is kitetszik, hogy Chalcocondylas ismeri vala Oroszor
szágot.— «A Fekete tengerre néző sarmataság sok fejedelemségre 
oszlik; van moskvai (Mooxoftlou), van kievi (Kisjog), van fari 
{(Papi ?), van choroviai (Xmpófiiov ?); mind fejedelmek alatti váró-
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sok az úgynevezett Fekete Sarmatiában. De az oceanus (Balt
tenger és a Német-tenger) felé s éjszakra lakó sarmataságot Fejér 
Sarmatiának nevezik. Ott van Ugrad {Ouyxpát^) nevű város, 
melynek igazgatása aristokratiai, egy gazdag és leghatalmasabb 
város mind a Fekete, mind a Fejér Sarmatiában. Az úgynevezett 
Inflasti (Livland 'htpXáatrj) tartomány a tengerig ér. Ott kötnek 
ki a Dakia és Germania hajóji, melyek a britanniai és kelt (angol 
es franczia) árúkat viszik oda. A Tanais-tól fogva a Bretanniai ten
gerig és a Keltországig a lakott földnek legnagyobb hossza mint
egy harminczöt nap járásnyi, annak legnagyobb szélessége pedig 
a Tanais mellékén túli Sarmatiától Assyriáig terjed; azt skythák 
lakják. Nekem úgy látszik, hogy a Tanaison túli föld legnagyobb 
mind hosszára mind szélességire nézve egész Európában. A per
miek a sarmatákon túl éjszak felé laknak; határosak a sarmaták-
kal, s velők ugyanazon nyelvűek is. Azt mondják a permiekről, 
hogy leginkább vadászatból élő nép.» 

Ebben a leirásban több földrajzi név homályos, de némelye 
fölismerhető. Az Ugrad (Ouyxpázyq) név alatt bizonyosan Novgorod 
rejlik, a mely akkor csakugyan aristokratiai, azaz a Hansza-váro-
sok módja szerint igazgatott város volt, leghatalmasabb vala
mennyi orosz városok közt, s önálló köztársaság, melyet 1478-ban 
Vasziljevics Iván hódíta meg. Chalcocondylas a g-t már gj^akran 
az új-görög írás szerint p#«val fejezi ki, minélfogva yxpárys csak
ugyan = gr ad = górod; az oy-ban pedig vso, vagy ilyesmi rejlik 
(tehát v£o-yxpár/}<s, ouypáryq). így az Inflasti szó talán betű-átve-
tés által Isflant-bő\ lett de nyilván Livland-ot teszen. Dakia pedig 
Dánia ;} ezt gyakran Daciá-nak írták és ejtették a középsorban. 
A Dániából és Germániából érkező hajók, melyek az angol és fran
czia árukat vitték Livlandba, a Dunában Eiga mellett kötének ki. 
Ezt a várost nem nevezi meg ugyan Chalcocondylas; de «Tanais» 
folyója nem lehet más, mint a Duna, melyet a rigai németek 
Donaunak is neveznek, a mit ott magam hallottam.. Lehet, hogy 
Chalcocondylas azt a folyót az Azovi tengerbe szakadó Tanais-
szal (Don) gondolta lenni valami összeköttetésben, — ámbár az 
orosz kereskedés, mind a IX. és X. században, mind azután is 
Chalcocondylas idejéig a Balt-tengertől a Deneperen folyt Kon
stantinápoly felé: — de midőn a Tanaistól való távolságot a Brit
tengerig és Francziaországig határozza meg, lehetetlen más folyó-



5 8 HÜNFALVY PÁL. 

nak torkolatját venni, mint a mai Duna folyóét, melyet e szerint 
Chalcocondylas is Tanaisnak nevezett. Azért állítom, hogy & Duna, 
Don, Duna egyet jelentő folyó nevek, s egy azon néptől származ
nak; hogy a Duna név úgy hangzott vala, hogy a görög azt már 
Pytheas idejében Tanais-nak írhatta, mint majdnem kilencz száz 
évvel azután még Chalcocondylas is írta. De már a Eavennai Név
telenben (lásd a 49. lapot) Dina-nak találjuk nevezve, a ki dáno
kat is tud ott (Dani qui juxta Dina fiuvium stant). 

2. Jordanis és Novietuna azaz Novgorod. Az 55. lapon mon
dám, hogy 862 tájban Eurik és társai csúd (azaz finn) és szláv 
népek közt új birodalmat kezdenek alapítani; hogy már azelőtt a 
ruots-ok, azaz svédek, Novietunát vagyis Novgorodot (Újváros) 
építették volt, a mely most Eurik székhelyévé lön. — Ezt is, hogy 
Jordanis Novietuna-ja, Novgorod volna, Magyarország Ethnogra-
phiája 119. lapján merem állítani. Jordanis (Closs kiadás, 26, 27, 
28. lapjain) ezt írja a szlávok fészkeiről: 

«Dakia (mai Erdélyország) mint egy koszorúval úgy van kö
rülfoglalva magas havasokkal, a melyeknek éjszakon elnyúló bal
oldalán túl, a Viszla folyó eredetétől fogva, a venedek (vendek, 
szlávok) népes nemzete ül határtalan tereken. A venedek, habár 
külömbözö törzseik és helyeik szerint külömbféle nevűek, mégis 
leginkább szlavénok és ant-ok (sclaveni et antes). A szlavénok a 
Novietuna várostól és a Mursianus tótól fogra a Neszterig és éjsza
kon a Viszláig terjednek. Városaik nekik a mocsárok és erdők. Az 
antok pedig, a kik vitézebbek, a Pontus (Fekete) tenger felé, a 
Neszter folyótól a Deneperig laknak, mely folyók messzire vannak 
egymástól.» 

Az éjszaki Kárpátokon túl, a Viszla folyó eredeténél kezdve, 
a vendek terjeszkednek határtalan tereken, úgy mond Jordanis. 
A sok vend törzs közöl kettőt említ meg, a szlavónokat és anto-
kat. Azok nyugat-éjszakra, ezek kelet-délre esnek. A vendek nyu-
gat-éjszaki téréi, a melyeken a szlavénok tanyáznak, egyfelől 
Novietuna várostól és a Mursianus tótól a Neszterig, másfelől a 
Viszláig terjednek. E helyrajzot lehetetlen másképen érteni, mint 
így, hogy Novietuna város és a Mursianus tó éjszak-keleti, a Nesz
ter meg dél-keleti, a Viszla folyó pedig nyugat-éjszaki és nyugat
déli határai a szlavónoknak. A Nesztertől fogva a Deneperig az 
antok ülnek a Fekete tenger felé fordulva. Jordanis előadása sze-
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rint Novietuna nem szlavén város, hiszen a szlavónok, világosan 
mondja, az erdőket és mocsárokat nézik városoknak, azaz nem 
laknak vala kerített városokban, hanem még erdőkben és mocsá
rok között találták meg a biztosságot. Továbbá Jordánia helyrajza 
szerint azt a «civitas Novietunensis»-t nem lehet a Dunánál ke
resni, s a Noviodunum dák várossal azonosítani, mely a mai Izak-
csa helyén volt, valamint nem lehet a Mursianus tavat avval 
azonosítani, melyet a 25. lapon Morsianus-nak nevez, de a me
lyet a Duna mellé helyez, mikor ezt mondja : Scythia Germaniá-
val határos, «ubi Hister oritur amnis, vei stagnns dilatatur Mor
sianus», azaz ott, a hol a Duna az Ister nevet veszi föl — a Vaska
pun alul — s a hol a Morsianus tó van, azaz valamely tó az alsó 
Duna mellett. Ezt a déli Noviodunumot, s a Duna torkolatjainál 
keresendő Morsianus tavat azért sem lehet amaz éjszaki Novietuna -
val és Mursianus tóval egynek tartani, mert Jordanis a szlavónok 
lakásait nem a déli vagy alsó Dunánál tudja, a hol az ő idejében 
hunok és bolgárok tanyáztak, hanem az éjszaki Viszlától keletre 
és éjszakra. Úgyde ha a szlavónok, Jordanis szerint, Novietuna 
városig értek; ez a város nem lehetvén szláv, csak finn vagy 
skandináv, szorosabban véve ruots, azaz svéd város volt. Finn-nek 
nem tarthatni, mert a név «Novietuna» ó-svéd, s jelent Újvárost. 
A tuna — város, megvan a Sig-tuna-h&n és más svéd város nevek
ben, angolul town; a szóban lévő város neve Ny-tuna lehetett. 
A ruots-ok, már évszázadokkal Eurikék előtt jártak a Finn öböl 
déli partjaira, s ha ott várost építettek, az természet szerint Ny-
tuna lett. Novgorod a szónak szláv fordítása, melyet a magyarok 
Nógrádnak ejtenének. 

Mondják, hogy Novgorodot Rurik alapította volna; de ha 
Jordanisnak idézett helyrajzából az éjszaki Novietuna-t kitörölni 
nem lehet: akkor Novietuna (Ny-tuna) meg volt már Jordanis 
idejében, s az más nem is lehet, mint Novgorod, mely szláv név 
csak Eurikék elszlávosodásával kapott fel. Már Constantinus Por-
phyrogenitus 950 tájban Nema-Grad-nak nevezi, mely szóban a 
neo, vagy ny (új) el van torzítva, mint a sokkal későbbi Chalco-
condylasnál is, kinél, mint látjuk, U-grad-ot találunk. 

HUNFALVY P Á L . 



XOREJSTACI M Ó Z E S 
ÖTÖDIK SZÁZADBELI ÖRMÉNY TÖRTÉNETÍRÓ 

AZ OGUNDUE ÉS OOUK BOLGÁROKRÓL. 

A bolgárokról szóló legrégibb följegyzést Xorenaci MózesJ) 
« N a g y - Ö r m é n y h o n T ö r t é n e t e * ) czimű művében találjuk. 
E följegyzés részint egyes b o l g á r n é p t ö r z s e k , illetve népek, 
már a Kr. sz. e l ő t t i I I - i k s z á z a d b a n berohanást intéztek 
az Arsakidák által bírt ö r m é n y t e r ü l e t e k r e . A classicus 
világ írói tesznek ugyan a hunokról a Kr. sz. előtti időkre nézve is 
említést, habár csak meglehetős homályos módon, de a bolgár nép 
és nevezetet csak Etel világbirodalma romjain kezdik hangoztatni. 

Az örmény íróknál a h u n o k és b o l g á r o k egyidejűleg 
lépnek a történelem színpadára, s nem is mint új jövevények, ha
nem mint megszokott és jól ismert északi szomszédok. Honnan e 
tetemes korkülönzet a két világ írói közt ? E kérdés tüzetes meg
fejtése nem tartozhat e vázlat szűk keretébe, azonban mint itt is 
nagy valószínűséggel alkalmazható általános okúi a következőket 
jelezhetjük. A történelem rendszerint csak a nagy horderejű mo
mentumokat teszi magáévá; kisebb és jelentéktelen momentu
mokkal csak rendkívüli körülmények közbejöttével szokott foglal
kozni, s a szomszéd népek történelmét csak akkor és azon esetben 

x) Az örmény hangok visszaadására a magyar ejtéstől eltérő következő 
betűket használtuk : 

% ss nóm. eh, arab jr ; 
V ss arab £ ; 
s = magy. sz ; 
6 s= magy. s, ném. sch. 
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érinti, a midőn és a melyben azok velük érintkezésbe jönnek. Igen 
természetes tehát, hogy a hunokkal érintkező örménység már oly 
korban ismeri e népfajt, a melyben a távoli classicus világ még 
nem is álmodik vala róla. Ha a hun népek a Kr. sz. előtti Il-ik 
században nem háborgatják vala a szomszéd örmény területet, 
több mint bizonyos, hogy az ő történelmük is hallgatással fogta 
volna őket mellőzni. 

Xorenaci az V-ik században írt (sz. 370-ben, mh. 489-ben). 
Mind az, mit müvében a bolgárokról felhoz, nem képezi szerző 
saját korabeli eseményeinek tárgyát, s így valószínű, hogy e föl
jegyzést is fő kútfeje, a szyr Mar-Abas Katina művéből merítette, 
ki, ha nem írt is az időszámításunk előtti Il-ik században, mint 
azt eddigelé általánosan hitték, de mindenesetre — kivált a jelen 
résszerű kérdésre vonatkozólag — hiteles adatokat hagyott hátra1). 

Xorenaci csupán két helyen tesz a bolgárokról említést. Az 
elsők az ogundur-, az utóbbiak pedig valószínűleg az ogur-bolgárok 
voltak. A következőkben I. alatt Xorenaci magyarított szövegét 
közöljük, a szükséges jegyzetek és értelmezések kíséretében, míg 
II. alatt a byzantin chronographia azon adatait, a melyek szerzőnk 
tételeinek beigazolására szolgálnak. Az örmény szöveg magyarítása 
a L u k á c s y és L a u e r urak fordításán alapszik, tekintettel a 
L u k á c s y úr művéhez mellékelt e r e d e t i ö r m é n y szövegre. 
De lássuk mit mond e népekről. 

x) Katina létezése több izben megvolt támadva, sőt Quatremére (Jour
nal des Savans 1850. p. 364. sk.) egyenesen tagadásba lielyezte azt. Igen ter
mészetes, hogy ez által Xorenaci liitele nem öregbedett. Újabban Dulaurier 
(v. ö. Langlois értekezését) iparkodott e kérdést tisztázni. Szerinte Katina csak
ugyan létezett, s Vayarsak kortársa volt. Langlois (Etude sur les sources de 
1' Histoire d'Arménie de Moise de Khoren) szerint is bizonyos Katina léte és 
irodalmi működése, de nem a Xorenaci által jelzett időben, lianem az időszá
mításunk előtti század végtizedeiben. Langlois jeles értekezése ismét helyre -
állítá Xorenaci megtámadott hitelét, melyre nézve álljanak itt saját szavai: 

,,En terminant, qu'on nous permette de rappeler ici ce qu'un vénérable 
prélat arménien nous dit un jour, a propos des eritiques sévéres qui s' effor-
cent de rabaisser le mérite de Moise de Khoren : «Un jour l 'Europe savante le 
proclamera grand, pour l'époque oű il vécut ; un joTír viendra, oú ceux qui 
l'ont calomnié lui rendront justice ; car lorsqu'ils auront bien étudié notre 
Khorenatzi, ils reconnaítront sa sincérité, et ils íiniront par lui accorder le 
titre de pere de l'histoire d'Arménie, que nos a'ieux lui ont toujours dé-
cernée !»" 
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I. 
1. Az Ogundurok. 

AJ Szöveg. 
. . . . a Miután ekként (Vayarsak) *) a nyugati néptömeget 

elbocsátotta, a Saraj 2) közelében (terülő) fűdús vidékre szállt, 
mely a régiek által erdőtlen- és felső-Baseannak 3) hivatík; utóbb 
azonban, mivel ott Und 4) vyendur 5) bolgár 6) gyarmata telepedett 
meg, nevéről Vanand-nak1) hivaték: s a falvak még most is fivérei 
és utódai nevét viselik.)) 

Xorenaci Mózes : Nagy-Örményhon Története. 
II, 6. 

B) Értelmezés. 
1. V a p a r s a k (Valarsaces) 149—127-ig uralkodott Kr. sz. 

előtt. — A szövegben jelzett v ; - e n d u r - b o l g á r o k beköltözését 
eddigelé úgy értelmezték, hogy az Va;-arsak alatt ment végbe. 
A szövegezés egy kissé homályos ugyan, de mi kétséget sem hagy 
fenn az iránt, hogy e beköltözés Va^arsaknak a szövegben jelzett 
szemleutazása alkalmával már bevégzett tény volt. E szerint két
séges marad a beköltözés ideje, mert az ép úgy végbemehetett 
Vayarsak alatt, azonban a jelzett szemleutazás előtt, mint előde 
alatt, vagy talán még egy korábbi időben ? 

2. S a r a j A r m e n i a G u g a r k h tartományában feküdt 
K a n g a r k h kerületben. Gugarkh azonosa classicus világ Go-
g a r ene-jével. 

3. B a s e a n (v. ö. a mai P a s i n-t) azonos a görögök P h a-
s i a n e-jéval. Az Arsakídák idejében Armenia Ararát nevű tarto
mánya 20 altartományra volt felosztva, melyek közt B a s e a n 
(olvasd: basjan) volt a legfontosabb. 

4. E nevet L a u e r Vunt1), L u k á c s y 2 ) pedig Vent-nek 
olvassa. E hangoztatás az új-örmény nyelv szabványain sarkal; 
az ó-örmény nyelv szerint — s Xorenaci ép ennek képezi egyik 

x) L a u e r : Des Moses von Chorene Geschichte Gross-Armeniens. 
Regensburg, 1869. 62. 1. 

2) L u k á c s y : A magyarok őseiéi stb. Kolozsvár, 1870. 142. 1. 
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legjelesb és legtekintélyesebb példányát — csak Vnd vagy Vend
nek, hangoztatható. E név eredetileg Und vagy Ondnak (v. ö. az 
Ond [Ound] x) nevű hetumogert) is hangozhatott •— v. ö. ogundur 
(ugundur) = örm. ve^endur vagy v^endur; * Urastan (Ibéria) = 
Vrastan; tekintetbe jő még a szókezdő o-nak vo (ve)-féle ejtése a 
vulgár- örményben. 

Vnd az Orményhonba telepedett v;-endur-bolgárok fejedelme 
vagy főnöke volt, s úgy látszik, hogy e minőségét az új hazában is 
megtartotta. 

5. V g e n d u r vagy V e y e n d u r a szöveg szerint egy b o l 
g á r n é p v o l t . A byzantiak e népet v g u n d u r vagy u g u n-
d u r-nek nevezik. Alább majd bővebben fogunk e népről szólni. 
L u k á e s y e nevet V e 1 e n t u r-nak, L a u e r pedig V e y e n t u r-
nak olvassa. Itt mindenek előtt arra figyeltetek, hogy szerzők az 
új-örmény nyelv szabványait követik az örmény szók és nevek át
írásában, mely az ó-örménytöl a többi közt főleg abban tér el, 
hogv a b, d, g mássalhangzókat p, t, k-nak ejti. A Velentur (recte : 
Velendur) ejtés igazolására nézve föl lehet ugyan hozni, hogy az 
ó-örményben a görög X (l)-ek rendszerint y által adatnak vissza 
(p. o. fiaaíhoz = örm. barsej-), a mi elvégre is csak arra mutat, 
hogy e hang már az ó-örményben is «rezgő» hangot képviselt. Ne 
feledjük azonban, hogy az l-\ képviselő örmény y hajdan vessző (') 
által volt a guttural-spirant ;'-tól megkülönböztetve 2). Az örmény 
y tehát két hangot képvisel: a y és 1 hangokat. 

6. A b o l g á r nevet Xorenaci ez alkalommal « b u ^ k a r » -
nak (olvasd: bulgár) írja, alább pedig (az ogur-bolgár betörés le
írásánál) «bul?-ar»-nak. E név eltérő írásmódja, föltéve, hogy ez 
eltérés Xorenaci eredeti kéziratában is megvolt, s nem a másolók 
hibája vagy tévedéséből eredt, a mellett tanúskodik, hogy Xorenaci, 

*) E név-találkozás nem áll egyedül. Árpád nagyfejedelem atyjának, 
Almosnak neve is föllelhető a bolgároknál Almis vagy Almus alakban. 

2) Lepsius : Standard Alphabet. London 1863, 134. skl. 
Az örményben különben a y-nak e kétliangusága a fölibe szúrt vesszőn 

kivül még az által volt megkülönböztetve, hogy a 7 — y yatnak, a y — 1 pe
dig yium-nak hivatott, nyilván való jeléül annak, hogy ez utóbbi 1-hangot 
képvisel, mely az örményben lium-nak hivatik. H a kétséges volna is a vyen-
dur szóbeli y-nek hangoztatása, a byzantiak *vgundur alakja el fogja azt 
oszlatni. 
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illetve kútfeje, a bolgár népekről szóló följegyzést két különböző, 
egymástól szólamilag (mundartlich) is eltérő örmény szerkezet
ből vette át. 

7. V a n a n d Ararát örmény tartomány egyik északi kerü
letét képezte. 

Xorenaci szerint Vanand a fönnemlített V n d v^endur-
bolgár fejedelem nevéből származik. Ha e tétel való volna, akkor 
a Vnd vagy Vend név egy eredetibb Vand alakból származnék. 
Ennek fölvételére azonban koránt sincs szükségünk, mert a Vand 
(vagy akár Vnd, Vend) tőből sem az örmény, sem a helyi körül
ményeknél fogva szintén tekintetbe veendő kaukázi nyelvek terén, 
Vanand képzet nem származhat. Ha föntartjuk a tétel valódi
ságát, akkor a v^endur-bolgár főnök neve csonkulást mutatna, a 
mennyiben az imént említettek szerint annak szintén Vanandnak 
kellene hangzania. Ez lehetséges ugyan, de ha fontolóra vesszük 
Xorenaci számos etymologicus botlását,*) akkor más véleményre 
kell térnünk. Szerző itt is tévedett. Az egyedüli tény, mit e név
származtatásból vonhatunk, az, hogy a v^endur-bolgár fejedelem 
s esetleg rokonainak neve is, hasonlított Vanand kerület, s talán 
egyéb abban terülő helységek nevéhez. A történelmi tényeket a 
botlás még nem dönti meg, ép úgy nem Xorenaci hitelét. Xore
naci itt, nem történelmi igazságot, hanem saját véleményét közli, 
mely az ő korában bírt némi valószínűséggel. 

2 . A z Ogurok. 

A) Szöveg. 
. . . . (I. Arsak) r) napjaiban a nagy Kaukáz hegységben 

nagy zavar támadt a bolgárok honában 2) ,• ezek közül (hónuktól) 
sokan elvágatának, s honunkba 3) jövének és sok időn által 4) 
lakának Koy 5) alatt egy termékeny és kenyérdús helyen.» 

Xorenaci Mózes: Nagy-Örményhon Története, 
II , 9. 

*) A sok közül csak egyet szándékom ez alkalommal jelezni. 
Az örmények idegen «armen» nevét (önmagukat pedig Hajastan-nak 

nevezik) Xorenaci Aram király nevéből származtatja (I, 12). Aram Hajk 
6-dik utódja s Ninus kortársa volt. Ha tehát az armen, Armenia név az ő 
nevét képviselné, akkor e név egy aránylag igen késői kor szülötte volna, 
ámde az ugyan e névnek megfelelő «remene» alakot a hieroglypli felira-
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B) Értelmezés. 

1. I A r s a k (Arsaces) 127—114-ig uralkodott Kr. sz. előtt. 
Az ogurok berontása tehát szintén a Kr. sz. előtti Il-ik században 
ment végbe. 

2. A bolgárok kaukázi hónáról az örmény kútfők nem nyúj
tanak határozott tudósítást. A byzantiak szerint a Kaukáz-hegy-
ség nyugati része volt a bolgárok ős, illetve, régi hona, a Máót 
tengertől keletre a Kuphis (ma Kubán) folyó mentén. Az örmény 
kútfőkből is ezt lehet következtetni, a mennyiben beljebb kelet felé 
más hun népeket említenek. A bolgárok nevét ez alkalommal 
bul^ar-nak írja (v. ö. 1, G.), a mi hangtanilag arról tesz bizony
ságot, hogy a x hang az örményben az idegen nyelvekbeli g han
gok átírására is alkalmaztatott; egy másik példát az ogundur-
V/'endur szóban látunk. Xorenaci elhallgatja ugyan e bolgárok 
speciális nevét, mert mint föntebb láttuk, ő ép oly átalános érte
lemben használja a bolgár nevet mint a byzantiak, de alig kétel
kedhetünk a byzantiak tudósítása egybevetése után, hogy e bolgá
rok az ogurok voltak. Ezért bátorkodám őket a czímben egyenesen 
oguroknak nevezni. 

3. A «honunkba jövének» kitétel, arról tanúskodnék, hogy 
Xorenaci a bolgárokról szóló följegyzést nem főkútfeje Mar Abas 
Katinából vette ; e mellett szólna a bolgár név különböző Írás
módja is (v. ö. 1, 6). 

4. Hogy meddig laktak e bolgárok Orményhonban, s vajon 
elhagyták e azt később, vagy az örményekbe olvadtak e be ? — 
világos tudósítás hiányában eldönteni alig lehet. A szöveg majd 
nem azt engedi következtetnünk, hogy később ismét hónukba tér
tek vissza. 

5. K o ^ Tajkh örmény tartomány egyik kerületét képezte. 
A K o ^ név egy görög-latin K o l (Col)-nak felel meg, melyet a 
k ó l ó k (coli) co 1 c h o k (colchi) és C o l c h i s tartomány nevé
ben találunk meg. Igen valószínű, hogy a kól (colus) névben kell 
a legeredetibb alakot keresnünk, a mennyiben a kolch (colchus) 

tokban már a Kr. sz. előtti 17-dik században fölleljük. Xorenaci tehát té
vedett. Az Arnian, Armenia név valószinű eredetére nézve v. ö. Spiegel: 
Eranische Alterthumskunde I, 207. és 370. 11. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIV. 5 
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és Colehis nevek rendes örmény képzőt mutatnak. Az örményben 
a Kol tőből «kh» képző által gentil és topos-név alakúi: Ko;-hk 
(Kolkh helyett), s ezt látjuk a col-ch-us, Col-ch-is nevekben. 
Colehis mint tartomány-név (később Lazica) eleve a Phasis 
monnó partjára volt szorítva, de említenek a görög és latin írók a 
mellett colch és col (coli) népeket e tartomány határán kívül is. 
A déli colchok Trapezustól délre laktak, a kólók pedig ezektől 
keletre, a moschok, gogárok és taochok által határolva. 

I I . 
Az ogundur- és ogur-bolgárok a b y z a n t i n chro-

nographokná l . 

A byzantin chronographokból csak néhány tételt akarok 
kiemelni. E tételek Xorenaci állításait fényesen igazolják egyrészt, 
mig másrészt oly adatokat szolgáltatnak, a melyek segélyével a 
jelzett két nép hovatartozása, azaz néptani állásának meghatáro
zása és további történetének körvonala eléállítható. 

1. Az Ogundurok. 

Az ogundurokat mint ilyeneket, azaz jelzett alakban, a tör
ténelem nem ismeri. Kútfőink csak az u n n u g u n d u r (Nike-
phor) és o n o g u n d u r (Theophan, Konstantin császár) alakokat 
ismerik. E népnevekben nem lesz nehéz a byzantiak által oly 
gyakran használt1) h ú n (hunnos, hunos, unnos, unos,2) ónos) 
j e l z ő t föismerni. Eészemröl bizonyosnak tar tom, hogy az 
u n n u g u n d u r (onogundur) név két, u n n o s (onos-hún) -f-
u g u n d u r (ogundur) elemből áll, s hogy e szerint a kérdéses 
nép tulajdonkép o g u n d u r vagy u g u n d u r nevet viselt. 

Az örmény és byzantin kútfők egybevetése egy ú j n é v 
v e l hozott össze bennünket, az o g u n d u r o k v a g y u g u n 
d u r o k n e v é v e l , melyet az előtte álló h ú n - j e 1 z ő annyira 
homályossá tett, hogy az általa jelölt nép e d d i g e l é i s m e r e t 
l e n v o l t . A ponto-kaspi sík, s egyátalán a continensünk keleti 
részeiben az első és tizedik század közt szerepelt népek két legje-
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lesb ismerője: T l i u n m a n n 1 ) és Z e u s s 2 ) urak más liún, 
illetve bolgár népnévvel hozták össze az unnugundur és onogun-
dur alakokat, a nélkül, hogy annak összetételéről csak némi sejte
lemmel is birtak volna, a mennyiben egyszerű ferdítésnek vélték. 
Ettől az « A t t i l a » méltán nagynevű szerzője sem állt távol. 
0 mellőzve a jelzett két írót, egy új, költői és genialis, azonban 
minden tekintetben ferde felfogásnak adott helyt.8) 

Az ogundurok történelmi eseményeiről csak igen kevés adat 
jutott reánk. Xorenaci bolgároknak nevezi őket, s ezt a byzantiak 
is megerősítik, a mennyiben részint bolgároknak nevezik, részint 
a bolgárokkal közös uralkodó alá helyezik (Theophan, Nikephor 
és Konstantin császár). 

Az ogundurok eredeti lakhelyét Theophan tartotta fenn szá
munkra, kinél különben is a bolgár-népek lakhelye és vándorlását 
illetőleg a legkimerítőbb tudósítást találjuk. Szerinte az «ono-
g u n d u r - b o 1 g á r o k» legrégibb lakhelye s K a u k á z hegység 
nyugoti részében, a K u p h i s (ma Kubán) folyam mentén terült 
(editio Parisiana p. 296), tehát ott, ahova az Xorenaci helyezi: 

«A nagy Kaukáz hegységben. . . a b o l g á r o k honában.)) 

A Vl-ik század folytán már A v a r - h o n b a n , tehát való
színűleg részben honunk területén, találjuk az ogundurokat. 
634-ben K u v r a t bolgár király uralma alatt álltak, s ugyan ez 
évben sikerült a két egyesült népnek az avar igát leráznia. 

*) . . . «Alle diese Namen sind im Grundé einerlei; U g u r e n oder 
U i g u r e n (sic) sclieint der walire zu sein, und aus ilim sind die übrigeu 
durch einen K l i i n a s m u s (sic) entstanden». U n t e r s u c l i u n g e n über 
die G e s c l i i c l i t e der ö s 11. E n r o p a i s c h e n V ö 1 k e r, I, 38. 

2) . . «Am meisten entstellt nemien 'üm^ Ovoyoővdoupot,' Ouwouyouv-
Öoupo: die Grrieclieu die letzten Male, da sie des Volkes unter dieser 
besondern Benennung erwahnen». D i e D e u t s c h e n u n d d i e N a c li
b a r s-t á m m e , 713. I. 

3) T li i e r r y úr t. i. — Theophan párisi kiadását használta, mely
ben, daczára annak, hogy codexeinek nagy része a többi chronographok 
által is igazolt «' ilvoyoüvdoópiüv ]íotjXyá.pcov» helyett a hibás és elvetendő 
HÚ'uWOpouvdofiouhfápcúV)) olvasás talált kifejezésre — e g y hunno-vendo-
bolgár szövetséggel szaporította a történelmet. V. ö. S z a b ó K.: Attila fiai ós 
utódai történelme 65. 1. 

5* 
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Később a Dunán átkelve Moesiában vettek lakást.1) S ez az 
utolsó történelmi följegyzés, mely róluk eredeti törzsnevük kitéte
lével tesz említést. 

2. Az Ogurok. 

Az o g u r o k k a l már gyakrabban találkozunk, nem csak 
a byzanti, hanem a nyugati l a t i n , g e r m á n és s z l á v törté
neti kútfőkben is. Az o g u r o k , illetve o g u r - n é p e k nagy és-
kiváló szerepet vittek, s a történelem még sem ismeri őket. 
A m a g y a r s á g t ö r t é n e t é b e n i s k i v á l ó h e l y j u t az 
o g u r o k s z á m á r a , mert ők képezik azon hidat, mely a 
magyarságot a hunokkal összeköti. A magyarok idegen hungarus, 
ungarus, ungrus, ungros, ungrin, venger, ungar stb. neve az ogu-
rokhoz vezet bennünket, s erre utal a m o d e r n u g o r név is, 
melyet az U r a l hószirtjein és a jóghullámú Ob martjain most 
is feltalálunk, s a mely egy egész, mintegy 12 millió lélekből álló 
nagy népcsaládot közös elnevezés alá foglalt. Az ogurok története 
tehát méltán veszi igénybe figyelmünket, mert annak részletes
megbeszélése hivatva van őstörténelmünk nem egy homályát 
földeríteni. 

Mindezek megbeszélése nem tartozik, de nem is foglalható 
be a jelen vázlat szűk keretébe, s így mi csak a byzantin kútfők 
azon adatait fogjuk kiemelni, a melyek hivatvák Xorenaci fönnebb 
jelzett adatait, de csak is ezeket, világba helyezni. 

Az o g u r o k n e v é t a byzanti chronographok részint 
ö n á l l ó l a g , részint a h ú n j e l z ő v e l ellátva használják, tehát 
o g u r (ogor, ugur) és u n n u g u r (onugur, onogur) alakban. 
A nyugati (latin, germán és szláv) kútfőkben található alakok 
mind a hún jelzővel ellátott alakból indulnak ki. Ezenkívül meg
jegyzendő, hogy az önálló ogur v. ugur (-gur, -gar, -ger, -gir stb.) 
alak rövidítve, és részben új hangárnyalat elétüntetése mellett 

l) « Eyévszo dl írj zcov fiapfiápeov (Doülyápcov) xspáccocnq ETU' 
róv 'Iozpov nozanov elq ra xílrj r~/jg fíaotleíaq KcovaxavxÍMou zou 
Ilwyíovázoü, ozs xat zö ovopa auzwv (pavepbv ifévezo. ílpórepov yap 
^(hoyouvdoúpoüq, auzdug éxáXoov.t> Konstantin császár de Tkematibus, 
II, 46. 
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még számos hím népnévben, így a bolgár, saragur stb. nevekben 
is elöjő. 

Az o g u r o k vagyis inkább az o n o g u r o k szintén a 
K a u k á z hegység nyugati részében laktak a Pon t - t enge r 
közelében : «item juxta maré P o n t i c u m p a t r i a quae dicitur 
ö n o g o r i a , quam subtilius L i v a n i u s Philosophus vicinám \ 
paludis M a e o t i d a e summitatis esse decernit.» 

K a v e n n a i f ö l d i ró IV, 2. 
A g a t h i a s (III, 5. §.) hosszasan beszél az o n o g u r o k 

n a k a l á z o k vagyis a régi co le l i ok hónába történt beüté
séről. L a z i c á b a n vagyis a régi C o l c h i s b a n az o n o g u -
r o k megveretének, s egy a hadszínhelyhez közel álló erőd, 
O n o g u r i s nevet nyert, mely később a keresztyén vallás beho
zása alkalmával s z e n t I s t v á n nevéről neveztetek. 

Ezen esemény bizonytalan időben ment végbe. Ha azonban 
Thunmann (i. mű 49. 1.) meghatározása való, akkor annak egy a 
Xorenaci által jelzett eseménytől igen távol álló, maga Xorenaci 
életkorát meghaladó időben kellett végbe mennie. E szerint a 
Xorenaci és Agathias által jelzett események nem állnak egymás
sal közvetlen összefüggésben. 

Ha azonban tekintetbe és fontolóra vesszük Agathias elé-
adását, akkor az nehezen állja ki a tűzpróbát, a mennyiben igen 
kevés valószínűséggel bír, hogy egy egészen idegen tartományban 
levő erőd, mely nem is áll a hadszínhelyen, egy annak közelében 
megvert ellenség neve után neveztessék el. Éhez járul még azon 
körülmény is, hogy Agathias O n o g u r is elébbi nevét sem nem 
ismeri, sem nem említi. 

Részemről, tekintettel a [nyelvtudomány és ethnographia 
vallományaira, azon nézetnek adok kifejezést, hogy az O n o g u -
r i s név azon időből származik, midőn Xorenaci szerint az o n o-
g u r o k ( d i o ü u n k b a j ö v é n e k , és s o k i d ő n á l t a l l a k á 
n a k Ko;- ( = Colchis vagyis a későbbi Lazica) alatt.» 

Hogy az o n o g u r o k innen később kiverettek, az Xorenaci 
soraiból is kitűnik, s hogy kiveretésük után is iparkodtak a ((ter
m é k e n y é s k e n y é r d ú s o helyen letelepedni, vagy legalább 
is zsákmányt szerezni, azt amúgy is könnyen elgondolhatjuk. 

Az o n o g u r o k azon betörése, melyet Agathias jelez, azo
nos lesz azon átalános népmozgalommal, melyet az a v a r o k 
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megjelenése okozott (v. ö. P r i s k o s 14. §.), s mely azzal végző
dött, hogy az onogurok az avarokhoz szegődtek, s részt vettek a-
mostani magyar négy í'olyamhon meghódításában. Agathiasnak az 
O n o g u r i s név eredetére vonatkozó részletét k ö l t ö t t n e k , 
illetőleg szerző s a j á t , de a történet és valóság által nem igazolt, 
v é l e t é n e k tartom. 

Az imént jelzettekben csak kevés positiv eredményt nyer
tünk, de mégis annyit, hogy Xorenaci szavait beigazolják. S ha a 
történelem minden egyéb eseményt a feledség özönébe sülyesztett 
volna is, a Colchisban hajdan létezett O n o g u r i s helynév is, 
melyben valószínűleg az azt környező terep is részesült, elegendő 
volna arra, hogy az «Ö r m é n y T ö r t é n e t e k ) ) atyját hite
lesítsék.1) 

EDELSPACHEE ANTAL. 

J) Az örmény történelmi kútfőknek a Iránok és bolgárok régiségére 
vonatkozó tanai egy új, nevezetes és nagyhorderejű fölfedezés által megerő
síttetnek. A E r i m b e n talált régi h é b e r s í r f e l i r a t o k nyomán 
C h w o 1 s o n úr (H e b r a i s c h e G r a b s c h r i f t e n a u s d e r K r i m , 
120. 1.) azon eredményre jutott, hogy a k r i m i f é l s z i g e t e t é s k ö r 
n y é k é t m á r a z i d ő s z á m í t á s u n k e l ő t t i s z á z a d o k b a n t ö 
r ö k - t a t á r n y e l v ű n é p t ö r z a'e k l a k t á k . Ezen török-tatár nyelvű 
néptörzsek csak a hún népek lehettek, tehát a h IÍ n o k , b o l g á r o k , , 
a v a r o k és az o g o r o k, mert mindabból, a mi e népek nyelvére utal f 

csak az következtethető, hogy a nagy, t ö r ö k vagy t a t á r közös elnevezés 
alá foglalt nép- és nyelvcsaládba tartoztak. 



A MÁSSALHANGZÓK HASONULÁSA A MAGYARBAN. 
(ADALÉK A MAGYAR HANGTANHOZ ) 

A legtöbb hangváltozásnak oka a beszélők kényelmessége, a 
szólásra fordított izom-erő lankadása, s így azon hangváltozásnak 
is, melyet h a s o n u l á s n a k vagy a s s i m i l a t i o n a k neveznek 
(bottal, örökké, essék e h. bo/val, örökvé, esjék). Azért nevezik így, 
mert az eredmény ugyanaz, mintha a második hang az elsőhöz 
hasonlóvá vált volna; azaz a bottal szóban a t-t úgy ejtjük, mint 
ha csakugyan két t került volna egymás mellé, azaz mint ha a bot 
tő mellé tal rag járult volna, v-ből átváltozott í hanggal. Azon
ban a ,has ó n u l ás ' természetesen csak látszólagos, mert szoro
san véve, ha úgy tekintjük a dolgot, a mint a tudományos hangtan 
tudnunk adja, komolyan nem állíthatunk olyan képtelenséget, 
hogy egy ?;-ből í válhatik (bottal) vagy egy £-ből n (annál) 1). Az 
ilyen úgy nev. t e l j e s h a s o n u l á s nem egy-egy hangnak át
változásában, a másikhoz való alkalmazkodásában áll, hanem 
egyszerűen teljes elveszésében. Ha botval helyett azt mondjuk bot
tal, ennek az a kényelmesség az oka, hogy az első és második 
szótag közt nem akarunk k é t s z e r a r t i k u l á l n i : a gyöngéb
bik hangot, a v-t elhanyagoljuk, a mennyiben nem artikuláljuk 
külön, hanem csak mintegy virtualiter tartjuk meg az által, hogy 
t hangot megnyújtjuk, azaz explosióját annyi ideig halasztjuk, a 
mennyit a v kiejtése venne igénybe. Ez az úgy nev. t e l j e s ha
s o n u l á s tehát pontosan szólva nem is hasonulás, hanem egy-
egy mássalhangzónak elhanyagolása, de pótolva az által, hogy a 

*•) Persze az olyan helyesírási szabályok, melyek észszel, öcscse stb.. 
írást rendelnek e h. ésszel, öccse, csakugyan, komolyan azt hiszik, hogy az 
észszel szóban a v átváltozott sz hanggá s az öcscse szóban aj cs hanggá f 
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a p o s i t i o (a torlat) mégis megmarad, mert a másik mássalhang
zót a kiejtésben tovább nyújtjuk, mintegy kettőztetjük. x) 

Van azonban kétféle v a l ó s á g o s h a s o n u l á s is, s ezekre 
akarunk előbb egy tekintetet vetni, mielőtt áttérnénk tulajdon-
Ív ópi tárgyunkra. 

Az e l s ő az o r r h a n g o k a l k a l m a z k o d á s a a követ
kező mássalhangzóhoz. Itt főleg ez a négy orrhang jön tekintetbe: 
n (torkhang), n (foghang), m (ajakhang), n {ny, dentipalatalis). 
A szájrészek állása az első háromnak kiejtésénél rajzban latható 
Müller M. újabb fölolvasásaiban (a magyar kiad. 169. lapján). Mi 
történik, ha ajakhang, pl. b előtt w-et kell ejtenünk ? Vegyük az 
azow&an szót: az o kiejtése után leboesátjuk ugyan az ínyvitorlát, 
tehát a lehelletnek az orrhang alkotásához szükséges utat (az orr 
felé) megnyitjuk, de egyúttal a nyelvnek s az ajaknak már előre a 
következő b-hez szükséges állást adjuk, úgy hogy a nyelv elejét 
lelapítjuk (nem emeljük a fölső fog mögé) s ajkunkat összeértet
jük : az eredmény az, hogy a b előtt orrhangot ejtünk ugyan, de 
nem a f o g h a n g n-et, hanem az aj a k h a n g m-et (azonban h. 
azomban), tehát az n-et a rá következő b-hez hasonlóbbá tettük. 
Ilyen esetek pl. a következők: 

n : m ajkhang előtt: tekémből, vizözomben ; — mim belé min(d) 
belé Ny. III. 321 2 ) ; — Szembenedéhhégy Szen(t)benedekh. 11.186; 
— itthum van IV. 40; — kim vót kinn volt; — ez a hasonulás p 
és 6 előtt mindig s országszerte beáll; 

ny: m ajkháng előtt: kememb keményb Wp. 4 ; — toromba 
Ny. III. 284; — aram píz IV. 37; — semved senyved ; — ez a vál
tozás már nem áll be szükségkép, mert rendesen így mondjuk : 
toronyból, arany pénz ; 

*) Tulajdonképen nem ejtünk két külön p-t, ha azt mondjuk nappal, 
hanem ajkunknak megadjuk a p kiejtéséhez szükséges helyzetet, s aztán 
tovább tartjuk összenyomva, későbbre halasztjuk megnyitását, az explosiót. 

2) Rövidítések : Ny. Magyar Nyelvőr, j NyK. Nyelvtudományi Köz
lemények. | MNy. Magyar Nyelvészet. | Bud. szót. Budenz magyar-ugor 
szótára. | MA. Molnár Albert szót. | K. Kriza vadrózsái, j N. Népköltési 
Gyűjt, új folyam. | P a p : Pap, Palócz Népköltemények. | Ab. tr. nd. Abafi, 
Tréfás Népdalok. | B. Bécsi cod. | D. Debreczeni cod. | Dl. Debreez. legen
dás könyv. | Dm. Domonkos élete. | J . Jordánszky cod. j Lev. t. Magyar 
Leveles Tár (400 magyar levél). | P. G. Pesti G. meséi. | Tih. Tihanyi cod. j 
Wp. Weszprémi cod. 
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m: n foghang előtt: bont, ront, ont, önt, szánt, hánt e h. *bomt, 
*számt stb. (v. ö. bomlik, számlik); —• teréntém II. 86 (ismertem 
egy öreg urat, ki teremt helyett mindig azt mondta: terérit) ; — 

fölöstökönt II. 466; —fantalan számtalan, Peer cod. 195, Te'legdi, 
év. 23 ; — kigyend Ny. II. 231 kige(l)m(e)d; kend ke(l)m(e)d; — 
de mondjuk : teremt, nyomtat, tömte, tömd ; 

ny : n foghang előtt: méndörög III. 324 (Veszprémben álta
lános); — szégént, legént; — de mondjuk így is : ménydörög, sze
gényt, legényt; ' 

n : n torokhang előtt: ez a hasonulás mindig beáll az élő 
beszédben; ha épen akarunk, ejthetünk tiszta foghangún-et torok
hang előtt is (dön-get), de soha sem szoktuk úgy ejteni, hanem 
nyelvünknek hátulsó tömegét már előre a torokhang ejtéséhez való 
állásba visszük, azaz fölemeljük a kemény íny felé: dönget; 

m : n torokhang előtt; zankiuetoili számkivetett Nagyszomb. 
cod. 3, Wp. cod. 58 ; — elkáronkodta magát, Merényi er. népm. I. 
192 ; —fölöstökönkor Ny. II. 466 ; — ing, üng im(e)g, üm(ö)g; — 
urunk uro-m-k; — de mondjuk : számkivetett, nyomkod stb.: 

ny : n torokhang előtt: szégénke ; de mondunk szegényké-t is ; 
n : ny j előtt: bánja— bányja —teljes hasonulással (1. alább 

166) bánnya.' 
A m á s o d i k f é l e h a s o n u l á s a n é m a és h a n g z ó 

vagy, mint szintén'' nevezik őket, k e m é n y és l á g y m á s s a l 
h a n g z ó k érintkezésekor történik. A kettő közti külömbség (1. Mül-
ler új fölolv. 167, 168) rendesen az, hogy a lágyak (b, d, z, j stb.) 
kiejtésénél a hangrés annyira megszűkül, hogy az articulatio előtt 
és az explosio után megzendül. Ha tehát lágy mássalhangzó után 
keményet kell ejtenünk, a hangszalagoknak közbe eső megzendü-
lése mintegy megszakítja a két hang (s a két szótag) közti érint
kezést. Ezt a megszakítást rendesen elkerüljük l) úgy, hogy a lágy 
hang helyett kemény hang előtt (akár ugyanabban a szóban, akár 
a következő szó elején van ez a kemény hang) a megfelelő kemé
nyet ejtjük, tehát: 

1) Legalább a magam kiejtésében s vidékemében, de xigy látszik az 
általános kiejtésben is. A dolog pontosabb megfigyelést kivan, mert vidékek 
szerint eltérő lehet a kiejtés (v. ö. Sievers, Grundzüge der Lautphysiologie 
— Leipzig, 1876. — 100. 1.). 
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g helyett k-t: fokta Ny. II . 42, röktön IV. 232, mékparan-
csolja, övek harang, niukhattok Wp. 62; 

d helyett ^-t: patha padka, szitkozódik szidkozódik, átkoz 
*áldkoz; hetetfél hetedfél I I . 324, vat körte, attam; athata Wp. 4, 
igenoiüthettek 27; 

gy helyett ty-t: étykor, úti/ kéli; 
h helyett p-t: ionkap konionvlnenek Wp. 87. zsepkendo, dop-

tam ; ionkap halakat Wp, 41, sephettetot 4 ; 
z helyett sz-et: asztán piócásztak Ny. II. 40, bisztatott, ászto-

tás 324; keszkenő. 
Ennek a k e m é n y í t ő s n e k megfelel a l á g y í t á s , mely 

akkor áll be, ha a két mássalhangzó közül az első kemény s a má
sodik lágy. Ilyenkor rendesen már az első hang kiejtése előtt szű
kítjük meg a hangrést, úgy hogy már az első hangot is lágyan 
ejtjük. így mondunk: 

k helyett g-t: rágd el; pögdös Nyelvemlt. III. 5 ; igegben II. \, 
bezedogbol 7, közigbe 9, kezSgbe 10, kejerujegogben 13, byneingből 
29, vndogb 30; erokedig vala 30; lélegzet; lagzi Ny. IV. 233; 

t helyett d-t: od ben III. 319, mid beszész IV. 140; — törd 
vezon Nyelvemlt. II . 21 ; — Somogyban azt mondják: id van, id 
vot (Ny. II . 323), id-valusi; de általában megmarad a t v előtt; — 
Aradvány Orotvány, 1. Ny. 534; 

p helyett b-t: kabd el; csabda; 
ahe lye t t z-t: küzd *küszd, 1. Bud. szót.; — az gondíitam 

asz(t) gondoltam Ny. II. 41. 
Az r is lágyító hatást gyakorol néha a megelőző mássalhang

zóra (v. ö. hogy az észtben a szenvedő igenév képzője r, l, n után 
-dud, nem pedig -tud): x) grapsál? Miki. slav. elem.; segrestye; 
Pongrácz Pancratius (pangracz Nyelvemlt. II. XIII. 1.); dolgogrol 
u. o. 25; — luadrácz matratze; nadragulya szl. natragulja, Miki. 
505. sz.; Gedrud Gertrúd Nyelvemlt. II. xn. 1. 

Az l is meglágyítja néha az előtte álló mássalhangzót: mó
dod leltének Wp. 27; mi látad lesz mi látat lesz, 1. Ny. IV. 171. 

Az r és a j néha a rájuk k ö v e t k e z ő mássalhangzót is 
lágyítják; kopperda IV. 142, rendesen kóperta; merd mert II. 87; 
talán Gedrud is (1. fönt) félig ide vonható, a mennyiben *Gerdrud 

x) Wieclemann gramm. 465. 1. 
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helyett van; — hajdóka Ny. V. 97; felejdék II . 183: felejdékem/ 
MNy. VI. 324, 

Néha az orrhangoknak is van ilyen hátra ható lágyító ere
jük ; az orrhangok közelebb állanak a lágy zárhangokhoz '(a mé
diákhoz), tehát természetes, hogy jobban is kedvelik ezeket, mint 
a keményeket: hömbölőg, esimbaszkodik hömpölyög, csimpaszkodik 
Ny. II . 134, 518; — dong tönk III. 141 ; — mind (Dunán túl min
dig így, ha csak kemény hang nem követi) mint II. 40 ; lénd a lent 
a V. 126. 

Van egy eset, melyben némely vidék kiejtésében a k ö v e t 
k e z ő mássalhangzóra hat a í is (természetesen keményítőleg), 
t. i. a tv hangcsoportban : kör(t)fe, ötfen, hatfan, hetfen Ny. V. 472; 
vetfé, hitfán II. 324. 

Eendesen azonban, mint láttuk, a második mássalhangzó 
minősége a döntő s a mássalhangzók lágyító vagy keményítő, 
szóval hasonító hatása előre irányúi, azaz a megelőző mással
hangzóra. 

Áttérünk most fő tárgyunkra, az úgy nev. t e l j e s h a s o n u 
l á s r a . Hogy ezt mily joggal nevezzük s milyen értelemben ne
vezhetjük hasonulásnak, s hogy mily módon történik, arról már 
fönt volt szó. Összeállítjuk most a magyar nyelvben megfigyelt 
eseteket. A szófejtés útján kiderítettek s csak egy-egy nyelvjárás
ban dívók az általános érvényüekkel vegyest vannak fölsorolva. 
Az általános érvényüeknél ez külön ki van- emelve. — Megjegy
zendő még, hogy c és cs nincsenek külön szám alatt említve, ha
nem ha a csoportban második helyen állanak, a ű-vel egy pontban 
találhatók, ha első helyen, c az sz alatt, cs az s alatt van tárgyalva. 

I. Teljes h a s o n u l á s a következő mássa lhangzóhoz . 

Legnagyobb az esetek száma a l á g y z á r h a n g o k közül a 
g d d-nél (a g-nél s d-nél csak egyes vidékeken), a f ú v ó k közül a 
t'-nél s #-nél (emez a legáltalánosabban elterjedt hasonulás, a mu
tató az ez szóknál), továbbá az o r r h a n g o k n á l s az r - h a n -
g o k n á 1. 
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1. Z á r h a n g o k . 

A) Kemények. 

k. 
1. kt : tt — kettő v. ö. NyK. III. 286; — tetem \. Bud. szót.; 

— «oktő v. ottó: oktondi*) MNy. VI. 343; — éggyitek egyiktek, 
már B. és J., Ny. IV. 511; — ditamos dictamnus M. A. 

\b. kty: tty — szattyán: a Petrarca-féle kun szógyűjtemény
ben sakiam. 

2. kg : gg — Uggat, aggat, faggat, szaggat stb. MNy. V. 86. 
3. kb : bb — töröb búza K. 182, Ny. ÍV. 322. 
4. ks : SS — Taks: Tass? Ny. II. 204: — germeffeg Dm. 6. 

t. 
5. tk : kk — csuka csutka Ny. III . 556; — ? csikó, v. ö. csitkó 

Ny. III. 553, «csidkó, csikkor MNy. VI. 358. 
6. td : dd — ládd lát'd, látod; rángathadd Ab. tr. nd. 17; — 

med *metd, jinesd' M. 47. 
7. ts : SS — üss, nyiss stb. *üts, nyits (így még a székelyek

nél) ; gyilss gyűjts Ny. III. 336. 
8. ti : II — kisegillek Ny. II. 233 (u. o. segitötte, scgitöttelek). 
9. th : h — rohad rothad. 
tj : jj nincs; olyan alakok, minő pl. tisztijják Ny. V. 384, nem 

tisztítja k-ból magyarázandók: 1. Az ugor módalakok NyK. XIII. 

P-
10. pb : bb — hónaiba Ny. IV. 232 stb. 

B) Lágyak. 

g-
Különösön a még szócska g-je hasonul az ige kezdő mással

hangzójához, még pedig állandóan a palóczoknál («a,még szóban a 
g betű, ha igével van összetéve, azon igének első betűjévé válik, 
melylyel egybe van ragadva» Pap). 

11. gk : kk — mékkéri Ny. III. 85, mékkérdöszte II . 233 ; — 
rák ki vág(d) ki. Pap 64. 

12. gt : tt — méttéttik Ny. II. 369, méttanátd V. 167, métténné 
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Pap 99, méttojt 134; — röttön Ny. IV. 236; vatták vágták Lev. t. 
72; — gc : cc méccirőgat; — gcs : ccs méccsókol Pap 34, 52. 

13. gp : pp — mépparancsollya stb. 
14. gd : dd — möddicsérte (N.-Kőrös) N. I. 414; — Modol 

Magdolna Ny. IV. 284. 
15- g-gy : ggy — meggyógyít stb. 
16. gb : bb — mébbomlasz Pap 146; — örebbik öregbik Ny, 

III . 558 (Dunán túl általános). 
17. gh : hh — méhhallotta, méhhalok, méhhuzod Pap 68; méh

harap Ny. IV. 381; mohának (N.-Kőrös) N. I. 408; — lelihamarébb 
Ny. IV. 419. 

18. gj : jj — méjjárom Pap 22; — lejjobban (Sopron m.) Ny. 
I I I . 514. 

19. gf : ff — méffiirdött Pap 7 ; möffogták (N.-Kőrös) N. 1.407; 
méffogod (Nógrád) Ny. IV. 381 ; méffogta (N.-Becsk.) V. 282. 

20. gv : w — méuvetétte, mevvirad Pap 31, 35; mé-vajazom 
(K.-Kunság) Ny. III. 562. 

21. gsz : ssz — mészólít Ny. IV. 35. 
22. gz : zz — mézzörgetétt Pap 98. 
23. gs : SS — méssántó, ?nés sé Pap 139, 137, mössajnáta 

(N.-Kőrös) N. I. 408; — més sé Pap 22, 134, Ny. II . 442; — ven* 
désség vendégség Ny. IV. 286 (máshol még tovább: vendiség). 

24. gzs : zzs — mézzsirozza stb. 
25. gn : nn — mén ném Pap 9, Ny. III. 37, mén né nyomjon 

(Sopron) 237; — ténnap tegnap (nagyon közönséges, pl. Ny. II . 
19); — Annos Ágnes M. Dl. 

25. gny : nny — ménnyötté Pap 25, ményíizni Ny. II. 275; — 
könnyű, Bud. 58. 

27. gm : mm — mém még Pap 100, mémmondom «gömöri be
szédmód)) Tájsz. 

28. gr : rr — mérágja stb. 
29. gl : II — méllásd Ny. II. 369, Pap 100, mélláttya 37, mél-

látta Tájsz., Ny. II. 275 (de mékszerette, mékfeletkezett u. o.), möllát, 
möllüvi (N.-Kőrös) N. I. 408; — (hull, kullog stb. nem ide való ;; 
1. 189. sz.). 

d. 
30. dk : kk — imákkozzál, imákkozik (Sopron m.) Ny. I I I . 

237, IV. 419. 
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3.1. dt : tt — adta, szalatt stb.; kérte kérdte Ny. V. 267; — 
— tezot te Wp. 18; fiattól Wp. 42; talpattol Tih. 5. 

32. db : bb — hab burullon hadd boruljon Ny. III. 319. 
33. dz : zz — Zmazzag MNy. V. 86, K. 557, mazag Ny. III. 

183, mozzag IV. 563; — kérezzenek K. 437 (ékéredzÖtt u. o.). 
34. ds : SS — hassereg Ny. III. 514; — és apád éd's (édes) 

apád 319. 
35. dn : nn — vannak (vadnak Ny. IV. 471); — honn *hod(o)n; 

— innen onnan honnan *id-nen stb. (v. ö. ide); — ünnep, innep} 

innap, 1. Ny. I. 7 1 ; — tunnaia Nyelvemlékt. II . 16 stb.; — han né 
Pap 52 ; — tanná, kiinne (küdne, azaz küldne), hárman nap stb. 
MNy. V. 85 ; házasonni, tunnak Ny. II. 20: ezekben az igealakok
ban, úgy látszik, országszerte beáll a hasonulás. — Alwnnék, fe
ltűnni is ide tartozik, de a 72. számba is (vn: nn). 

36. dny : nny — ekecsölüőnnyi MNy. II. 410; kiinnyi Ny. II. 
41, hannyi 324, szakannyi 325; marannya 223. 

37. dl : II — motolla szl. motovidlo; villa, vélla cseh vidle ; — 
Itadlava 1. Bud. szót.; — beszedi; segéli; ebéllik M. ebellonk Wp. 39 ; 
—pallás palló ; — hal lögyön Ny. II. 323; — ?vadl ,vall<, 1. IV. 167. 

gy-
Különösen az égy, nagy, vagy és ugy, igy, hogy szócskák gy-je 

a dunántúli nyelvjárásban. Az égy szó után néha már nem is erő
sítik a mássalhangzót: é kis kenyér, csak é csipet. 

^ 3 8 . gyk : kk — ék kert Ny. II. 20; ék kis 323, MNy. V. 33(5; 
£ kerek (Moldva) Ny. V. 570; — nak kozma I I . 40 ; — ük kilő úgy 
kell (magánhangzóhasonítással, mint öd ben ottbenn Ny. IV. 228, 
kus ruha küs ruha II. 477 stb.) MNy. II. 416; — ik kiiö így kell 
412; — hok kiesida 417; — hok kerií ide Ny. II . 40. 

39. gyt : tt — pattok, hattá, hattuk M., hátak hagyták Lev. t. 
2 3 ; főttig Gs. (Ny. V. 369); — fottan Ny. III . 275; vattok, Itatták 
IL l(J;fattok, hattok, főttig MNy. V. 86; — nat termis kii |Ny. II. 
176; — vat tőlem (palócz) Pap 67; — ut tesz Ny. III . 514; — it 
tigy MNy. 412; hot tiílem, hot tudok Ny. II. 40, 4 1 ; ho' tögyem 
(N.-Kőrös) N. I. 412 j | gye : cc — éc cigány |J gy: csecs — écs csöngii 
Ny. II. 233; na esudálkozás N. I. 405. 

40. gyp : pp — ép pap, ép pár napra Ny. II. 132, 323; — rap 
pör III. 372. 
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41. gyg : gg — ég gombos tű, ég gödröt Ny. II". 176, IV. 36; — 
ug gondolom II. 178. 

42. gyd : dd — tedd, édd, vidd, hidd, aludd stb. e h. tégy(e)d 
stb.; hadd hagyd ; — éd darab Ny. III. 33 ; — riad dolog II. 20. 

43. gyb : bb — éb bocskorgya Ny. II. 323; — nab bajczája van 
MNy. II. 409; — ub busát, ub bé teréntém Ny. II. 84, 86; — hob be-
szóliccsam 133. 

44. gyj : jj — éj jó Ny. IV. 37; — ij járok, íj jutottunk II. 
323, IV. 421 ; — na' jutalmat N. I. 406. 

45. gyf: ff — éffé(l), éffábó Ny. II. 89, 323; é fagyos IV. 
141 ; — hof fölakasztották IV. 36. 

46. gyv : W — év vég II. 42 ; — uy vittek 41 ; uv van MNy. II. 
416; hov valami Ny. II. 87, 176. . 

47. gysz : SSZ — ész szörnyű, ész szógáik, ész szemét II. 20, 
III. 319, IV. 85; — nász száj K. 556; — isz szót Ny. IV. 37; — 
a hosz szoktyák II. 40. 

48. gyz : ZZ — éz zacskó stb.; — naz zaj III. 469. 
49. gys : SS — és siitt ember II. 176; — nas sár II. 132; — 

us sé II. 20; — séhos sém II. 132; — irisség (N.-Kőrös) N. I. 414. 
50. gyzs : zzs — ézs zsák, ézs zsidót Ny. II. 41, 132, IV. 84; 

— e zsák (N.-Kőrös) N. I. 411. 
51. gyn : nn —fanná, fonna, hanna MNy. V. 86; mékfannak 

Ny. II. 19; •—• én nagy IV. 36 : — hon naon, hon nem II. 41, III . 
32 ; hó' ne (N.-Kőrös) N. I. 412; — honnem mynt Wp. 21. 

52. gyny : nny — ény nyomba Ny. IV. 233. 
53. gym : mm — ém magos II. 176; é mesztelen IV. 141; — 

vam más IV. 472 ; — um mégmarkótam II . 40; — im még III. 372; 
— hom mulattak, Kom mikó II. 40, 41. 

54. gyr : rr — e rakás (N.-Kőrös) N. I. 412; — nar rökkent 
pince Ny.; — ur ropogott, csak ur rönögtem; csak ur röpűt II. 20, 
41, IV. 86. 

55. gyl : II - iréll P. G.; iríll Ny. IV. 36; — hallak II. 19; 
— él lány, él lovas III. 36, IV. 36; — na lány IV. 137 ; — hol lőhet 
II. 41. 

56. gyh : hh — éh hidat IV. 85; éh hordót 37; — na hó van 
III. 319; — ah hat még IV. 37; — ih hijjak IV. 286; — hohha 
II. 42. 
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b. 
57. bp : pp —jop papiros jobb papiros stb. általános; yonkap 

poklofnak Nyelvemlt. II. 29. 
58. bm : mm — dom még dob(d)meg Ny. III . 265 ; csim még 

csipd meg V. 426. 

59. bl : II — kellihe keblibe, Dunán túl II. 513. 

2. F ú v ó h a n g o k ( sp i r ánsok ) . 

X-
60. / t : tt — ytattak, ithatas ,iktatták, iktatás' Lev. t. 34, 

226: v. ö.joytat- HB.; — rittig richtig Ny. II. 476; —jut, kattog, 
kutat, hattyú: 1. Bud. szót.; — hat? v. ö. zürj. kvajt, finn kuute- ; 
— mosat s általában a míveltető t képző = er. -yt, -kt; 1. NyK, 
IV. 477. 

61. yy (yí) : ff — poffiad, pofa, 1. Bud. szót. 
62. ^sz : ssz — asszony — achscin, azaz ay&ziw, HB. 
63. y\\ : nn — dunna, szl. duhna Miki. 150. 
64. ^ny : nny — vinnye = vihnye, tót vi/i?ia Miki. 920, Ny. 

II. 358. 
h. 

65. hl : II — dollik MNy. VI. 321. 

j -
66. jn : nn — bunni (%uvni ?) Ny. V. 270. 

f. 
67. fs : ss — has, lassú, 1. Bud. szót. 

v. 
68. vk : kk — rikkan Bud. szót. 340. 1.; rikkat MNy. VI. 375; 

— szakad, szokik, csökik (csökkenj, csuk, nyak, 1. Bud. szót. (itt az 
is lehetséges, hogy nem hasonulás történt, s pl. szokik közvetetlen 
nem *szokkik, hanem *szokik helyett van, v. ö. Bud. szót. 305. 1.): 
— tökél 1. Ny. V. 392. 

69. vt : tt — sötét, süt (lesüti szemét), 1. Bud. szót. — (Hogy 
tettem alakot tévtem előzte meg, nem valószinű. Hihetőleg ez volt 
a fejlődés : 'ftévéttem: *tééttem — mint teendő — ; té'ttem.) 
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70. vd : dd — éddégél, iddogál, aluddogál stb." — ? hideg (lásd 
Bud. szót.). 

71. vj : jj — híjják stb. hívják; rijjon Ny. IV. 232; — vigyen, 
tegyen stb. *vijén e h. *vivjén. 

72. vn : nn — tenni, vinni, jönni, jönne stb.; uzsonna szl. uzivna. 
73. vny : nny — ténnyi, vinnyi, gyünnyi jönni stb. Dunán túl. 
74. vl : II — illogat, élléget, télléget stb.; bullogat Lőrincz K.; 

illan, illog, illaszt, illat Í.Ny. III. 196; illik, illet, csillapodik (?), 
cselleg, csellen, suttog, szállani,fullánk (ésfídánk) 1. Bud. szót.; — 
csölleni (s ebből csőrleni) *csővleni Ny. IV. 172. 

sz. 
75. SZS : SS— egesség M.; gonosság K. 418; késség, ravasság 

MNy. V. 86; ^ssí^f Ny. III. 238; — as sé asz(t) sé, azt se (v. ö 
aszmonta) II. 20, IV. 136, Pap 30. 

szn : nn — egyebütt van (görög hvont, Cúwuuc, aiol ifjéflsv-
voq,, (patvvoo, stb.; lat.penna—pesna), de a magyarban nem tudok 
rá példát; alunnék, érmék stb. nem *'alusz7iék, *észnék-höl van 
mint Vass József hitte MNy. V. 86, hanem *aluvnék, *évnék-böl. 

z. 
Különösen a mutató szókban annál, ettől, a' másik. A névelő 

írásában némely codexek még ingadoznak, majd írják a z-t, 
majd nem. 

76. zk : kk — akkor, ekkédig; akki Nyelvemlt. III. 4 (de az 
keserggo u. o. 2, az kezevnfeges 131 ; azkor Lev. t. 37); ak kap IV. 
36; hogyan gyidiet ek ki Ny. II. 132. 

77. zt : tt — attól, ettől; — atte a te Nyelvemlt. III. 2; at teli 
Ny. IV. 233 || zc : cc — a cigány stb. jj zcs : ccs — acs csak II. 85. 

78. zty : tty — a tyúk stb.' 
79. zp : pp — a pap stb. 
80. zg : gg — ag gazdát IV. 135. 
81. zd : dd — a dolog, e dal stb.; — addig, eddig, meddig: 

1. Ny. VI. 56. 
82. zgy : ggy — a gyerek (az germeffeg Dm. 6.). 
83. zb : bb — abban, ebből; — a, bor (az bor Dm. 6.). 
84. zh : hh — ahhoz (ozyuz HB.); — ahhajt, ehhere MNy. 

V. 353. 
NYF.LVTUP. KÖZLEMÉNYEK XIV. 6 
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85. zj : jj — a jámbor stb. 
86. zf : ff — efféle {ez fele Dm. 6); — affarkát Ny. IV. 135, 
87. zv : W — avval, evvel (v. ö. azzal); — av vesztís Ny. IV. 

135 (az valaztotJjev. t. 37). 
88. ZSZ : SSZ — asz szemetet Ny. IV. 135 ; — hászszinlll. 326, 
89. ZS : SS — a sár stb.; — es sem ez sem, Dun. t . ; — igas-

ság, gasság vitésség MNy. V. 86; Ny. III. 31. 
90. z-ZS : zzs — a zsák; — ezs zsák. 
91. zn : nn — ennek,- annál; — ennag Nyelvemlt. III. 6; — 

an néni Ny. IV. 37. 
92. zny : nny — ennyi; — a nyaka. 
93. zm ; mm — ammi, ammenere Nyelvemlt. III. 2 ; — emmink 

a mienk Pap 132, Tájsz.; — em mást Ny. II. 234; — csima III. 
513, 325, V. 329. 

94. zr : rr — erre, arról, merre (ezrwl Lev. t. 37, azrol Dm.). 
95. zl : II — a lába; — al légyén Ny. II. 240; al lett IV. 580, 
96. zly : Ily — a lyuk; — Hlyen, ollyan ? 

s. 
97. S-SZ : SSZ — kálhász szobábo II. 175; — kisz szűrt 179; 

— ész szent IV. 138; — mászszor V. 414. 

3 . O r r h a n g o k . 

n. 
98. nt : tt — ött, öttet, öttoz önt, öntet, öntöz M., P. G. stb. 
99. ng : gg — csügg = csüng, csüggölődni = csüngölődni MNy. 

VI. 320; függ, segg: 1. Bud. szót.; — ? tegnap, segít, zsugorodik, 
csög, nyugszik, bog, szag, szeg, szeg, szegény, szugoly, fog (de v. ö. 
jég,• a lappban mindenütt hasonulás: gg): 1. Bud. szót. 

100. nd : dd — ?ad, had stb.; addatik Nyelvemlt. II . 7 (mégis 
itt is hihetőbb, hogy az n kiesését közvetetlen pótló nyújtás kö
vette : v. ö. ád, és ám, azaz *ádom; 1. Ny. VI. 8.). 

101. nh : hh — soha *sonha; — mindéhun Ny. II. 233; — 
méhet; — Tih. cod. rendesen vohat volna; — joh, ih. 

102. nj : jj — ujaj jó olyan jó, Fischer mesegyűjteményében 
(kéziratban). 

103. nsz : ssz — foszlik, 1. Bud. szót. 
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104. nm : mm — mim möktalálod min(d) megtalálod Ny. III . 
277, mim mégvan IV. 419; vam má IV. 558; szem Mihál szent M. 
IV, 420; — ém mellettem II. 48 ; mám ma IV. 135; — osztám mi 
haja, asztam mikor II. 40, IV. 85, 139; — mégim mongya megint 
mondja IV. 86, 140; —- ittem má, Fischer mes.; —?temmagad 
Telegdi, ev. 116 (de tenmagad 102). 

105. ni: II — ajállak, ajállolak Ny. II. 19; — ajállotta 233 ; 
— szégyell; — csilleget ,lopogat' *csen-leget? MNy. II. 409; — 
pállika pán(t)lika Tud. Gyűjt. XVIII. 95. 

ny. 
106. nyl : II — remélleni. 

m. 
107. mt: tt — nettóm nem t(ud)om Ny. III. 183, 1. V. 538 

— néttalán V. 273. 
108. mb : bb — a közép fok képzője eredetileg -mha, a ma

gyarban -hha; — eh, hah, seh (1. Bud. szót.) hihetőleg pótló nyújtás 
útján jutottak mostani alakjukhoz (v. ö. fönn 99. és 100.): eh he
lyett még fordul elő éh (éh) a codexekben J. Érd. Dm., 1. Ny. IV. 
510); sőt a közép fok is így keletkezhetett: v. ö. egyéb. 

109. msz : ssz — nesz szívesen Ny. II. 369. 
110. mny : nny — szenny, 1. Bud. szót. 
111. ml : II — hollik Ny. II. 374. 

4. R és 1 hangok. 

r. 
Az r-nek más mássalhangzó előtt való elenyésztését főleg a 

székelyek kedvelik. 
112. rk : kk — ?fok ,kés v. fejsze foka, szélesebb hátsó része': 

Budenz azt gyanítja, hogy nem egyéb, mint *for-k, azaz far-k, far 
(szót. 526. 1.). 

113. rt : tt — métten, mét Ny. II . 323, métt, métt azétt 324; 
— «átani: magát vmibe bele ártani; székely szó» Tájsz. || rcs: 
?gÖ€8=görc8, szl. grc Miki. 207. 

114. rp : pp — höppöget Ny. II. 93. 
115. rj:jj — hámájon hamarjon h. V. 62. 

G * 
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116. rz : zz bözzöget K. 556; bozzos, bézzók (béí'zókaJL.), bezzeg 
Ny. IV. 42, 378, 555; az utóbbi Tatáról, a többi székely. 

117. rs : SS — boss, bossóykopossó, ossó stb. K. 556,558; kossó 
Pap 36, (Hont) Ny. IV. 172; — vessöt verset, versenyt, szék. IV. 
81 ; vesdi *vers-di V. 129; — nyössen Tájsz.: — fössing Ny. III. 
512; — vésár 1. NyK. XII. 110; — bisőka Ny. IV. 122; — tá(r)sbá 
IV. 176, nyá(r)sba 557, nyásra V. 375. — Tassoly (M., M.A.) nem 
tarsoly-hői lett, hanem emez amabból; tassoly alig lehet egyéb, 
mint a német népies taschel. Fassang (Hont vm. Ny. IV. 286) a 
régibb alak, 1. Ny. V. 255 és Kreszn. (a ném. fasching); ebből lett 
farsang, farsang. Talán pörsöly is csak újabb alak e h. pössöly 
(M. A., pesely Ny. II: 357)= ném. büchsel? A különös r közbeszu-
rásra nézve v. ö. piarcz o h. piacz ,• Vérez Tájsz. e h. lécz; agárcza 
Ny. I. 374 stb. és körösztii-korsn keresztül-kasul I. 421. 

118. rzs : zzs —pözzs, Özzséböt K. 556; Dözzs 558; mozzsa 
IV. 236 (szék.). 

119. rm : mm — ? dómm'óg dörmög. 
120. rl : II — egyike a legkedveltebb hasonlításoknak; pal-

lag; salló Ny. II. 19 ; salló MNy. IV. 329; — őlleni, pállik, sállik, 
véllek, kéllek, vándolló, ballang, gyalló V. 86; — kottát, üöll (őri) 
stb. II. 405; gellice, őlleni, pölleni, gyalló K. 327, 556; — ballang 
Ny. V. 63 ; — selleg, sállik (v. ö. sárlani) Tájsz.; — 2 ) a ^ a n ^ porolni 
Ny. V. 90; betakallak Pap 35 ; — pölleködnek K. 452; — gelle Ny. 
III. 144; gölice K. 18; gili, gelice, gilice: szl. grulica; — ? ndollik: 
torlik (a víz)» MNy. VI. 321; — vásál vásár(o)l, Dun. t . ; — sellő 
v. ö. serit, seres, serleni Tájsz. || Néha 11 az eredeti hang s ebből 
lesz mintegy dissimilatio utján rl; bérleni bélleni, bélelni Ny. II. 
116, V. 275 ; ócsárlom, olcsorlom IV. 218 olcsóilom; csörlő csőllő, 
csüvölő IV. 172; csoborló, csobolló (Ny. V. 235) csobolyó: a kún 
comlak (a Petrarca-féle kún szótárban). || Kétesek: sikál: sikárol = 
vásál: vásárol? — saHang Tájsz. sallang, jj Ar rl csoportból nem 
csak 11, hanem fordított irányú hasonulással rr is lesz, s a kettő 
néha azon egy szóban is váltakozik: parlag, pallag, parrag,• sarló 
tarló, salluó talluó, saruó, taruó a göcseji nyjárásban egymás mel
lett MNy. II. 405 ; solló, de torrá egy székely közleményben Ny. 
IV. 328. 
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121. Ik : kk - fé hakke fél halkkal Ny. V. 126 ; — fike III. 
282 ; — gyikos 38 ; — Nyikó *Milkó IV. 285. 

122. It : tt — öttözött, öttösztette II. 19; — mutt II. 324; — 
siitt ember II. 176; — meszelt V. 221 ; — készéit készélt V. 373 : — 
örilttikbe II. 234 ; — hóttáig II. 323; huóttig MNy. 11.411. || les : CCS 
— köccsöriV. 334. 

123. Igy : ggy — vagyok, figyel, jegy, kegy 1. Ny. V. 338 ; lehet, 
hogy itt is pótló nyújtás volt a közvető fok (v. ö. 99. 100. 108.). 

124. Ih : hh — mohó, hohó, 1. Bud. szót. 
125. I j : j j—nagyon elterjedt hasonulás; hajjá, kejj föl Ny. 

II. 19; tojjak SS; kedvejjílk 285; oszojj IV. 138; aszajják 231 ; öjjík 
még 280; sokajja (szék.) 322; megtanqjja 371; hujjon (Orosh.) 
326; öjjiik, céjját K. 408, 419; •—• ide való az az Ily helyett föllépő 
jj, j az országnak nagy részében : ijjen, ojjan; uján, ijen, amojan 
NyK. II. 367. 

126. Iv : vv — szívva Pap 41. 
127. Isz : ssz —föaszög fölszög Ny. IV. 80, V. 175. 
128. Is : SS — hátussó IV. 190; '? közbesső V. 231 ; —főssége. 

u. o. véssége felsége IV. 471. 
129. In: nn — ón (onnat Dl. 205 Toldynál) 1. Bud. szóegy.; 

benn, -ben, 1, NyK. II. 312 ; — hazunnan hazul-nan Ny. V. 377 ; 
túnnan Pap 94; föliinnen Kreszn. — Kresznerics honnan-hől is 
régibb holnan-t következtet, de 1. fönt 35. sz. 

130. Iny : nny —fonnyad, 1. Bud. szót. 
131. lm : mm — hamu, homály, hom(lok), szem csomó, tom, 

töm, nyom: 1. Bud. szót.; —félem, sirám stb. e h. féléim, siralm: 
1. Ny. III. 399. 

132. Ir : rr — egy pirra itt lesz egy pillra K. 560; — bárra 
MNy. V. 353; — reggerre (szék.) Ny. V. 268; — távurról K. 432;: 
— hajnarra Pap 100; — errántya Ny. IV. 525. 

iy-
133. lyk : kk — Iluökköm Jancsi Hüvelykém? MNy. II. 411. 
134. lyr : rr — herré K. 412, herre 426 helyre; — ahharra, 

ehcrre a'helyre, e' helyre MNy. V. 353; — eg Kelen — mas herre 
Lev. t. 18. 
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I I . Teljes hasonulás a mege lőző mássa lhangzóhoz . 

Mássalhangzócsoportnak utóján majdnem kizárólag fúvó 
hangok (spiránsok) vesznek el. A hol látszólag zárhang (explosiva: 
k, g) veszett el, ott föl kell vennünk, hogy előbb fúvó hanggá 
(j, v) változott. 

1. Z á r h a n g o k . 

A) Kemények. 

szk : ssz — állott be a gyakorító -sz képzőben (ugor -sk: úsz, 
mász, lesz, alusz- stb.), továbbá a kosz, köszön, köszörű, küszöb, küsz
köd, köszvény, szösz, feszít stb. szavakban (1. Bud. szót.); minthogy 
az újabb nyelvfejlődésben egy biztos példánk sincs arra, hogy 
szk-böl ssz vált volna, átmeneti foknak az szj hangcsoportot kell 
fölvennünk, s ezt még a zürjénben meg is találjuk: finn kdske- — 
zürj. kösji- — m. köszö-n. 

sk : ss — ss, illetőleg s sokszor szintén ugor sk (sőt tk) cso
portra megy vissza, pl. mos, vas, esik, esedez, keserű, hasad szavak
ban (1. Bud. szót.), a gyakor. -s képzőben (futos, keres stb.); s a 
kicsinyítő -s képzőben (hidas, veres, tövis). A hangfejlődés ez 
volt: (tk)—sk — Sk— sy ? — sj — ss—s; v/ö. a német sch fejlő
dését er. sk-hő\.x) Esik, keserű, hasad, véres, tövis mellett van még 
essö, kesseril, hassad Nyelvemlt. II . 35, veressen stb., tövisses Ny. V. 
268, thuuiffu Nyelveml. II. 19, 29. Kes-keny-hen a k már későbbi 
járulék (1. Bud.), ép így tövisk-beia. (töviskes Ny. V. 268, tiuifk 
Nyelvemlt. III. 6). 

B) Lágyak. 

9-
zg : zz — a m. köz v. kőzz- (közzé) ugor alakja kgsks- (ehhez 

még közelebb áll a magyar küszöb, 1. Bud.); lehet, hogy a régibb 
magyar alak *közgö- volt, akkor ebből előbb *közj^- lett, aztán 
közzö- (mint hozjá: hozzá) 2). 

*) Kevésbbé valószínű az a fejlődés, melylyel Budenz magyarázza 
(szót. 24. 1.) a tk-ból fejlődött s-et: tk — t% — tj — ss (mint futjon : 
fusson). 

*) De lehet is, hegy köz közvetetlen *kösz-ből lett, mint küzd Jcü-
szöd-böl és vonz vonsz-hól. 
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rg : rr — minthogy a varró(k) igének ugor alakja vargo-, 
Budenz azt tartotta NyK. III. 471, hogy van/a-ban még az eredeti 
rg hangcsoport meg van őrizve s a varro-heli rr közvetetlen rg-böl 
állott elő hasonulás útján. Minthogy azonban ugor g a magyarban 
nem szokott megmaradni, hanem rendesen fúvó (j, v, h) lesz 
belőle, azt hiszem, varga voltaképen mégis csak *varrga a folytató 
-g igeképzővel, és varró- s az eredeti *vargo- közt közvető *varjo-
(vagy *varvo-, *varho-) veendő föl. 

lg : II — eredetileg Ig-vel voltak toll,tilo-s (Ny.II. 350), halad 
v. haliad, hull, kullog, hal-k, csillog stb. (1. Bud. szót.) Itt is való. 
szinű, hogy az Ig-b&L előbb Ij lett, aztán 11; csillog mellett van még 
salyog, s ez is inkább egy közvetetlen megelőző *saljog-rsi mutat 
vissza. Tolla- éreti * tolva- helyett van; 1. 189, 

d. 

135. pd : pp — pupenevér Ny. II. 357 e h. pup-denevér inkább 
elrontása a szónak, mintsem organikus hangváltozás (mert külön
ben pd,p>t, bd magánhangzók közt megmarad: lapda, lapta, labda, 
kapd el, dobd el). 

136. zd : zz — buzogány a török buzdogan-ből, 1. NyK. X. 79; 
•— így lett azdig-ból (1. Ny. VI. 2. sz.) a régi azzig (1. Mátyás F. 
szót.). 

137. nd : nn — minn a pislogás mind e h. mint Ny. II. 88 ; 
minn béiijjük u. o. ; — «Ne háncson ken, ángyom asszony» sza
bolcsi népd.; — ? tökina tökinda II. 86, IV. 63 ; de talán a. m. ,a 
töknek ina', v. ö. «a pityóka s fuszujkaféle növények szárát is in
nak nevezik» MNy. VI. 332. 

gy-
138. Igy : II — ?tölles tölgyes Ny. III. 319; töllfa II . 19; föl 

fa MNy. II. 416, III. 405 ; tölfa, tölyfa. P. G. 

b. 

139. mb : mm ^ - ? czom czomb Ny. IV. 42, MNy. VI.; — lom 
és lomb MNy. VI. 339. — Máskép (t. i. a három mássalhangzó kö
zül a középsőnek kiesésével) magyarázandó : galam(b) kípibe Ny. 
II. 178. 
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Ib : II nincs; kéli (Bud. szót. 18.sz.)közvetetlen kélvé-hőllett 

(lent 188. szám) és nem kélbé-höl. 

2. Fúvók. 

h. 
Főleg a névszóból igéket képző /i-val van itt dolgunk. Csak 

ritka esetekben van megőrizve újabb ideig: helyhez, porhad stb* 
(1. NyK. X. 60, 61); a legtöbb esetben hasonul az előtte álló más
salhangzóhoz (huggyoz-, higgad-) s rendesen még ennek erősítése 
is elvész (lúgoz, árad, pirosod-). 

140. kh : kk — lyukad, árnyékoz stb. 
141. th : tt — botoz stb. 
142. tyh : tty—petyiitt ,rothadt, reves fa' Baróti Sz. D, 

A magyarság virági, told.=petyhüdt. 
143. ph : pp — lappad (Bud. NyK. X. 62, szót. 121.). 
144. gh : gg — higgad (1. u. o.); — vígad ; — végez. 
145. dh : dd — hadd-, huddoz- (1. u. o.) stb. 
146. gyh : ggy huggyik, huggyozik (1. u. o.); —jegyez stb. 
147. bh : bb — sebez, haboz stb. 
148. jh : jj —fejez, fajzik stb. 
149. fh : ff — pofoz. 
150. vh : w — enyvez, nevez. (Jövel nem *jövhel helyett, 1. Az 

ugor módalakok, NyK. XIII.) 
151. szh : sz — büszött *büszhött, bűzhödt MNy. III. 406; 

penészedik stb.; —tiiszej *tüszhej, tűzhely K. 433: — vissza: 
vizha M. 46 stb. || eh : cc — léczez stb.; — lánczhid helyett 
lánczid-a,t is mondanak. 

152. zh : zz — igazodik stb. 
153. sh : ss possad = poshad Ny. III. 359; sassudik=s&&h.o&ik 

Ny. V. 396; —massuva máshova Lev. t. I. 20; Tudománytár 1841, 
II. 125; husajuo hushag}^ó Ny. IV. 181. || csh : CCS — gyimölcsözM, 

154. nh : nn — azonnal, ezennel: eredetileg azonnali, ezénnelt, 
azaz azon helyt, ezen helyt, 1. NyK. II. 312 és MNy. V. 453 (azon* 
naid, azaz azonnajt *azonhejt Lev. t. 316); — színez stb. 

155. nyh : nny — szennyez; kunnyó MA., Bévai. 
156. mh : mm — szemez. 
157. rh : rr — ámulat M. 122, árradás Marg. leg., Érs. 777, 
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Er. 508, arrat áradt D. 616; arrad árad Telegdi, év. 109.— zárra-
daiiak száradának Nyelvemlt. II. xn. 1.; — forr, 1. Bud. szót.; — 
mirrált myrrhatum M. 119. 

158. Ih : II — szélled ,dilatatur< Pázm., 1. Bud. szót.-288. 1.; 
— leveledzik stb.; —felleg, 1. Bud. szót. (v. ö. felhő). 

159. lyh : Ily — helyez = helyhez (még most i s : hejhöztet 
K. 448). 

j -
160. tj : tt — köt, vet, üt: 1. Bud. szót.; ugor alakjukban ez 

igék tk-t tüntetnek föl, a fejlődés ez lehetett: tk — ty — tj — 
tt — t. — Nem valószínű, hogy csitt ~*csit-j (Szarvas, Ny. I. 264.). 

161. tyj : tty — attya aty-ja; háttya báty-ja. 
162. gyj : ggy — haggya hagy-ja Ny. II. 20. 
163. szj : ssz — élessze ilezie (íleszje) HB.; — ásszá, hosszú 

aziü, hoziu (aszjú, hoszjú) M.; — elvesszén, isszátok elveszjen, iszjá-
tok M.; — vesszük, támasszon vészjök, támaszjon Nyelvemlt. II. 36, 
37 stb.; —falu rossza rossz-ja. || ej : cc — /.óccakóc-jaNy.II.324. 

164. zj : zz — helyezze helhezie HB. ; — hozzatok, származ
zék, vigyázzatok hoziatoc, zarmazicc, vigaziatoc M. 51, 52. 60; — 
hozzá hozia M. 48; — hozzanak, hozzak Nyelvemlt. III. 133, de 
hozzya ,hozzá' u. o.; — háza, ház-ja ; — közzé, közé *közjé (1. íörá>zg). 

165. sj : SS — keressük, keresse; — irássa irás-ja. || csj : CCS 
— tanácsa tanács-ja; Öccse öcs-je. 

166. nyj : nny — annya any-ja; — lénnyék Ny. II. 324. 
167. rj : rr — varrni? 1. rg,- — vére vér-je. 
168. Ij : II — fid, jel 1. Ny. V. 338; halad v. haliad, ha-lk, 

csillog (salyog) s tb. : 1. fönt lg; — Illés Illyés; Cicelle Cecelye, 
Nyelvemlt. II. xiv. 1.; zsellér szl. zeljar Miki. 941. sz.; — sülled, 
ollan, MNy. V. 82; illen, ollan, miilen Ny. V. 374, II. 324; — gon
dolta, álla, szóll igazat, mégéstérázsálluk, hurullon, modikálló, fog-
lalla II. 19, 48, 323, III. 318, 319, IV. 141, V. 369. — A dunán
túli nyelvjárásnak déli részében ez a hasonulás rendesen beáll. 

169. lyj : Ily — hüvellyé hüvely-je stb. 

v. 
Rendes itt a -vei és vé nevragok hasonulása; némely (dunán

túli) vidéken hozzá járul még a -va(l) végű igenév. A -vei rag v-je 
nem hasonul Csikban (K. 557) és a csángóknál (Ny. III. 52). 
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170. kv : kk — sokkal; örökké ; de kölyökvel IV. 557; —fékké 
v. fékkel fekve; — ivarmegyekwel még 1608-ban, Tudománytár 
1841. I I . 125. 

171. tv : tt — bottal; de botval IV. 285; — fúttal stb. futva 
Ny. V. 63; — pitar II. 334; — az igéből névszót képző t is ere
detileg -tv volt: intetvinec, ildetuitvl, kinzotviativl HB., kezdetuitnl 
Königsb. tör. (azért találunk későbbi emlékekben is még soká 
ilyen u-s alakokat: csodálatu-s, kívánatu-s). 

172. tyv : tty —pereputtyal. 
173. pv : pp — képpel; de papval Ny. IV. 557; — csappá 

csapva Ny. III. 140. 
174. gv : gg —haraggal; — zöröggé ; — regvei K. 557, Ny. 

IV. 286; kössegwel Tudmtár, id. h. 
175. dv : dd — haddal; — megnyugoddal Ny. III. 371; adda, 

tudda stb., addal stb. 1. MNy. V. 87. 
176. gyv : ggy — üggyel; —peggyet pegyvet, 1. Ny. V. 209. 
177. bv : bb — lábbal; — dobbá dobva. 
178. hv : vv — dühhel; lellahhal RMNyelveml. III. 322; — 

ehel éhhel Lev. t. 316. 
179. jv : jj — fejjel; — oujjá bújva. 
180. fv: ff — rőf el; — döffe döfve. 
181. szv : ssz — ésszel,- de huszval Ny. III. 52 ; — össze öszve 

(öszvel MNy. II. 414); — usszá úszva. || CV : cc — kóccal. 
182. zv : zz — azzal (v. ö. avval), vízzé; de kézvei K. 557, 

vízvei, pénzvei Ny. III. 52; — huzzá húzva. 
183. sv : SS — vassal, erőssé ; de késvei K. 557, husval, sirás-

val Ny. IV. 288; — ássa ásva. || CSV : CCS áccsal. 
184. zsv : zzs — rozzsal. 
185. nv : nn — haszonnal; — kenné kenve. 
186. nyv : nny — könny könyv; — arannyal, arannyá. 
187. mv : mm — tudtommal; de mézemvei tejemvei MNy. IV. 

323, magamval Ny. IV. 287; — hammas hamvas V. 361, hámma-
san, léhammatt, hdmmátt, hammász Ny. II. 225, 175, IV. 336, V. 
377; — semmed *semved, senyved, 1. II. 20. 

188. rv : rr — emberrel, sárrá; de kenyérvei K. 577, kaporral 
Ny. III. 52, vérvei IV. 432; — írrá írva III. 518; — orr, or: lásd 
Bud. szóegy. 

189. Iv : II — hallal, hallá; de kebélvel Ny. III. 52, nyulval 
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IV. 557; — ? szélled M. A., széled: 1. Bud. szót. 288. 1.: kall, kell: 
u. o. 3. és 15. 1.; — toll és tolu Budenz véleménye szerint (szót. 
226. 1.) «aligha * tolva- helyett való; . . . nincs meg tolvas (tóim), 
tolvak (toluk), úgy mint falu-tói falvak, hanem csak tollas, tollak 
van, a székelyeknél is.» Azonban előfordul K. 431 «a seregéjfiak 
megtolvasodtaki). Tehát a tolla ós tolu tők mégis köz vetetlen tolva-
ból lettek (tollú erősített Z-lel, mint allú, jollű stb. e h. alul, fölül), 
és haliad, hull, kullog, szallad is valószinüleg *halvad, *szalrad-hó\ 
stb. lettek. 

190. lyv : Ily — hellyel. 

3. Orrhangok. 

m. 
191. szm : ssz — mzonia asz' monta, azt mondta, asszony yák 

Ny. II. 40. 
192. sm : SS — esség Ny. II. 41, éség MNy. 4 1 0 = és még; 

megessék még és még Ny. II. 233. 

n. 
193. rn : rr — Borrobás Nyelvemlt. II. xm. 1. Barabás, Bor-

bás Barnabás (v. ö. finn purrut e h. purnut). 
194. In : II — a -nál rag Budenz szerint (NyK.II.313) *-náll, 

*nál(o)n-bő\; hol *hol(o)n ? 

4. R és 1 hangok. 

I . 
195. r l : rr —parrag, sarró, tarró (s ebből pótló nyújtással 

párag, sáruó, táruó) MNy. V. 82 ; parag, parrag Tájsz.; pirragok, 
Ny. II. 233 ; — párom párlom II. 325. — V. ö. pallag, salló, talló 
fönt 120. sz. a. 

r. 
rl : II hangváltozást vesz föl Király P. Ny. IV. a küllő ,kivül-

ről' szóban; ilyen hasonulásra egyéb példánk nem volna (lr-hő\ 
inkább rr lesz, 1. 132); küllő nem külről-hől lett, hanem külől-höl 
(ellent, belől) az l erősítésével, mint bellii, allú, fóllü, tollú. 
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Mint látjuk, túlnyomólag itt is (azaz a t e l j e s h a s o n u l á s -
nál is) a második hang az uralkodó, úgy mint a keményülésnél és 
lágyulásnál, s az orrhangok alkalmazkodásánál. 197 eset1) közt 136 
e l ő r e h a t ó és csak 61 h á t r a h a t ó hasonulást találtunk. Az 
utóbbiak azon fölül majdnem kizárólag a h j v hangokra, tehát 
nagyon gyönge ellentállású hangokra szorítkoznak; csak elvétve 
engedik magukat megelőző mássalhangzótól legyőzni és elnyomni 
d gij b és m n l. 

Ellenben az előre ható hasonulások közt a legtarkább más-
salhangzócsoportokat találjuk. Legszembetűnőbb a második hang 
erősebb volta, ha összevetjük egymással olyan csoportok hasonu
lását, melyek egymásnak megfordítottjai. Pl. a kt csoportból tt 
lesz (1), ellenben a tk csoportból kk (5). így lesz: 

kg • 99) ellenben gk : kk; 
td: dd, i) dt : tt; 
ti: • 11, )> It : tt; 

pb : bb, i) bp : pp; 
bm : • mm, » mb : 1b ; 

sz-s . • 88, »> s-sz : SSZ ; 

nd ; • dd, » dii . • nn; 
ni : 11, i) In : • nn; 
rl: 11, i) Ir . . r n 

Az eddigi fölsorolás a hasonuló vagy inkább elenyésző más
salhangzó szerint van rendezve. Összeállítjuk most mind az esete
ket táblázatosan, még pedig úgy, hogy fölül állanak az elenyésző 
hangok, elül pedig a győztesek, a hol pedig a kettőtől kiindulva 
két ujjunk összeér, ott az illető hasonuló csoport van bejegyezve. 
E két tábla tehát gyorsan tájékoztat bennünket arról is, micsoda 
hangok micsoda más hangokat szoktak e létért való küzdelemben 
legyőzni és elnyomni. 

1) A 195-höz ugyanis hozzá adandó az utólag közbe szúrt 1b és 65b. 
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Érdekes megjegyezni hogy 18 csoport mind a két táblázat
ban előfordul, azaz kétféle hasonulásnak van alávetve (úgy hogy 
pl nd'ből dd is, nn is válik); ezek a következők: 

nd, zd ; \ így; | mb; 
th, gh, gyh, zh, nh, Ih; 
0W,&rj, Ij; 
gv, gyv, zv ; Iv. — 

Még utólagosan csak azt jegyezzük meg, hogy a megmaradt 
hangon az elenyészett hang pótlására végrehajtott erősítés utólag 
sokszor elmaradt. így következtek a nyelvtörténetben egymás
után : 

9. rothad — *rohhad — rohad ; 
38—50. égy kis kenyér — ékkis k. — é kis k.; 

61. *po%va — *poyfa — *poffa — pofa; 
67. *hafs — *hass — has; 
68. *szavkad — *szakkad — szakad; 
69. *sövtét — *söttét — sötét; 
71. *vivjén — *vijjén — *vijén — vigyen; 

76—96. az ki — akki — a ki stb. ; 
131. *széhn — *szémm — szem; 

140—159. *lyukhad — *lyukhad — lyukad stb. ; 
164. *közjé — közzé — közé; 
168. *jelje-k — *jelle-k —jele-k; 
165. *keskeríí — *kesyerií — *kesjerű — kesserű — keserű; 
189. * halvad, *szalvad — haliad, *szallad — halad, szalad. 
191. asz monta — asszonta — aszonta; 
192. és még — ésség — éség; 
193. Barnabás — Borrobás — Barabás, Borbás. 

Dr- SIMONYI ZSIGMOND. 
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AESCHYLÜS ÉS SOPHOCLES TRÓPUSAINAK 
KENDSZERES TÁRGYALÁSA, 

KÜLÖNÖS T E K I N T E T T E L AZ A R Á N Y T R O P U S O K R A . 

(Fölolvastatott a philclogiai társaság 1877- évi deczember 5-én tartott gyűlésén.) 

Aeschylus és Sophocles trópusait nem rhetoricus, hanem 
költészeti és míveltségtörténeti szempontból akarom tárgyalni, az 
az, nem azt nézem, hogy mi módon vannak az egyes trópusok 
használva, vájjon élő élő helyett, élettelen élettelen helyett, élő 
élettelen helyett, élettelen élő helyett áll-e, vagy hogy az festő, ez 
meg rhetoricus allegória vagy hasonlat-e, vagy pedig hogy ez 
nyugvó ez]meg mozgó kép-e (ruhiges, bewegtes Bild. Gustav Gerbert 
«Die Sprache als Kunst)>, második kötet, első rész, 89. lap), hanem 
tekintettel vagyok a trópusok anyagára, vagyis arra, a mi a tró
pust képezi, pl. ezen személyesítésnél: «jószívű bokor» (Arany, 
Daliás idők) e szóra: «jószívű», vagy e hasonlatnál: «olyan volt 
mellette az ékes királylyány, mint felhő mellett a tündöklő szivár
vány* (Petőfi, János vitéz, XIII.) e szókra «íelhő» és «tündöklő szi
várvány*. Ha a trópusokat rhetoricai szempontból tárgyaljuk, azt 
hiszem, hogy a tárgy lényegébe be nem ható, fölületes munkát 
végezünk s meg kell ez esetben azzal elégednünk, ha tudjuk, hogy 
itt és itt élő élettelen helyett, és itt meg itt élettelen élő helyett 
áll, és így tovább, de a költő szellemének és phantasiájának föl
ismerésére, hogy minő szellemi körökben mozgott az, minő viszony
ban állott ő a maga korához, soha sem juthatunk; pedig szerény 
véleményem szerint ez a tropicának egyedül helyes feladata. 

A synecdoche és metonymia lényegét már a régiek is helye
sen fölismerték, midőn az állították, hogy az egyikben a rész az 



9 6 PECZ VILMOS. 

egész helyett vagy az egész a rész helyett, a másikban meg az ok 
az okozat helyett vagy az okozat az ok helyett áll. A metaphora 
és az azzal rokon trópusok, t. i. az allegória és a hasonlat lénye
gének megismerését Gerbertnek köszönhetjük. Föntebb emiitett 
kitűnő művében kimutatja nekünk, hogy a metaphora nem puszta 
összehasonlításon, hanem arányon alapszik. Mert ha pl. én azt 
mondom: a nap nyila, e helyett: a napsugara, akkor e meta
phora ezen arányon alapszik : a sugár: a nap = a nyil: az íj. És 
természetes, hogy megfordítva is lehet mondani: az íj sugara, e 
helyett: az íj nyila (2, 1, 79). Szerinte a puszta összehasonlítás 
homonymiát, catachresist ad (2,1, 81), de nem metaphorát. A ho-
monymiában egy tényleges hasonlóságot ismerünk el, de a meta-
phorával teremtünk hasonlóságot. «Az a prózai szemlélődés, ez a 
művészi alakítás eredménye», mondja ő (2, 1, 82). 

Ha tehát az egyes trópusok lényegét mintegy szemlélhetővé 
akarjuk tenni, azt hiszem, a következő eredményre juthatunk: 

1. A synecdoche = a pro a + b, vagy a + b pro a. Ha pl. a 
hajzat = a, akkor a fej — a + b, és akkor lehet mondani: xó/iyg 
(e helyett xfmzbq) dk ?.$uxbv /WSÁOV éxpaivee* Soph. Trach. 781. Az 
az : a pro a+ b. Vagy ha pl. a hajfürt = a, akkor a hajzat = a + b, 
és akkor lehet mondani: ZTJOŐS de<mó£etv fó@m (e helyett zobde 
deaTTÓCetv póarpuyoq). Aesch. Ch. 188. Az az: a + b pro a. 

2. A metonymia = a pro b, vagy b pro a. Ha pl. a gyilkosság 
= a, akkor a gyilkosság által kiontott vér = b, és akkor lehet mon
dani : diftyxTov év afajaXat (e helyett aífuizt) ftáfiaaa £/$?0& Aeseh. 
Pr. 863. Az az: a pro l>. Vagy ha pl. a láb = a, akkor a lépés = b, 
és akkor lehet mondani: ávzépsids vuv fiáatv CTTJV (e helyett zóda 
aöv). Soph. Phil. 1403. Az az: b pro a. 

3. A metaphora, allegória és hasonlat, mint azt Gerbert ki
mutatta, mind arányon alapulnak, a mennyiben az egyik vagy másik 
alakítására, az arány egyik vagy másik része, vagy pedig maga az 
egész arány használtatik föl. Azt hiszem tehát, helyesen cselek
szünk, ha mindnyájuknak e közös nevet adjuk : «aránytropusok». 
A lényeg szemléltetésére, melyből ezek mintegy kialakulnak, a 
következő formula szolgálhat: a : b = A : B. Mindezzel csak azt 
akarjuk mondani, hogy a költő szellemének e tekintetben való ön
tudatlan működése hasonló, analógon e mennyiségtani gondolko
dásmóddal. 
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a) A metaphorában áll a + B pro a: b, vagy A + b pro A : B. 
Ha pl. ezen arányt állítjuk fel: a hitvány dolog (a) : az után
járás (b) = a vad (A) : a vadászás fJ5^, akkor mondhatjuk : ftypa-
ad-ac xevá (e helyett émxeicrftat xsvocg). Soph. El. 1054. Tehát: 
a + B pro a ; &. De megfordítva is lehet mondani: sa vad után 
járni (e helyett: vadászni a vadat), a hol ismét A + b pro A : B 
áll. Ez azon mathematicai igazságon alapszik, hogy a kültagok 
összege egyenlő a beltagok összegével, vagyis hogy a + B = A + b. 

b) Az allegóriában áll a .- b pro 4 : B, vagy /4 : 2? pro a : b. 
Ha pl. ezen arányt állítjuk fel: az erős (a) ; a méltóság (b) = a 
havas tél (A) : a termékeny nyár (B), akkor mondhatjuk : v.cpo-
(jztfíéiq yettxCovsq éxyopouaiv eijxápTraj dióst (e helyett: az erős 
meghajlik a méltóság előtt). Soph, Ai. 670—671. Tehát: A : B 
pro a : b. Vagy megfordítva is lehet mondani: az erős meghajlik 
a méltóság előtt (e helyett: a havas tél enged a termékeny nyár
nak). Tehát a : b pro A : B. 

c) A hasonlatban végre ki van fejezve az egész arány: a: b= 
A : B. Ha pl. fölállítjuk ezen arányt: a tengerpart (a) : a viharos 
szelek (b) = az ember (A): a kínzó szerencsétlenség (B), akkor 
mondhatjuk: Ttávrodsv fiópstoq cóg zcg dxvá xupiazoTTÁng yeip.zpla. 
xlovtTrai, (og xat róvfie xaráxpag Ősivai xüpaToaystq ázat xXovéouoiv 
azt Euvoooau. Soph. 0. C. 1240—1344. Az az : a : b = A : B. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Aeschylus és Sophocles 
hasonlataiban nincs mindig az egész arány kifejezve, és pedig legin
kább akkor, ha az arányban két egyenlő tag van, mely esetben a két 
egyenlő tag közül csak az egyik van fölemlítve, s így egészben véve 
csak három tag fordul elő. Ha pl. Sophocles azt mondja: aXX' a>$ 
léovzs OUWÓ/AÚ) (pohíoaerov oütoq ffs xot ÍTÍJTÓVŐ . Pliil. 1436 —1437, 
akkor ez a következő arányon alapszik : Philoctetes és Neoptole* 
mos a két barát (a) : egymás oltalmazása (b) = az együtt élő 
oroszlánok (A) : egymás oltalmazása (b), de a két egyenlő tag: b 
csak egyszer fordul elő. Sőt találunk még ennél is rövidebb hason
latokat két tag és a hasonlító kötőszó kihagyásával, mint pl. Aesch. 
Sept. 835—836.: üteufa rőuftqj pélog, &ucá.q, mely ezen arányon 
alapszik : a kar (a): a halotti ének (b) = a Thyias (A) : az orgia (B). 
de belőle csak két tag (b ós A) fordul elő. Hanem mindennek 
megvan a maga oka és jogosultsága, a mennyiben a dramaticusnak 
mindig sebesebben és rövidebben kell magát kifejezni, semmint 
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az epieusnak, ki hősköltemény! nyugalommal és dagálylyal ter-
jeszkedlietik ki akár hét, nyolczsoros hasonlatokkal is. 

Ha tehát ily módon a synecdoche, metonymia és az arány-
tropusok lényegét fölismertük, be fogjuk azt is látni, hogy a synec
doche a szemlélődés, a metonymia a reflexió, és az aránytropusok 
a phantasia alkotásai (Die Sprache als Kunst: 2 ,1 ,25) . Ha 
Aeschylus Pers. 563 sorában azt mondja, hogy az «Ionok kezei» 
tették tönkre a perzsákat, akkor benne a szemlélő tehetség műkö
dik; ha Arany János «Daliás idők» czímtí költeményében azt 
mondja, hogy: «tetszett a magyar szív (e helyett: barátság, ven
dégszeretet) a fejedelemnek)), akkor ez bizonyára ama gondolatból, 
reflexióból származik, hogy barátság, vendégszeretet csak ott lehet
séges, hol szíves emberek vannak; vagy ha ugyanezen költemény
ben az van mondva: «fölvirult a béke, mint a zöld olajfa», akkor 
a költő phantasiája arányba hozza a béke áldásait az olajfa fölvi-
rulásával s hasonlatosságot teremt a kettő között. Míg az arány-
tropusoknál arra kell ügyelni, hogy honnan vannak azok véve, 
addig a synecdochénól és metonymiánál arra kell tekintettel lenni, 
hogy hol vannak alkalmazva; mert a synecdoche és metonymia 
anyaga alig nyújt valami fontosat, hanem akkor már inkább azok
nak alkalmazása, a mennyiben látható, minő alkalommal élt a 
költő egy kevésbé költői fogással ugyan, de a mely mégis csak 
költői. Mert a synecdoche és metonymia által a költő mindig kötve 
marad a tárgynál, midőn annak egyik vagy másik oldalát fogja 
föl; ellenben az aránytropusok alkalmat adnak neki egészen más 
tárgyakra átröppenhetni phantasiájával, oly tárgyakra, melyek 
vagy saját egyéniségének, vagy a korszellemnek felelnek meg, 
melyre neki, különösen mint dramaticus költőnek, tekintettel kell 
lenni. És így azt hiszem minden tétovázás nélkül bizton állíthat
juk, hogy az aránytropusok költészeti és míveltség-történeti szem
pontból a sokkal de sokkal fontosabbak. 

Az anyag megválasztását illetőleg igyekeztem minden költői 
értékkel bíró trópust fölemlíteni, de csakis ilyet, mert valamint 
minden nyelvben, úgy a görögben is sok tropicus kifejezés van, a 
nélkül, hogy az azért trópus volna; ós ép ezen körülmény tette 
kissé nehézzé ezt a munkálatot, a mennyiben igen sok esetben jól 
meg kellett fontolni, vájjon csak a költészetben és netalán csak 
Aeschylus vagy Sophoclesnél fordúl-e elő ez vagy az a trópus, 
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vagy már a prózában is található, tehát igen valószintileg már a 
közbeszédben is előfordult, s igy költői értékét elveszítette! Ha pl. 
Sophoclos a «beszéd» helyett «nyelvet» mond, mint Fr. 322: Óp$rj 
filv ij yhoaa éavcv, vagy Ant. 961 : y.spzop.lotq ylcóaaacq, és így 
tovább, vagy pedig a «gyümölcs» helyett «őszt» említ, mint Fr . 
239: őeíXv ők 7i7j.ua tétuevai ftXaaTOfiévq uTrojpa, akkof ezek meto-
nymicusan vannak ugyan mondva, de már többé nem metony-
miák, mert a prózában is használatosak. Vagy ha Sophocles a 
szenvedélyt betegségnek nevezi, mint Trach. 445—446 : se' u zcoaíp 
T dvőpt Tfids vóocp IrjipdívTi net>.7rzóg elpu, xápza pM.hou.ai, mi meg 
azt mondjuk: «a kályha válla», akkor ezek metaphoricusan vannak 
ugyan mondva, hanem már többé nem metaphorák, minthogy a 
prózában is használatosak. Az ily módon összegyűjtött aránytro-
pusokat a római számokkal jelölt főczikkekben csoportjaik szerint 
sorolom elő, mert igen érdekeseknek tartom a csoportokat költészeti 
szempontból. Valóságos bokrétái ezek a költészetnek, miket a költő 
művészi keze kötött egybe a phantasia virágaiból, s ha az ilyetén 
fölsorolás következtében egy s ugyan azon trópus több helyt van 
fölemlítve (mint pl. a tenger, a hullám stb.), az csak épen úgy van, 
a mint szokott lenni egyik és másik bokrétában is egy-egy rózsa 
vagy ibolya. Az egyes csoportokban lévő trópusok közül azokat, 
melyek nem tartoznak tulajdonképen azon főczikkhez, melyben 
citálva vannak, zárjeibe tettem, és utalok rajok azon főczikkben, 
a hová tulaj donképen tartoznak. 

Dolgozatomnak alapjául Dindorf eriticus szövegkiadását 
vettem: «Poetarum scenicorum Graecorum Aeschyli Sopoclis Eu-
ripidis et Aristophanis fabuláé superstites] et perditarum fra-
gmenta)). Editio quarta correctior. 1869. 

A E S C H Y L U S . 

A) A SYNECDOCHE. 

I. Az ember, 

1. A fej az ember helyett: a) <p>Xov zupa. Ag. 905. b) tb abv 
xápa. Ag. 1615. c) zoupbv y.ápa. Fr. 178. 2. A hajzat a hajfürt 
helyett: zrjadz dsa7róCztv <p6$m. Ch. 188. 3. A szem az ember 

7* 
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he lye t t : a) βάλλεται γαρ οσσοις Jco&ev κεραυνός. Ag. 468—469 , 
b) ω τερπνόν όμμα. Ch. 238. 4. A szem a szolga he lye t t : δικαίων 
r ' ομμάτων παρουσία. Ch. 671. 5. A szemhéj az ember he lye t t ; 

βλέφαρα μη χοιμών υπνω. Sept. 3. 6. Α kéz az ember, he lye t t : a) 

χειρ ο1 άρα το δράσιμον. Sept. 554. b) τον προς άλλ,ης δεσποτόυμενον 
χερός. Ch. 104. c) πανούργου χειοί. Ch. 384—385. d) εκατι <?' αμάν 
χερών. Ch. 437. 7. Α kéz az ionok he lye t t : Ίαόνων χέρες. Pers . 
563. 8. Α szív az ember he lye t t : εντός δε καρδία στένει. Sept. 967. 
9. A testalkat Hippomedon he lye t t : 'Ίππομέδοντος σχήμα και μέγας 
τύπος. Sept. 488. 10. Α ruha föstóke a ruha he lye t t : κρόκου βαφάς 
δ' ες πέδον χέουσα. Ag. 239. 

II . Α ház. 

1. Α keresztgerenda a ház he lye t t : άνίερον θράσος μέλαινας 
μελάθροισιν}*' Ατας. Ag. 769—770. 2. Α tűzhely a ház he lye t t : Ιο) 
πάνοιζυς εστία. Ch. 49. 

I I I . Α mytliologia. 

1. Α szem az istenek he lye t t : μ.ψΤε κρεισσύνων θεών αφυκτον 
όμμα προσδράκοι με. Pr. 902—903. 2. Α szem Zeus h e l y e t t : ως αν 
το Δϊον όμμα λωφησ^ πόθου. Pr . 654. 3 . Α szem Pi tho he lye t t : 
στέργω ο' όμματα Πειθούς. E u m . 970. 4. Α száj Zeus he lye t t ; 

ψευδηγορείν γαρ ουκ έπίσταται στόμα το Δϊον. Pr . 1032—1033. 
5. Α kéz az istenek helyet t : αθανάτων δ' άπέχειν χέρας. E u m . 350. 
6. Α kéz Athene helyet t : περί βρέτει πλεχθε}ς θεάς άμβρτόου ύπό^ 
δικός θέλει γενέσθαι χερών. Eum. 258—260. 7. Α szárny az Ocea-

nidák helyet t : φιλία γαρ ηδε τάξις πτερύγων. Pr . 128. 

IV. Az á l lami élet . 

A kéz a szavazó nép helyett : δήμου κρατούσα χειρ, 
Suppl. 604. 

V. A hajózás. 

1. A gerenda a hajó he lye t t : a) δρόμος αλα στέγων δ ορός. 
Suppl. 135. b) γομφοδέτω τε δόρει. Suppl. 846. c) κι' ες δόρυ. Suppl. 
852. d) πολυ$ δε πόντος ούνεκ -ηρόθηδορί. Suppl . 1007. e) έπϊ ζυγω 
δορός. Ag. 1618. 2. Az evező lapát a hajó he lye t t : κατ ίχνος πλα-* 
τάν. Ag. 695. 
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VI. A természet. 

1. A sugár a nap helyett: φέγγος •ηλίου χατέφδιτο. Pers. 377. 
% A kör a nap helyett: a) κύκλον ηλίου καλώ. Pr. 91. b) λαμπρός 
ήλιου κύκλος. Pers. 504. 

Bj A METONYMIA. 

I. Az ember. 

1. A kéz a tett helyett: ου κοβεύδουσιν %ep*· Ag, 1357· 
2. A kéz a költség helyett: δεδωμά,τωμαι d' ουδ' εγώ σμιχρα χερί. 
Suppl. 958. 3. Α tenyér az ütés helyett: ékótitvat παλάμαις. Suppl. 
865. 4. A húzás a kéz helyett: ολχη γαρ ούτοι π/,όκαμυν ουδάμ αζεται. 
Suppl. 884. 5. Α lépés a láb helyett: μψε μ ά/,ταίνειν βάσιν. Eum. 
36. 6. Α futás a futár helyett: τούδε γαρ δράμτ<μα φωτός Περσικον 
πρέπει μα&εΐν. Pers. 247. 7. Α kiabálás a segítség helyett: ει βρα-
δύνοιμεν βοτ], Suppl. 730. 8. Α nyelv a perzsák helyett: Περσίδας 
γλώσσης ρόδος ΰπηντίαζε. Pers. 406—407. 9. Α szív az ész helyett: 
μαχόμενα καρδία δίδυμα χάχ' ετέλεσεν. Sept. 781—782. 10. Az erő 
a férfi helyett: υποχείριος χράτεσιν άρσένων. Suppl. 392—393. 
11. Az erő Polyphontes helyett: Πολυφόντου βία. Sept. 448. 12. Az 
erő Amphiareos helyett: έκτον λέγοηί! . . . Άμφιάρεω βίαν. Sept. 
568—569. 13. Az erő Tydeus helyett: κακοΐσι βάζει πολλά Τυδέ(υς 
βίαν. Sept. 571. 14. Az erő Polynices helyett: b) έ-υπτιάζων όμμα 
Πολυνείχους βίαν. Sept. 577. b) Πολυνείκους βία. Sept. 641. 15. Az 
erő Lasthenes helyett: ΛασΒένους βίαν . . . άντιζάξομαι. Sept. 620 
—621. 16. Az erő Aegisthus helyett: a) Αιγίσθου βίαν. Ch. 656. 
h) ΛΙγίσβου βία. Ch. 893. 17. Az élet a vér helyett: év db γαία ζόα 
φονορύζω μέμικζαι. Sept. 937—940. 18. Α lélekzet az élet helyett: 
ας θνψός ουδε\ς έισιδών εϊει πνοάς. Pr. 800. 19. Α lehelet az élet 
helyett: σωθείς δε πνεύμ άπώλεσεν. Sepl. 981. 20. Α lélek az 
ember helyett: σιδηρόφρων γαρ θυμός ανδρεία φλέγων επνει. Sept. 
52—53. 21. Α szülési fájdalmak a gyermek helyett: παΐδα, φιλτάτην 
έμο) ώδΐν. Ag. 1417—1418. 22. Α gondolkodásmód Heléna helyett: 
πάραυτα δ' έλΰεΐν ες'Γλίου πάλιν λέγοιμ αν φρόνημα. Ag. 737—740. 
23. Α szemérem a könnyek helyett: δακρύων ο' αποστάζει πένΰιμον 
αιδώ. Suppl. 578—579. 24. Α tisztelet az anya helyett: ώ μψρός 
εμης σέβας. Pr. 1091. 25. Α dölyf az ember helyett: ο κόμπος <Γ ου 
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κατ ανδρωπον φρονεί. Sept. 425. 26. Α harag a haragos lólekzet-

he lye t t : πνέουσ εν έχδροΐς κότον. Ch. 951 . 27. Α félelem a fenye

getés he lye t t : φοβούμαι κάποτρέπομαι δεΐμα πολιτών. Sepl. 1 0 6 0 — 
1061. 28. Az esdeklés az esdeklő csapat he lye t t : γυναικών ήτις ηδε 
προστροπη. Ch. 21 . 29. Α mell verdesése a szerencsétlenség he

lyett : ώ Ζευ, κόπων οΐ'κτειρε μαπολωλότας. Suppl. 209. 30. Α fájda

lom a panaszos hang he lye t t : όιμαί σφ ερατών εκ βαδυκόλ,πων στη-
diojv ησειν άλγος επάξιος. Sept. 864—865 . 3 1 . Α boszulás Orestes 

helyet t : ηξειν τιν ΰπτΐασμα κειμένου πατρός. Ag. 1285. 32. Α gyil
kosság a vér he lye t t : a) δίδηκτον εν σφαγαϊσι βάφασα ξίφος. Pr · 
863. b) γην δανόντες τηνδε φυράσειν φόνφ. Sept. 48. c) φόνον δόμο: 
πνέουσιν οϊματοσταγη. Ag. 1309. cl) κακφυσιών οξεϊαν αϊματος 
σφαγψ. Ag. 1389. e) φονολιβέϊ τύχα. Ag. 1427. f) φόνος πέπηγεν. 
Ch. 67. 33. Α gyilkosság a holttest he lye t t : εμούσα δρόμβους ους 
αφείλκυσας φόνου. E u m . 184. 34. Α gyilkosság a borzasztó tekintet 

helyet t : φόνον βλέπων. Sept. 498 . 35. A vér a gyilkosság kelyet t : 

a) υπέσζϊ^ αψ.ατος δέκτωρ νέου. E u m . 204. b) τόδ αΐμα κρίνον. 
Eum. 613. 36. Az átok az átkozó a tya he lye t t : πατρός τό.λαιν apa: 
ξηροίς άκλαύτοις δμμ.ασι προσιζό,νει. Sept. 695—696. 37. Α vész az 

ember he lye t t : Ιώ πημ.α πατρ} πάρευνον. Sept. 1004. 38. Α kenyér 

a szolgaság he lye t t : δουλίας μάζης τυγεϊν,. Ag. 1041. 39. Α szél a 

tar tomány polgárai helyett : δίξαιδ' . . . αϊδοίψ πνεύματι χώρας. 
Suppl. 28—30. 40. Α nyaktekercs a forró vágy helyet t (az ókori 
varázsló nők azt hitték, hogy ha e madara t egy fémkerekecskére 
kötik és körülforgatják, ez által a híítelen szeretőben új vágyat 
ébresztenek elhagyott kedvese iránt) : ϊυγγά μοι δητ άγαδών έτάρων 
ύπομιμνησκεις.νβΐ$Λ)&7—988.41. Α byblus gyümölcse az egyptusiak 

helyett és a kalász az argosiak he lye t t : βύβλου δε καρπός ου κρατεί 
στάγυν. Suppl. 6 7 1 . 4 2 . Α halál istennője a veszedelem he lye t t : 
XTJp άφελόντα χοιρας. Sept. 777. 43 . Hades a halál he lye t t : a) αδην 
πόντων πεφευγότες. Ág. 667—668. b) ή δϊκτυόν τι'/ίιδου; Ag. 1115. 
44. Hades a halál helyett és Ares a dühös lélekzet he lye t t : δύου-
σαν r Αιδου μητέρ ασπονδον τ Άρη φίλοις πνέουσαν. Ag. 1235—· 
1236. 45. Ares a boszuló he lye t t : βέλη 'πιπάλλων*Άρης. Ch. 161. 
46 . Ares a bátorság he lye t t : ουκ ενεστνΑρης. Suppl. 749. 

I I . A ház. 

A ház a lakók helyet t : ίνδ ουσία δη δώμα. βακγευει στέγη, F r . 64, 
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III. A vallás. 
1. A pálcza a templomőr he lye t t : κ τηρον Ιρου ΜβΒόν ; Suppl . 

248. 2. Α száj az imádság he lye t t : πότε δη στομάτων οέίξομεν Ισχυν 
t V 'Ορέστη; Ch. 720—721 . 3. Α Musa a vallásos ének ' h e l y e t t : 

ευφαμον δ' επί βωαοΊς μουσαν 3είατ αοιδοί. Suppl . 694—G95. 
4. A fáklya a hálaáldozati fény he lye t t : ούρανομηχης λαμπάς άνίσχει. 
Ag. 92—93. 5. A megölés a föláldozott bika vére he lye t t : &ιγγά-
νοντες χερσι ταυρείου φόνου. Sept. 44. 6. Α tisztelet az i találdozat 

helyett: γαπότους δ'έγο) τιμάς προπέμφο). Pe r s . 621—022. 7. Αζ 
áldozati kalács az engesztelő áldozat helyet t : τόσος γαρ εσται πελα-
νυς αίματοσφαγης. Pers . 810. 8. Az áldozati kalács a hálaáldozat 

helyet t : πελάνω μυχόΦεν βασιλείω. Ag. 96. 9. Az áldozati kalács az 

italáldozat helyet t : χέουσα τόνδε πίλανον. Ch. 92. 

IV. A mytliologia. 

1. Cypris Zeus szerelme he lye t t : συναίρεσϋαι Κόπριν ϋέλει. 
Pr. 650—651. 2. A kéz Zeus erőszakossága h e l y e t t : ουδέ. λήξει, 
πριν αν η χορίστι χέαρ η παλάμη tívt τ αν δυσό.λωτον ikjj τις άρχάν. P r . 
165. 3. Α lándzsa éle Zeus zsarnoksága helyet t : θεοΐς τοΐς πάρος 
ένδείχνυσιν αιχμάν. Pr. 405. 4. Α gyilkosság Typhon dühös lélekzete 

he lye t t : σμερδναΐσι γαυψηλαίσι συρίζων φόνον. P r . 355. 5. Α fölirat 

a Dike he lye t t : τάχείσόμ,εθα . . . ει vcv χατάξει χρυσότευχτα γράμ
ματα. Sept. 659—660. 6. Α hata lom Posidon he lye t t : Ποσειδώνος 
χράτος. E um. 27. 7. Α t rón az Erinysek he lye t t : θρόνοι τ 'Ερινύα». 
E u m 511 . 

V. A hálború. 

1. Ares a háború he lye t t : πρΙν χαταιγίσαι πνοάς"Αρεως,Septf 

62—64. 2. Ares a harczi bátorság he lye t t : "Αρης δ' ουχ ive χώρα. 
Ag. 78. 3. Ares a harczi düh he lye t t : μέγαν ix éupou χλάζοντες 
vAprj. Ag. 48 . 4. Ares a harczvágyból keletkező heves lélekzet 
he lye t t : πέφανται ő έχγόνους ατολαητων "Αρη πνεόντων. Ag. 3 7 3 — 
376. 5. Α lándzsa az ellenség helyet t : a) πύργον στίγειν ευχεσίϊε 
πολέμ,ιον δόρυ. Sept. 216. b) ειργειν τεχούσβ μ'ητρ] πολέμων δόρυ· 
Sept. 416. 6. Α lándzsa a háború he lye t t : a) \4ίδα προϊάψαι,δορος 
άγραν. Sept. 322, b) λαός πας χατέψβαρται δορί; Pers . 729. e) πλου-
τον έχτησω ξυν afopfj. Pers . 755. d) μένει δορί τ'ινειν όμοίαν ΰέμιν. 
Suppl. 435—436. <>) εν μάχ% δ ορός. Ag. 438. f) στρατυν δέχεσοαι 
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τον λελειμμενον δοράς. Ag. 517. 7. A lándzsa a hadsereg helyett: 
ζποίσειν ευ χεχασμένον δόρυ. Eum 766. 8. Α lándzsa a segítség 
helyett: συμμαχώ δομί. Eum. 773. 9. A lándzsa a két ellenséges 
testvér helyett: η δύσορνις αδε ξυναυλύα dopóq. Sept. 837. 10. A 
lándzsa a dórok helyett: Δωρίδος λόγχης υπο. Pers. 817. 11. A lánd
zsa hegye a háború helyett: a) Τόλμαν τ αιχμας άχόρεστον. Pers. 
099. b) Ίό,νων λαός ου φυγαίχμας. Pers. 1025. 12. Az út a hadsereg 
helyett: χ ράνω μεν άγρέΐ Πριάμου πόλιν αδε χέλευθος. Ag. 126. 
13. Α hatalom a két Atrida helyett: "Αχαιών δίθρονον ζρύ.τος. Ag. 
108. 14. Α nyelv az ellenség helyett: ουχ έάσει γλώσσαν εργμότων 
ατερ ρέουσαν άΐδαίνειν χαχά. Sept. 556—557. 15. Α dölyfös beszéd 
az ellenség helyett: πέπτωχεν ανδρών όβρίμων χομπά,σματα. Sept. 
794. 16. Α félelem az ellenség helyett: φόβος γαρ 'ηδη προς πύλαις 
χομάζενα:. Sept. 500. 17. Α félelem a paizs csengetyüinek ijesztő 
hangja helyett: υπ άσπίδος ők τω χαλχηλατοι χλάζουσι χα')δο)νες 
φόβον. Sept. 385. 18. Α gyilkosság a harczi mének zabolájának 
ijesztő hangja helyett: μινύρονται ψόνον χαλινοί. Sept. 123. 19. 
A horkolás a harczi mének tajtékja helyett: φιμοί . . . μυχτηροχόμ-
ποις πνεύμασιν πλ,ηρούμενοι. Sept. 463—464. 

VI. Az á l lami élet. 

1. A lándzsa hegye az uralom helyett: a) γυναιχός αιχαά 
πρέπει. Ag. 483. b) γυναιχείο,ν ατολ.μον αιχμάν. Ch. 630. 2. Α hata
lom a fejedelem helyett: ηξει συν ύμίν, τησδε γης φϋ.ον χράτος. 
Ag. 619. 3. Α hatalom Clytaemnestra helyett: %χω σεβίζων σον, 
Κλυταιμνήστρα, χράτος. Ag. 258. 4. Α zsarnokság a zsarnok he
lyett : ϊδεσΰε χωράς την διπλην τυραννίδα. Ch. 973. 5. Α tanács
terem a tanácsos helyett: xa/ών τ Άοράστφ τώνδε βουλευτηριον. 
Sept. 575. 6. Α kiabálás a lázadó polgár helyett: βοάν τ ενδημον 
έξοπλίζων. Suppl. 682. 

VII. Α földmívelés. 

Α szántás a szántóföld helyett: μάχλον 'Αρη, τον άρότοις 
Μερίζοντα βροτους εν άλλοις. Suppl. 635—636. 

VIII . Α hajózás. 

1. Α hajó útja a hajó helyett: λινορραφους τε δρόμος αλα 
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ατέγων δορός. Suppl. 135. 2. Az átok a hajó he lye t t : λ'ψ.να δ* ίμβαΧε 
πορφυροειδεΐ ταν μίλανόζυγ ατα.ν. Suppl. 520—530. 

IX. Α természet. 

1. Α fény a tüz he lye t t : παντέχναυ πυρός σέλας, ΰνητοΐσι 
χλέφας ωπαα&ν. Pr . 7—8. 2. Hephaestus a tűz helyet t : "Ηφαιστος 
*Ίδης λαμπρδν έχπέμπων σέλας. Ag. 281 . 3. Α fáradtságos ápolás a 

kis madarak helyet t : δεμ.νιοτηρη πόνον όρταλίχων όλέσαντες. Ag. 
.53—54. 4. Ares az oroszlánok bőszültsége he lye t t : ΰυμος ανδρεία 
φλ,έγων έ'πνει, λεόντων ώς Αρη δεδορχότίον. Sept. 5 2 — 5 3 . 

C) AZ ARÁNYTKOPUSOK. 

Ι. Az ember. 
1. Az a rcz : χυανώπιδες (a kinézés) §oa) νάες. Pers , 5 5 9 — 

560.. 2. A haj : τρεις χατασχίους λ,όφους σείει, χράνους χαΐτωμ"! (a 
forgó). Sept. 384—385. 3. Α hajfürt: ριπτέσδω μεν πυρός άμφηχης 
βόστρυχος (a czikázó villám). Pr . 1043 —1044. 4. A homlok : διπλούν 
μέτωπον (a kinézés) ψ δυοϊν στρατευμάτοιν. Pers . 720. 5. A szem : 
a) πρέσβιστον άστρων, νυχτος οφθαλμός (a fény), πρέπει. Sept. 390. 
b) άμψ} δ1 όφ&αλμοΐξ (a kedves gyermek) φόβος. Pe rs . 168. c) νυχτυς-
όμμα (a sötétség) άφείλ,ετο. Pers . 428. cl) τον σονπιστδν πάντ όφΰαλ-
μόν. Pers. 980. e) ωμμάτωσα (a világos beszéd) γαρ σαφέστερον. 
Suppl. 467. f) ούτοι φρέν αν χλέφειεν (ομματωμενψ* Ch. 854. 
g) ο'φΰαλμον (a szeretett férfiú) οϊχων. Ch. 934. h) όμμα (a legdrá

gább kincs) γαρ πάσης χΰονός. E u m . 1025. 6. A szem, a látás és a 

hal lás : xa) πρώρα πρόσ&εν ομμα.σι βλΛπουσ δδον, οίαχος ιθυντηρος 
ύστατου νεώςαγαν χαλώς χλύουσα,τώς αν ου φίλη. Suppl. 716—718. 
7. Α l á tás : α) τον παντόπτην (mindent megvilágító) χόχΛον ηλίου 
χαλώ. Pr. 91 . b) ώ δΐος αϊβηρ χα} ταχΰπτεροι πνοα), . . . ϊδεσδέ μ"1 

οία προς θεών πάσχω $εός. δέρχΰη'Ψ. P r . 8 8 — 9 3 . c) ας ουδ ήλιος 
προσδέρχεται (a megvilágítás) άχτΐσιν. Pr . 796—797. cl) πώς τα.υτ 
άλη&η και βλέποντα (hiteles) δοξάσω; Ch. 844. 8. Α száj : έμβόλαις 
χαλχοστόμοις (a csúcs) παίοντ . Pers . 415—416. 9. Α szakál l : φλογός 
μέγαν πώγωνα (a nagy láng). Ag. 306. 10. A k a r : πόντιαί r ' αγχάλαι 
(az öböl). Ch. 586. 11. A kar és a v ivés : πετραία δ' άγχόΧη σε 
βαστάσε:. Pr . 1019. 12. Α l á b : α) ποδώχες (vizsga) όμμα. Sept. 
623 . b) μη μέγας πλούτος χονίσας ούδας άντρέφ^ ποδί υλβον. Pers . 
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ϊ 63—164 . c) νεχρον Οησω, ποδανχει περιβολών γαλχεύματι. Ch. 575 
—576. dj ου χρη ποδώχη (hirtelen) τον τρόπον λίαν φορεΐν. F r . 258. 
c) τό το: xaxbv ποδώχες (sebes) έρχεται βροτοΐς. F r . 282. 13. Α térd 

és az összeroskadás: 'Ασία ős γ&ών . . . αίνώς έπι γόνυ xixXttau 
Pers. 930. 14. Α l épés : νεΐχος εβα (a keletkezés) Sept. 905, 

15. Α köldök: aj εν μεσομφάλοις (a középen levő) Πυδιχοίς. Sept. 
746—747. b) εστίας μεσομφάλου (a középen levő) εστηχεν ηδη μήλα· 
Ag. 1056—1057. ej προσίξομαι μεσόμφαλον (a föld közepén levő) 
ö' ίδρυμα. Ch. 1035—1036. d) δρω δ' eV όι.φαλω (a közép) μεν 
άνδρα. Euró. 40. ej πάρεστ: γάς όμφαλόν (a közép) προσδραχεΐν. 
Eum. 166. 16. Α bu jaság: aj μάχλον (kegyetlen)"Αρψ Suppl. 635. 
b) ούτω δε xdi Αισχύλου μάχλον, φασίν, αμπελον ειπόντος τψ μεομέ-
νην. Eustachius ρ. 827, 31 . F r . 390. 17. Α s zűz : παρθένου (tiszta) 
πηγής μετά. Pers . 613. 18. Az a n y a : aj πώς έτόλμησας . . . τψ 
σιδηρομψορα (a hol vas van) έλδεΐν ες olav ; Pr . 299—302. bj μ-η-
τρδς (a szőlőtőke) αγρίας απο ποτόν. Pers . 614—615. 19. Az anya 
és a nemzedék: πειθαρχία γό.ρ εστί τ?;ς εύπραξίας μητηρ, γονής 
σωτηρος. Sept. 224—225. 20. Α szülő a n y a : προστέλλεται stp-
γειν τεχοΰστι μψρ\ (a szülőföld) πολέμων δόρυ. Sept. 415—416. 
21 . Α mostoha a n y a : πόντου Σαλμυδησσία γνάθος. . . μψρυια 
(a veszedelem) νεών. Pr . 726—727. 22. Az anya (és a forrás): 

μητρός τε πηγην τις χατασβέσειε δίχη (ki t ámadha t ja meg jogo
san szülőföldjét); Sept. 584. Allegória. 23 . A szü le tés : aj μη χα! 
τεχνο)θ% (a keletkezés) δυσφορώτερος γόος. Sept. 658. b) 1. xxív, 

30. 24. A születés, a gyermek, a meghalás, a nemzetség (és a 

sarjazás): μέγαν τελεσΰέντα φακός ολβον τεχνούσδαι μψϊ απαιδα 
1%-ησχειν, έχ δ α,γαδάς τύχας γένει βλαστάνειν (a keletkezés) αχόρεστον 
οΐζύν. Ag. 751 — 756. 25. Az é le t : aj 1. χχνπι,f, 6. bj τψ άείζων 
(mindig levő) αφβιτον πόαν φαγα')ν. F r . 31 . ej γεύομαι πω^ της άει-
ζόνυ (mindig levő) πόας. F r . 31 . 26. Α csecsemő: aj 1. χχνπι, b, 46. 
Hasonlat . 27. Az e la l ta tás : aj χοιηώντες (az eloltás) ευώδη φλόγα. 
Ag. 597. bj χοίμησον (az elhallgatás) στόμα. Ag. 1247. ej μεταχοι-
μισιΤεν (a megszűnés) μένος ατής. Ch. 1076. 28. Az elaltatás (és a 

hul lám): χοίμα (a csillapítás) χελαινου χύματος (a harag) πιχρον 
μένος. Eum. 832. 29. A gyermek: a) χναπτόμενοι . . . προς άναυδων 
παίδων (a tengeri állatok) τάς αμιάντου. Pers . 576—578. bj παμφύρου 
γαίας τέχνα (a növény). Pers. 618. (^ποταμούς δ' ol δια χώρας ΰελε-
μόν πώμα. χέουσιν πολύτεχνοι (sok forrású). Suppl. 1026 — 1027. 
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A) λειχην άφυλλος, άτεχνος (gyümölcs nélküli). Eum. 785. 
e) Ugyanez : Eum. 815. 30. A gyermek (és a repülő madár): διώχει 
παΐς ποτανυν ορνιν (a gondatlan ember igyekszik kielégíteni szen
vedélyét). Ag. 394. Allegória. 31. A (száraz levél, a) gyermek és az 
álom : ró ff υπέργηρων φυλλάδος (az ember) -η?}η χαταχ&ρφομέντ/ς ( a z 

öregedés) τρίποδας μεν οδούς στείχει, παιδδς <5' ουδέν apsleov οναρ 
ημερόφαντον άλαίνει. Ag. 79—82. Hasonlat. 32. Α serdülés: α) dsc 
γαρ ηβα (a kivánkozás) τοΐς γέρουσιν ευ μαδεΐν. Ag. 584. b) φιλεΐ 
δε τίχτειν ύβρις μεν πάλαια, νεάζουσαν (a megújulás) εν χαχοϊς βρο
χών υβριν. Ag. 763—765. 33. Α nevetés, a heves vágy és a nyö
gés: πάσα. χδών Άσιάτις θρέφασα πόΰψ στένεται μαλερώ. Pers. 61 
—62. 34. Az ifjú kor: xa\ μάΐ ηβώντος (a sietség) δε δει. Ch. 879. 
35. A kortárs: χαταίθουσα παιδυς δαφοινόν δαλον ηλιχ . Ch. 607— 
608. 36. Az öregedés: χρόνος . . . παρήβηχεν (az elmúlás). Ag. 983 
•—985. 37. Az öreg és a születés: γέρων (régi) φόνος μηχέτ' év δό-
μοις τέχοί (a vészhozás). Ch. 805. 38. A nagyatya: φάος τόδ' ουχ 
άπαππον (nem hasonló) 'Ιδαίου πυρός- Ag. 311. 39. Α testvér: 
α) λιγνύν μέλαιναν> αιόλην πυρός χάσιν. Sept. 494. b) μαρτυρεί δέ μοι 
χάσ>.ς πηλού ξυνουρος διφία χόνις τάδε. Ag. 494—495. 40. Α vér
rokon: άρπαγα} δε διαδρομάν υμαίμονες (vele együtt járó). Sept. 
351. 41. A nemzetség: τις αν γονάν (az ok) άραΐον έχβό.λοι δόμων; 
Ag. 1565. 42. Α fátyol: 1. χχνιπ, / , 20. 43. Α fátyol, a menyasz-
szony, a nézés, a lólekzés, a felugrás (a napfény és a csapódó hul
lám) : xal μην ό χρησμός ούχέτ έχ χαλυμ,μιϊτων εσται δεδορχώς νεο-
γό,μου νύμφης δίχην' λάμπρος (érthető) δ' εοιχεν ηλίου προς άντολάς 
πνέων έσά~ειν, ώστε χυματος δίχην χλόζβιν προς α.ύγάς (a nyilvá
nosság) τούδε πηματος πολύ μείζον. Ag. 1177—1183. Hasonlat. 
44. Α köpeny: χδονός τρίμοιρον χλαίναν (a sír) εζηόχει λαβών. Ag. 
872. 45. Α tarka ruha: η ποιχιλείρ.ων (csillagos) νύξ. Ρι*. 24. 
46. Α fekete ruha és a gyászból való tépelődés: ταύτα μοι μελαγ/ί-
των (gyászoló) φρην άμύσσεται (az aggódás) φόβω. Pers. 114—115. 
47. Α gyászoló: βάρη, πόλεως γέννας πενδητηρος. Pers. 945—946. 48. 
Az étkezés: ο}δ' εγώ φεύγοντας άνδρας ελπίδας αιτουμένους (a vigasz -
talódás). Ag. 1668. 49. Az ivás : a) έπειδαν . . . χόνις πίη μελαμπα-
γες αίμα. Sept. 736—737. b) πέπωχεν αίμα γαχ Sept. 821. c) πιούσα 
χόνις μέλαν αίμα. Eum. 980. cl) 1. χ, 1. 50. Α nevetés: α) ποντίων 
τε χυμάτων άνηριδμον γέλασμα (a csillogás). Pr. 89—90. b) όσμη 
βροτείων αιμάτων με προσγελΛ (a szag érzése). Eum. 253. 51. A fu-
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'fcás: το:οίδε τοί μο: λαμπαδηφόρων νόμοι, · . . vixa ο' ó πρώτοι χα} 
τελευταίος 8μαμών. Ag. 31 2—314. 52. Az ugrás : α) 1. χ χ ν ί π , / , 8. 
b) τρίτος πόλος εξ υπτίου πηδηαφν (a kiesés) εΰχάλχου χρόνους. 
Sept. 457—458. c) χχνιπ, / , 36. 53 . Az ü t é s : étivet (a szidal

mazás) ΓΪ όνείόει μάντίν Οίχλείδην σοφόν. Sept. 382. 54. Α szunnya
dás : βρίζε: (az elenyészés) γαρ αίμα. E u m . 280. 55 . Az a lvás : 

a) μέλει, φόβω δ' ούγ' υπνώσσε: (a nyugvás) χέαρ. Sept. 287. b) ου 
χαδεύδουσ:ν (a késedelmezés) yspL Ag. 1357. 5G. Az (ágy .és az) 

a lvás : πόντος εν μεσημβρινούς χοίτα'.ς άχύμων νηνέμοις ευδο: πεσών. 
Ag. 565—566. 57. Az á lom: α) οναρ όναρ (a borzasztó ember) 

αέλαν. Supj)l. 888. b) όνεφάτων δίχην τερπνόν οο' ελδυνφω; έφηλ,ω-
σεν φρένας. Ag. 491—492. Hasonla t . 58. Az á lmat lanság: αχο'.μητω 
(soha meg nem szűnő) όεύματ:. Pr . 139. 59. Az á lmat lanság és a 

lihegés : αλλ ήλδεν α.υτω Ζηνυς αργυπνον βέλος, χατα:βότης χεραυ-
νυς έχπνίίον φλόγα. Pr . 358—359. 60. Α l ihegés : α) \. χνιι, 13. 
b) 1. χνπ, 12. c) φόνον δόμο: πνέουσ>.ν. Ag. 1309. 61 . Α lihegés, a 

harag és a ha lánték: svéa ποτααός έχφυσα (a kiömlesztés) μένος 
(a zuhatag) χροτάψων (a hegytető) α.π' αυτών. Pr . 720—721 . 62. 
A megijedés: εψριξεν (a hangzás) αΐδηρ. Suppl. 608. 63. A hebe
gés : TOJV δ' ε:' τ: σοι φελλ,όν (homályos) τε xal δυσεύρετον, έπανδί-
πλ,αζε- Pr . 816—817. 64. Α nyögés : α) άλ'.στόνοις (a zúgás) πόδας 
γρίμ.πτουσα(>α.γία:σ:ν έχπερά.ν χδόνα. Pr . 712—713. b) στένειπόλισμα. 
γηδεν. Sept. 247. c) στένε: γάί \4σ:ό.ς. Pers. 548—549. d) τίνα πόλ:ς 
πονουσ ότλ,ον στένε:. Pers. 682—683. e) Σοόσων μεν άστυ πάν χεν-
ανδρίαν στένε:. Pers. 730. 65. Α nyögés és az emberszerete t : στέ-
νουσι πύργο:, στένε: πέδον φίλ,ανδρον. Sept. 901 . 66. Α kivánkozás 

és a nyögés: ώς στένειν πόλ;ν Περσών, ποδουσαν φύ,τότην ηβψ 
γβονός. Pers. 511—512. 67. Α kiabálás és a nyögés : βοα (a zúgás) 

δε πάντως χλύδων συμπίτνων, στένε: (a moraj) βυ>%ς, . · · παγαί δ 
άγνορύτων ποταμαιν στένουσ:ν (a zúgás). Pr . 431—435. 68. Α ki
abálás : α) βοα δ" έχχενουμένα πόλ:ς. Sept. 330. b) 1. χνπ, 23. c) βοα 
(a zúgás) δ' εν ώσ\ χέλαδος, Pers. 605. d) βοα μοι μελέων εντοσδεν 
•ητορ. Pers. 991. e) πάσα βοα χδών. &uppl. 5 8 3 . / ) χώνιοπος έξηγει-
ρόμψ ίμιπαίσι δωυσσοντος. Ag. 892—893. g) χληδών όϋτεΐ (az elter
jedés). Ag. 927. 1ι)πάσα γαρ πόλ:ς βοα. Ag. 1106. 69. Α jajgatás : 

γα ο' αϊάζε:. Pers. 922. 70. Az őrjöngés: δορ:τίνα.·/.τος αΐδηο ο' επι-
μαίνεται (a zúgás). Sept. 155. 71 . Α kegyetlenség: 1. xvm, 9. 72. Α jó 

indu la t : Σπερχεώς ο.οδε: πεδίον εόιενεΐ (frissítő) τιοτώ. Pers . 487. 
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73. A fejesség : οϊόφρων (egyedül álló) κρεμάς γυπιάς πέτρα. SuppL 
795—796. 74. A békítő : διάλλαχτηρι (a fegyver) : ο' ουκ άμεμφία 
φίλοις. Sept. 909—910. 75. Az eszélyesség és az ü t é s : ' Ελλψικαί 
τε ντ]ες ουκ αφρασμόνίϋξ κύκλο) πέριξ, εθεινον. Pers. 417—418. 
76. Az elfeledés, az öregség, a nyögés és a h ívá s : μεταμανδάνουσα 
δ' υμνον Πριάμου πόλις γεραιά πολύδρψον μέγα που στέκει κικλη-
σκουσα Πάριν τδν αϊνόλεκτρον. Ag. 710—711. 77. Α (késedelem a) 

meggondolat lanság és az á lom: σέλας . . . ούτι μέλλων ού<Τ άφρα-
σμόνως υπνω νικώαενος παρηκεν αγγέλου μέρος. Ag. 289—291 . 
78. Α meghalás és a l é l ekze t : συνδνησκουσα (az elenyészés) δε σπο
δός προπέμπει πίονας πλ,ούτου πνοάς fa füst). Ag. 819 — 820. 79. 

Α meghalás és az u g r á s : λόγοι πεδάρσιοι δρώσκουσ: (akeletkezés) , 

δνησκοντες (az elenyészés] μάττμ ; Ch. 845—846. 

I I . A ház. 

1. A ker í t é s : a) το παλαιόν Κίσσιον ερκος (az erősség). Pers. 
17. b) 1. XXVII. 37. c) ανδρών γαρ όντων ερκος (a védelem) ΙστΙν 
ασφαλές. Pers . 349. d) γαίας μονόφρουρον ερκος (a királynő). Ag. 
257. e) δίκψ εν ερκεσιν (a hatalom). Ag. 1611. 2. A z á r : εστί χάμόϊ 
κλ%ς (a hallgatás) έπϊ γλώάστη φύλαξ, F r . 307. 3. A z u g : πόντιος 
μυχός (az öböl) . . . κεκλησεται. Pr . 839—840. 4. Az á g y : 1. i, 56. 

5. A mérleg : ó χρυσαμοιβος <5' "Αρης σωμάτων καΐ ταΐα,ντουχος (a 
döntő). Ag. 437—438. 6. A mér legrúd: σον ο' έπίπαν ζυγόν ταλάν
του (az igazság). Suppl. 822—823. 7. A mérleg és annak egyen
lőtlen sülylyal való megnehezítése : τάλαντα (az ember) βρίσας 
(lesújtani) ουκ Ισόρροπο) (igazságtalan) τύχ/j. Pers . 346. 8. Az 
egyensúly a mérlegen és a mérleg csészéjének leereszkedése : τοΐσδε 
καΙ δίς άντίσηκώσαι (a fölülmulás) pónfi (a nagyság). Pers . 437 . 

9. A mérleg csészéjének leereszkedése : a) συμφοράν στρατώ έλδεΐν 
κακών ρέπουσαν (a hanyatlás) ές τά μάσσονα. Pers. 439—440. 
b) Ζευς ετερορρεπ'ης (itólő). Suppl. 403 . c) τώνδ' ε£ ίσου ρεπυμένων 
(egyenlő). Suppl. 406. 10. Α tüz élesztése : ζωπυρουμένας (izgatva 
lenni) φρενός. Ag. 1034. 11 . A melegí tés : πολλά δερμαίνοι (az ör-

vendés) φρενί. Ch. 1004. 12. A fövés: εζεσεν (a dühöngés) γάρ 
ΟΙδίπου κατεύγματα. Sept. 709. 13. Az eczet és a z s í r : οξος τ 
άλειφα τ έγχέας ταυτω κύτει διχοστα-ουντ αν, ου φιλώ, προσεννέ-
ποις. χάι των άλόντων καΙ κρατησά,ντων δίχα φδογγάς άκούνειν εστί 
συμφοράς διπλής. Ag. 322—325. Hasonlat . 14. Α csemege : εμσι δ 
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έπηγαγεν εΰνης παροψώνημα (a kedves dolog) της έμη% χλιδής. Ag. 
1446—1447. 15. Α szomszéd és a tűz élesztése: γείτονες δε χάρζας 
ii.ipiii.vat ζοπυρούσι (az okozás) τάρβος. Sept. 288—289. 16. A szom
széd, kinek háza a másikéra támaszkodik : νόσος γαρ γείτων 
όμότοιχος έρε ίδει. Ag. 1002—1003. Hasonla t . 

III. Az emberi te t tek és cselekedetek á l ta lában véve. 

1. A késedelem: 1. i, 77. 2. A kü ldés : a) χραιπνοφόροι δε μ 
έπεμψαν αύρα:. Pr . 132. b) άλλους Ő' ο μέγας χαι πυλυΰρέμμων Νεί
λος επεμφεν. Pers . 33—34. c) Βαβυλών δ' η πολύχρυσος πάμμιχτον 
ογλον πέμπει σύρδην. Pers . 52—54. 3. Α befogadás: γης Άχαΐδος 
πέδον χα\ Θεσσαλών πόλ.ισμ? υπεσπανισμένους βορ?ις έδέϊαντ . Pers . 
488—490. 4. Α b izonyí tás : πέτρα, βαΰύ πτώμα μαρτυρούσα μοι. 
Suppl. 796 . 5. Α l opás : ήτοι τις εχλεφεν (a t i tkon való megmentés) 

η 'ξ^τησατο βεΰς τις. Ag. 662—663. 6. Α gazdagítás: α) συν δε 
πλουτίζείν (az örvendeztetés) έμέ. Ag. 586. b) αλλην τιν ατην ά.ντ 
έμου πλουτίζετε (sújtani). Ag. 1268. 7. Az í r á s : a) ταύτα μεν γρά
φεστε (az észben való megtartás) προς γεγραμμένοις ( észbentar to t t ) 

πολλοΐσιν Suppl. 991—992. b) χάρτ άπομουσως ησδα γεγραμμένος 
(a megjegyzés). Ag. 801 . c) έν φρεσιν γράφου (a megjegyzés). Ch. 

450. d) παρουσαν εγγράφει (a megjegyzés). Ch. 699. e) δελτογράφφ 
(emlékező) δε πάντ έπο)πά ψρενί. E u m . 275. 8. Az írás és az író

tábla : εγγράφου (a megjegyzés) συ μνημοσιν δέλτοις (az emlékező 
tehetség) φρενών. Pr . 789. 9. Az í rótáblára való jegyzés: φυλΛζαι 
ταμ επη δελτουμένας (az észben való megtar tás) . Suppl. 179. 10. Az 

írótábla viaszának megolvadása: αλλά μοι τόδ" έμμένοι χαλ μηποτ 
έχταχείη (az elmulasztás). Pr . 535. 11 . Az összeillesztés: άρτίχολλον 
(új h í r t hozó) αγγέλου λόγονpadεΐν. Sept. 373.-12. A várás : 1. xxvni. 

h, 27. 13. A v á r ó : του φόνου ραφεύς (a cselszövő). Ag. 1604. 
14. A koczkajáték: τάδε πεσσονομ.ών (az elintézés). Suppl . 13. 

15. A koczka: έργον Sf εν χόβοις (a harcz) "Αρης χρινεΐ. Sept. 414. 
16. A szerencsés koczkadobás: ψ γαρ εύβόλως (szerencsés) έχων. 
Ch. 696. 17. Három koczkával háromszor ha to t dobni egyszerre : 

τα δεσποτών γαρ ευ πεσόντα δησορ,αι τρϊς εξ βαλούσης τησδέ μοι 
φρυχτωρίας. Ag. 32—33. 18. Α víz csatornán való vezetése: ώς 
προς olxov ώχετεύετο (eljutott) φάτις. Ag. 867 — 868. 19. Α ha t á r 

és az ú t : πόΑεν ορούς (az ihlettség) έχεις θεσπέσιας οδού (az ének) 

χαχορρημονας; Ag. 1155. 
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IV. A vallás, 
l 

1. Az istenfélő, a gonosz és istenről megfeledkező: 1. xxvn, .2. 
2. A szentély: εύτ αν φλέγων άχτΐσιν ηλίος χ&όνα λήξη, χνίφας δε 
τέμενος (a hely) αιθέρος λάβΐβ, Pers. 365. 3. Α szent berek : α) έσοράν 
πόντων άλσος (a sík tenger). Pers. 111. b) δυσπαλάμως Bkoiodc άλφ-
ρυτον άλσος (a tenger). Suppl.j8(?7—8G8. 4. Az áldozó pap: 1. xxvni, 
Z>,46. Hasonlat. 5. Az áldozati ökör ós az oltár: πώς ϋεηλάτου βοος 
δίχην προς βωμόν ευτόλμχος πατείς ; Ág. 1297—1298. Hasonlat. 6. Α 
föláldozott bömbölő bika: έτονδόρυζε ταύρος ως νεοσφαγης. Fr. 433. 
Hasonlat. 7. Az áldozati barom szétdarabolása: ώτρυνε δεσμόν μη 
ραγίζεσδαι (a félbeszakadás) πυρός· Ag. 304. 8. A szent hajó : 
1. xxvn, 33. 9. Az állam nevében küldött jósdakérdő : a) πόνων έμών 
δεωρός (a szemtanú). Prom. 118. b) Ζευ, Ζευ, θεωρός (a szem
tanú) τώνδε πραγμάτων γίνου. Ch. 246. c) βοάς τοιουδε πρό.γματος 
δίωρος (a szemtanú) ων. Fr. 391. 10. Α jósda válasza: ηο* ουχέτ 
ευξύμβλ,ητος η γρησμωδία (a titokteljes szavak). Pr. 775. 11. A jós,: 
a) xal νύχτα ταύτην ην λέγεις · · · τάχ αν γένοιτο μάντις οΐα πεί-
σεται. Sept. 400—402. 1>)τούτων πρόμαντις (a kitaláló) ούσα. Ch. 
758. c) η χάρτα μσ.ντις ούξ όνεφάτων φόβος. Ch. 929. 12. Α jósma
dár (és az együttes fuvolázás): η δύσορνις (a végzetesség) αδε 
ξυναυλία (az összeütközés) δορός. Sept. 837. 13. A varázsló ének: 
έπωδόν (a csillapító szer) βροχιών άημάχων. Ag. 1418. J 

V. A mytliologia. 

1. Az istenek: ως δε δαίμονες αφύλαχτον ευδησουσι πό.σαν 
ευφρόνην. Ag. 336—337. Hasonlat. 2. Az istenek szeméből sugárzó 
fény: αλλ ηδε δεών ίσον όφδοΛμοΐς φάος όρμάται μη~ηρ βα.σιλέως. 
Pers. 150—151. Hasonlat. 3. Ares: όταν" Αρης (a gyilkos) τιδασός 
ών φίλον ελτρ Eum. 355. 4. Ares (és az oroszlán): εμολε #' ες δόμον 
τον''Αγαμέμνονος διπλούς λ,έων (a borzasztó férfiú), διπλούς νΑρης 
(a boszuló). Ch. 937—939. 5. Α Thyias: α) ενδεος δ'"Αρει βαχγ?ι 
προς άλχην θυιάς ως φόνον βλέπων. Sept- 497—498. Hasonlat. 
b) ετευξα τύμβω μέλος θυιάς. Sept. 835—836. Hasonlat, c) μαινό
μενα πόνοις άτίμο:ς όδύναις τε χεντροδαλητισι δυιάς ' Ηρας. Suppl. 
562 — 564. Hasonlat. 6. Α Hades kapuja \:"At$ou πύλας (a halál 
háza) dk τάσδ' εγώ προσεννίπω. Ag. 1291. 7. A styxi köd (és a 
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röpülés): Στυγία (nagy) γάρ τις έπ άχλυς (a szerencsétlenség) 
πεπόταται (a körülvevés). Pers. 667. 

VI. A testgyakorlás. 

A testgyakorlás : a) αδψ με πολύπλανοι πλάναι γεγυμνάχασιν 
(a kínzás). Pr. 585—586. b) προς βίαν γυμνάζεται (a kínzás). Pr· 
592. c) θεούς άτίζων, χάπογυμνάζων (a dölyfös beszéd) στόμα. Sept, 
4-41. d) έρως πατρώας τησδε γης σ έγύμνασεν (a kínzás). Ag. 540. 

VII. A versenyjátékok. 

1. A versenyjáték: βοαΐς άμίλλαις (a röpülés) προσέβα τόνο ε 
κάγον. Pr. 128—130. 2. Α versenytér : α) πυδέσ&αι δ' oJdkv étn* ifim 
δρόμου (a mi a dologhoz tartozik). Cli. 514. b) 1. xxi, 2. 3. A ver
senytér (és a szél): έ'ξω δε δρόμου (az út) φέρομαι λυσσης πνεόματί 
(a hevesség) μάργω. Pr. 883—884. 4. A versenytér és a futás: τα 
δ' άλΧ άχούσας έχ δρόμου πεσών τρέχω (magamon kívül vagyok). -
Ag. 1245. 5. A kettős futópálya és annak második része: χάμφα: 
διαύλου ϋάτερον χώλον πάλιν (visszatérni). Ag. 344. 6. Α harczbiró ·' 
!'Αρτεμβάρτβ δε μυρίας ίππου βραβευς (a vezér). Pers. 302. 7. Α bir
kózó: αλλ* ψ παλαιστής (a kérő) χό.ρτ έμοί. Ag. 1206. 8. Α három
szoros összecsapás a birkózás alkalmával: ív μεν τόδ ηδη των τριών 
παλαισμάτων (ez első esetben én győztem). Eum. 589. 9. A földre
terítés : ου μεκιένφ (a legyőzött) πω τόνδε χομπάζεις λόγον. Eum. 
590. 10. Α legyőzött helyébe lépő versenyző: τοιάνδεπάλψ (agyil
kosság) μόνος ων έφεδρος (a boszuló) δισσοΐς μέλλει ΰεΐος 'Ορέστης 
αφειν. Ch. 866—868. 

VIII. Α táncz. 

1. Α tánczolás: όγρεϊται (a dobogás) δε χαρδΐα φόβω. Ch. 
165. 2. Α tánczolás ének mellett: 1. ιχ, 2. 3. Az üteny (tactus): 
πάρεστιν οϊχεΐν χάι μονορρύδμους (magányos) δόμους. Suppl. 961. 

IX. Az ének. 

1. Az éneklés : το Κισσίων πύλΐσμ άντίδουπον ασεται (a vissz-
hangzás). Pers. 120—121. 2. Az éneklés (és a tánczolás ének mel
lett) : προς δε χαρδΐα φόβος αδειν (a kínzás) έτοιμος ήδ' υπορχεΧσδαι 
(a dobogás) χότω. Ch. 1024—1025. 
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X. A zene. 

1. Akis és a nagy fuvola (meg az ivás): τον $ κμίοπον κα\ τον 
ελάσσονα ταχέως 6 μέγας καταπίνε: (a túlhangzás). (Az erős köny-
nyen legyőzi a gyöngét.) Fr. 89. Allegória. 2. Az együttes fuvolá-
zás : 1. ív. 12. 

XI. A költészet. 

A vers mérése: άλλα νηλεως ωδ' έρρύΰμισμαι (az elbánás va
lakivel). Pr. 240—241. 

XII. Az építészet. 

1. Az építész: a) γένους παλαιόφροιν μέγας τέκτων (az ős). 
Suppl. 593—594. b) νειχέων τέκτονα (az okozó) σύμφυτον αίνων. 
Ag. 152. c) τησδε δεξιάς χερός έργον, δικαίας τέκτονος (a végre
hajtó). Ag. 1405—1406. 2. Az alap: κουδέπω κακών κρηπϊς (a vég) 
υπ εστίν. Pers. 814—815. 3. Α ház fölépítése egész az ormóig : ατας 
τάσδε δριγκώσων (a végrehajtás). Ag. 1283. 

XIII. A szobrászat. 

1. A szobor, az átalakítás és a szobrász: Κύπριος χαρακτηρ τ 
év γυναικείοις τύποις (az alak) εικώς πέπλ,ηκται (a nemzés) τε-
κτόνων (a nemző) προς άρσένων. Suppl. 282—283. 2. Α rósz, hasz
nálat közt feketedő érez : ουκ έχρύφ&η, πρέπει δε, φως αινοπαλες, 
σίνος, κάκου δε χαλκού τρόπον τρίβω τε καλ προσβολαΐς μελαμπα-
γψ πέλει δικαιωϋείς. Ag. 387—393. Hasonlat. 

XIV. Α festészet. 

Α befecskendezés, a nedvesítés, a szivacs és a kép: βολαΐς 
ύγρώσσων σπόγγος ωλεσεν γραψψ (egy csekélység segíthet a dol
gon). Ag. 1329. Allegória. 

XV. Az orvostudomány. 

1. A betegség: a) ΰαλλασσίαν τ ε γης τινάκτειραν νόσον (a ret-
tenetesség) τρίαιναν . . . σκεδα. Pr. 924—925. b) τερπνής αρ ψε 
τησδ* έπήβολοι νόσου. Ag. 542. 2. Az orvos: αλλ' ούτι παιων (a meg
mentő) τωδ" έπιστατεΐ λόγω. Ag. 1248. 3. Α beteg orvos, a gyógyszer 
és a gyógyítás : κακός δ' ιατρός ώς τις ές νόσον πεσών άΰυμεΐς καΐ σεαυ-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIV. 8 
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τον ουχ έχεις eúpttv οποίοις φαρμάχο'.ς ιάσιμος. Pr. 478—475. Ha
sonlat. 4. Az orvosság: a) &*γόνπ <f ούτι νυμφιχών εδωλίων οχος 
(az engesztelés). Cli. 71—72. b) πολλών γαρ τόδ* έν βροτοΐς αχός 
(az előny). Eum. 987. 5. Az orvosság elkészítése: ύπνου rotf αντί-
μολπον έντέμνων (a fölhasználás) αχός (az államűző dolog). Ag. 17. 
6. Az orvosság elkészítése és a gyógyital: ώς δε ψάρμαχον τεύχουσα 
χάμου μισβον ένβησει ποτω. Ag. 1260—1261. Hasonlat. 7. Az apró 
földarabolás által készített orvosság: a) τούτων αχη τομοΐα (a biz
tos kipusztítás) xai Χυτήρια πράξας. Suppl. 268 — 269. b) τ'ιν αν 
πόρον τεμνοιν (a föltalálás) γάμου λυτηρα; Suppl. 806 — 807. c) άχος 
τομαΐον (a megszabadítás) έλπίσασα πωμάτων. Ch. 539. 8. Az orvos
ság, az égetés, a vágás és a betegség: οτφ δε χα) δει φαρμάχων 
παιωνίων, ήτοι χεαντες η τεμόντες ευψρόνο)ς πειρασόμειΨ πημ από
στρεφα: νόσου (a bajokon majd segíteni fogunk erélyes rendszabá
lyok által). Ag. 848—850. 9. A té|)ésre tett sebkenőcs: δώμασιν 
εμμοτον (mentő) τώνδ^ αχός (a segítség). Ch. 471—472. 10. A mé
reg: ιός (a szenvedély) χαρδίαν προσημ.ενος. Ag. 834. 11. A kemény 
kelés és annak kinyomása: εάν τις εν χαίρω γε μαλβάσσγ; χέαρ χα\ 
μ:η σνυδώντα (heves) βυμον Ισχναίνη (a fékezés) βία. Pr. 379—380. 
12. Α fehér hályog a szemen: a) έπαργέμοισι (érthetetlen) βεσοά-
τοις άμηχανώ. Ag. 1113. b) ουχ έπαργέμους (érthetetlen) λόγους 
τίδησιν. Ch. 665—666. 13. Α hályog levevése a szemről és a fehér 
hályog a szemen : xa\ φλογωπά σήματα έξωμμάτωσα (a megmagya
rázás), πρόσδεν οντ έπάργεμα (érthetetlen). Pr. 498— 499. 14. A hi
deg fene: a) υπό μ αύ σφάχελος (a nagy lelki fájdalom) xal ψρενο-
πλ.-ηγεϊς μανίαι βάλπουσ. Pr. 877—878. b) έρεβιζέσβω βροντή σφα-
χέλω (a vihar) τ αγρίων ανέμων. Pr. 1045—1046. 

XVI. Α kovácsmesterség. 

Az üllő: Μάοδων, θάμ.υρις, λόγχες άχρονες (a kezelő). Pers. 51. 

XVII. Α háború. 

1. Α vezér: πάς δ' οπλών επιστάτης (a fegyveres). Pers. 379. 
2. Α hadsereg vezetése: Βάχγαις εστρατηγησεν (a vezetés) Βεός. 
Eum. 25. 3. Az (összeesküvés és az) ellenség: ξυνοψοσαν γαρ, οντες 
εγ β ιστοί το πρίν, πυρ χα} βάΐασσα. Ag. 650 — 651. 4. Az élesítés és 
a fenőkő: δίχψ ο επ άλλο πράγμα βηγάνει (az előkészítés) βλάβης 
προς άλλαις β-ηγάναισι (az alkalom) Μοίρα. Ag. 1535—1536. 5. Α fe-
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nő kő : μη βάλίβς μψΨ αιματηράς β-ηγ.άνα$ (a szenvedély). E u m . 858 — 

859. 6. A t o m p í t á s : δέσφατ ουχ αμβλύνεται (a megsemmisülés) . 

Sept. 844. 7. Az él és a tompí tás : τετηγμένου (a heves indulat) 
Tűt μ ουχ άπαμβλυνεΐς (a csillapítás) λόγω. Sept. 715. 8. A sisak : 
ττότερον τόξου ρυμα το νιχών, η δορυχράνου (valaminek a hegye) 
λόγχης ισχύς χεχράτηχεν. Pers 147—149. 9. Α p a i z s : Αΐγισβος.. . 
άσπ\ς (a védő) ου σμιχρά θράσους. Ag. 1436—1437. 10. Α löveg: 

α) ω παγχρατες Ζευ, τρέφον εις έχβρους βέλος (a villám). Sept. 255. 

b) κεραυνού δέ VÍV βέλος (a sugár) έπισχέδοι. Sept. 453 . c) δ:ά γε
ρός βέλος (a villám) φλέγων. Sept. 513. cl) ϊχνέιται ο εϊσιχνουπένου 
βέλει (az ösztöke) βουχόλου. Suppl. 556—557. e) 1. xxvin. b, 16 . 

J) έπαίσ&ην δ' ώς διανταίω βέλει. Ch. 184. Hasonlat , g) το γχρ σχο-
τεινόν των ένερτέρων βέλος (a boszú). Ch. 286. h) οδ% ϊχειΨ απερ 
τι βέλος. Ch. 381 . Hasonla t , i) σχορπίου βέλος (a fullánk) λέγω. 
Fr . 165. 11 . Α löveg (és a melegség): Ζευς γαρ ιμέρου βέλει (a he
vesség) προς σου τέ&αλπτα:. Pr . 649—650. 12. Α löveg (és a lihe

gés) : τινάσσων τ εν γεροϊν πύρπνουν βέλος. Pr . 917. 13. Α löveg (a 

lihegés és a háborgó tenger ) : τοιόνδε Τυφώς έξαναζέσε: χόλον f>έρ
μους άπλάτου βέλεσι (a láva) πυρπνόου (tűzokádó) ζάΛης (a ki törés). 

P r . 370—371 . 14. A löveg és a nyíllal való lövés: ημϊν μεν ηδη 
πάν τετόξευται βέλ.ος (mindent e lmondottunk) . E u m . 676 .15 . Α nyíl

lal való lövés: a) xa) γλώσσα τοξευσασα (az éles beszéd) μη τα χαί
ρια. Suppl. 446. b) μίασμ ελεξας ουχ ύπερτοξεύσι/wv ( roppant 
nagy). Suppl. 473 . 16. A ny í l : a) όμματος βελχτηριον τόξευα (a 
.sóvárgó pillantás) επεμφεν. Suppl. 1004—1005. b) τόξω (a gondo
lat) γαρ ουτις πημά,των προσίξεται. Ch. 1033. 17. Az íj és annak 

feszítése: Δία τοι ξένιον μέγαν αιδούμαι τον τάδε πράξαντ' έπ Άλε-
ξάνδρ(ο τείνοντα πάλαι τόξον (nyomorral sújtani). Ag. 362—364. 

18. Az ügyes ijász és a czél : εχυρσας /άστε τοξότης άχρος σκοπού. 
Ag. 628. Hasonla t . 19. Α lándzsával való dobás : λέγουσι . . . τον 
δ' άνανδρίας υπο ένδον αιχμάζειν (a czivódás). Pers. 754—755. 20. 

Α lándzsa: α) έπ' άλλην δ' άλλος ηυθυνεν δόρυ (a hajó előrésze). 
Pers . 411 . b) διπλ'/j μάστιγι, την'Άρης φιλεΐ, δίλογχον (kétélű) άτην. 
Ag. 643. 21 . Α lándzsa hegye : α) τρίαιναν, αιχμψ (a jogar) την Πο
σειδώνος, σ/εδά. Pr . 925. b) βρωτηρας αίχμάς (a méreg) σπερμάτων 
ανήμερους. E um. 803. 22. Α fegyver forgatása: δΐυγμα τριπάλτίον 
(roppant nagy) πημάτων. Sept.. 985. 23. Α (tüsszögő ló, a kantár , a) 
t rombi ta (és a kiabálás) : βοά παρ oyftati πυται/,ίαις, μάχης έρών, 

8* 
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ίππος χαλινών ως χαταισδμαίνων μένει, όστις βοην (a harsogás) σαλ* 
πιγγος όρμαίνει χλύων. Sept. 392—394. Hasonla t . 24. Α pari t tyá

val való dobás : 1. χχνιι. 49. 25. A két csatarend közt lévő szabad 
t é r : a) άνηρ γυνή τε χω τι των μεταιχμίου (a közbeeső dolog). Sept. 
197. b) 1. XXVIII, / , 2 1 . c) πλάδουσι ml πεδαίχμιοι (az ég és föld közt 
levő) λαμπάδες πεδάοροι. Ch. 588—590. 26. A lovassággal való le
győzés : a) νέος dk γραίας δαίμονας χαδιππάσω (a megalázáz). E u m. 

150. b) χαδιππάζει (a rneggyalázás) με πρεσβύτιν νέος. E u m . 731 . 
c) παλαιούς νόμους χαδιππάσασδε (a rneggyalázás). E u m . 778 — 
779. Ugyanez Eum. 808—809. 27. Az e rőd : a) νομίσματα πυργινα 
(szigorú) πάντ έπηύ^υνον. Pers. 858—860. b) ιάπτει δ' ελπίδων αφ* 
ύφιπύργων (merész) πανώλεις βροτούς. Suppl . 9 5 — 9 6 . 28. Α védő 
fa l : ου pap εστίν επαλξις (védelem) πλούτου. Ag. 381—382. 
29. Α rombolás : α) αότο] ύψ αυτών ενδοδεν πορθούμε δ α (a tönkre

jutás). Sept. 194. b) χα} μοι γενείου πέρδε (a széttépés) λευχηρη 
τρίχα Pers . 1056. 

XVIII. Az állami élet. 

1. Az ura lkodás : δ(δαχδε\ς τούδε δεσπόσω (a megértés) 

λόγου. Ag. 543. 2. Az uralkodó : a) πάς άνηρ χωπ-ης άναξ (az eve
zős). Pers . 378. b) ναών άναχτες (a parancsnok) . Pers . 383. 3. Az 
összeesküvés : 1. xvn. 3 . 4. A lázadás : σαψψης τούτο χούχ ενι στάσις 
(véleménykülönbség). Pers . 738. 5. (Az ugrándozás és) a l ázadás : 

σχιρτα (a dühöngés) #' άνέμ.ων πνεύματα, πάντων είς άλληλα στάσιν 
(a roham) άντίπνουν άποδειχνύμενα. Pr . 1085—1087. 6. Α szövetsé

ges és a védelem : akX η δίχη γε ξυμ.μ.άγων (a kegyelt) ύπερστατεΐ 
(a pártolás). Suppl. 342. 7. A békíteni elősiető idegen : πιχρος λυτηρ 
νειχέων ό πόντιος ξεϊνος εχ πυρός συδείς δηχτός σίδαρος. Sept. 941 
—943 . 8. Az idegent megvető polgárok: 1. χχνπ , 2. 9. Az idegen, a 
sorsjegy, a gyarmatos, (a kegyetlenség) és a sorsvetés : ξένος δε 
χληρους έπινωια Χάλυβος Σχυδών αποιχος, χτεάνων χρηματοδαίτας 
πιχρός, ωμόψρων σίδαρος, χδόνα ναίειν διαπηλας. Sept. 727—731 . 
10. Α sorshúzás: ώς εχαστος εσπασεν τύχης πάλον (a szerencse kijut). 
Ag. 333. 11. A sorsjegy: a) χάγώ πάλον (a birtok)] τ εχυρσα. Pers . 
779. b) χρατύνεις βίομον, εστίαν χδονός, μονοψηφοισι (egyedül hata l 

mas) νεύμασιν. Suppl. 372—373. 12. Α sorsos : θέμις Διός χλαρίου 
(a végzet ura) . Sept. 360. 13. A bevándorlot t : 1. XXVIII. b, 23 . 

14. A letelepült: σχληράς μέτοιχος (odaveszett) γης. Pers . 319, 
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15. A rabszolga és a kötelék: όστις Ελλήσποντου Ιρόν δουλον ως 
δεσμώμασιν ηλπισε σχησειν. Pers. 745 — 746. Hasonlat. 16. Α pol
gárok egyesülete, mely egy hajó költségét közösen fedezte1: a) ώ 
ξυντέλεια (ti istenek mindnyájan), μη προδώς πυργωματα. Sept. 
251. b) Πάρις γαρ ούτε συντελης (az övé) πόλ:ς .Ag. 533. 17. Az adós
ság behajtása: άνίμωσιν ύστέρφ χρόνψ xai ξυνεστίου Διός πρασσο-
μένα (a bűnhődés). Ag. 701—705.18. Α védő ügyvéd: συνηγόρου 
(a helyeslő) μ έχεις. Ag. 831. 

XIX. A vadászat. 

1. A vadászás: a) 1. xxvni, e, 2. b) έμε . . . χυναγετεϊ (az ül
dözés). Pr. 572—573. ο)μηδε προς ατής βψαΰεΐσαι (valamibe bele-
jutni) μέμφησΰε τύχψ. Pr. 1072—1073 d)'βψασαι (az elfoglalás) 
πόλιν. Pers. 233. e) Διός Ίμερος οΰχ ευδηρατος (kikutatható) έτύχδη. 
Suppl. 86. / ) δίχας μέτειμι τόνδε φώτα χαχχυνηγετώ (az üldözés). 
Eum. 231. 2. Α vadászás és az ijász: ημαρτον, η δηρώ τι τοξότης 
τις ως; Ag. 1194. 3. Α vadász és a nyom: πολύανδροί τε φεράσπι-
δες χυναγοί (az^ üldöző) χατ Ίχνος π),ο.τάν αψαντον χέλ,σαντες. Ag. 
695. 4. Α nyomozás: πάρεστι τοΰτό γ έξ'.χνεΰσαι (a tapasztalás). 
Ag. 368. 5. Α nyom: α) λόγων ίχνος (a folytatás). Pr. 845. b) ίχνος 
(a gondolkodásmód) το πρόσ&βν ου διαστρέφω φρενός. Suppl. 1017. 
6. Α nyomozás, a nyom és a szaglás: xal μαρτυρείτε συνδρόμως 
(belátóan) Ίχνος (a titok) χα/.ών ρινηλατύστ] (a kutató) των πάλαι πε
πραγμένων. Ag. 1184—1185. 7. A vadászháló és annak kivetése: 
a) ψ επι Τροίας πύργοις έβαλες στεγανόν δΐχτυον (szolgaságba dön
teni). Ag. 357—358. b) πημονης άρχυστα.τ αν φά.ρξειεν (a ve
szélybe való döntés). Ag. 1375. 8. A vadászháló: a) εις άπέραν-^ 
τον δΐχτυον (a szerencsétlenség) ατής έμπλεχδησεσβ'. Pr. 1078— 
1079. b) 1. χχνιι, 2, c) παρα.σα.ίνει βροτον είς αρχυα,ς (a veszedelem) 

*Άτα. Pers. 96—97. d) έπεΐπερ χα} πάγας (a csel) υπερχόπους έψαρ-
ξίάμε&α. Ag. 822—823. β)τέτρωται διχτύου πλέον λέγειν. Ag. 868. 
Hasonlat, f) εντός δ' αν ούσα μορσίμων άγρευμάτων (a szolgaság) 
ittldoi αν. Ag. 1048—1049. g) η δίχτυόν (a csel) τι "Αώου; αλλ' 
αρχυς (a csel) ή ξύνευνος. Ag. 1115—1116. h) ποιχίλ,οις άγρεύμασ 
(a cselszövény) χρύφασ. Eum. 460—461. 9. Α vad: εξ άρχύων 
πέπτωχεν οΐχεται ιΨ ό ΰηρ (megmenekült előlünk Orestes). Eum-
147. Allegória. 10. A vad és az ugató kutya: οναρ δαυχεις d-rjpa, 
'/.λαγγάνεις δ) απερ χύων μέριμναν ουποτ έχλιζ(ον πόνου. Eum. 131 
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— 132. Hasonlat . 11. A jó orrú kutya és a vad üldözése: εοιχεν 
ευρις η ξένη χυνος δίχην είναι, ματευει δ" ων άνευρησει φόνον. Ag. 
1093—1094. Hasonlat . 12. Az alig megfogott v a d : τρόπος δε δη-
ρός ώς νεαιρέτου. Ag. 1063. Hasonla t 13. A kutya és a megsebb-

zett szarvasborjú: τετραυματισμένον γαρ ώς χυων νεβρόν προς αίμα 
χα), σταλαγμον έχματεύομεν. E u m . 246—247. Hasonla t . 14. Α szarvas
borjú és a há ló : ó ο έζαλύξας οίχεται νεβροΰ δίχην, χαι ταϋτα χού~ 
φως έχ μέσων άρχυσμάτων ωρουσεν. E u m . 111—113. Hasonla t . 
15. Α n y ú l : τόνδ' αφαιρούμενος πτώχα (a menekülő). E u m . 325. 
16. Α z sákmány: άγραν (Orestes) ωλεσα. E u m . 146. 

XX. Α halászat. 

1. Α halászháló: α) στείγωμεν' ως χώλοισιν. άμφίβληστρ (a kö

telék) έχει. Pr . 81 . b) γάγγαμον (a nyomor) ατής παναλωτου. Ag. 
361. c) άπειρον άμφίβλ>ηστρον, ωσπερ ιχθύων. Ag. 1382. Hasonlat . 
cl) μίμνησο d' ά'ΐφίβληστρον (a csel) ψ σ έχαίνυσαν. Ch. 492. 2. Α pa
rafa, a halászháló és a tenger mélysége : παίδες γαρ άνδρι χληδόνες 
σωτήριοι δανόντι φελλοί δ' ως άγουσι δίχτυον, τον έχ βο&οΰ χλω-
στηρα σώζοντες λίνου. Ch. 505—507. Hasonla t . 3. Α t innhal és a 

háló egy kivetésével összefogott h a l a k : τοι δ' ώστε δνννους η τιν 
Ιχθύων βόλον σγαΐσι χ,ώπών δραόμασίν τ ερειπίων επαιον. Pers . 4 2 4 
—426. Hasonla t . 4. Α t innhal . α) δύννος ως ηνέσχετο άναυδος. F r . 
297. Hasonlat , b) το σχαιόν όμμα παραβαλών δΰννου δίχψ. Fr . 297.. 
Hasonlat . 

XXI. Α lótenyésztés és a lóverseny. 

1. A ló : a) χεγειρκομένας άγεσδαι, έη, νέας τε χα} παλαιάς 
ϊππηδόν πλοχάμων Sept. 326 — 328. Hasonla t . \>) μη τι τλνγς ταν Ιχέτιν 
εϊσιδεΐν. . , άγομένάν Ίππηδόν αμπΰχων πολυμίτων. Suppl. 427—432. 
Hasonlat . 2. Α ló, a hajtás (és a versenytér ) : ωσπερ ξύν Ίπποις 
ψιοστοφώ δρόμου έξωτέρω. Ch. 1022—1023. Hasonlat . 3. Α tüsz-
szögő ló és a zabola : 1. xvn, 23. 4. A zabola: a) τίνα φώ λευσ-
σειν τόνδ ε χαλινοΐς (a kötelék) εν πετρίνυισιν χειμαζόμενον ; Pr . 561 
—563 . b) άλ/J έπηνάγχαζέ νιν Διός χαλινός (a parancs) προς βίαν 
πράσσειν τάδε. Pr . 671—672. c) 1. χχνιπ. / , 22. cl) βία χαλινών (a 
kötelék) τ avaúocp μένει. Ag. 238. e) χαλινόν (a szolgaság) #' ουχ 
έπίσταται φέρειν. Ag. 1066. 5. Az állazó : μέγα τ άφ^ρέδην φάλιον 
(az átok) όϊχετών. Ch. 962. 6. Α szájkosár: ;α\ τουσδε χημούς ( akö -
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telek) στόματος,. Fr. 124. 7. A vállszíj a jármon: άλλ1 άμφϊ πλευραΊς 
μασχαλιστηρας (a kötelék) βάλε. Pr.71. 8. A rúgás: χραδία δε ψόβω 
φρένα λαχτίζει (a kínzás). Pr. 881. 9. Az igázás és a kettős fogat: 
οπού γαρ Ισχύς συζυγούσι (az egyesülés) xa} δίχη, ποία ξυνωρίς (egy 
pár lény) τησδε χαρτερωτέρσ.; Fr. 311. 10. A kettős fogat: a) διπλή 
αό.στιγι, την"Αρες φιλεΐ,... φοινίαν ξυνωρίδα (a pár). Ag. 642—643. b) 
πέδαςτεχεροϊν xai ποδοΐν ξυνωρίδα (a kötelék). Cli. 982. 11. Az egyes 
fogat: έχάστα . . . λείπεται μονόζυξ (elhagyott). Pers. 136—139. 
12. Az igázás és a lógós: ιώνος <f Όδδυσσεύς, υσπερ οΰχ έχων 
επλει, ζευχθεις (magára vállalva a fáradtságot) έτοιμος ην έμοί σει-
ραφόρος (a segítő). Ag. 841—842. 13. Az igázás, a lógós és az 
árpát evő csikó : τον δε μη πειδάνορα ζεύξω (a büntetés) βαρείαις 
OÜTC μοι σειραφόρον (a segítő) xptdtúvra (az ellenszegülő) πώλον (az 
ember). Ag. 1639—1641. 14. A .csikó, az igázás és a kocsi: ϊσδι o' 
ανδρός φίλου πώλον (Orestes) εύνιν ξυγέντ εν αρματι (a nyomorú
ság) πημάτων.Οα. 795. 15. Α kerék agya: σπουδή διωχων πομπίμους 
χνύας (a tag) ποδοΐν. Sept. 371. 16. Az újonnan befogott, zabola
harapó, gyeplőnek nem engedelmeskedő csikó: δ αχών δε στόμ.ιον 
o)i νεοΖυγης πώλος βιάζει χάί προς ηνίας μάχει. Pr. 1009—1010. 
Hasonlat. 17. Az ugrándozás : 1. χνιπ. 5. 18. A csikó: πωλίχων (szűz
nek való) ίΓ εδωλίων ύπερχόπω δορί ποτ έξαλαπάζαι. Sept. 454 — 
455. 19. Α kocsis : ηχούσα μα.στιχτηρα. (megdöhbentő) χαρδίας λό-
γον. Suppl. 466. 20. Α kocsis és az ösztöke: ετυφεν δίχαν διψρηλό-
του μεσολαβεί χέντρω υπό φρένας. Eum. 156—158. Hasonlat. 
21. Az ostor: a) οιστροπληξ ο' έγο> μΛστιγι (az üldözés) δεία γην 
προ γης έλαύνομαι. Pr. 681—682. b) 1. χχνπ, 2. c) διπλής γαρ τήσδε 
μαράγνης (a szerencsétlenség) δούπος ιχνεϊται. Ch. 375—376. 22. Az 
ostor (és a fagy) : πάρεστι μαστίχτορος (a feddő) δαμίου βαρύ το πε-
μίβαρυ χρύος (a borzadály) εγειν. Eum. 160—161. 

XXII . Α baromtenyésztés. 

1. Α barom legeltetése: α) άβουχόλψον (nem az én gondom) 
τουτ εμώ φρονηματι. Suppl. 929. b) έβουχολούμεν (valamire gon
dolni) φροτίσιν νέον πάδος. Ag. 669. c) μη πρόχαμνε τόνδε βουχο-
λούμενος (a tűrés) πόνον. Eum. 78. d) τόνδε ποιμαίνων (az oltalma
zás) έμόν ϊχέτψ. Eum. 91—92. 2. Α legelés: α) τούτω γαρ "Αρης 
βύσχεται (a gyönyörködés). Sept. 244. b) πολύβοτος (sokakat táp
láló) r* αιών βροτών. Sept. 774. c) Χειμώνα χιονόβοσχον (az áztatás) 
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Suppl. 560. d) Ιυγμοίσι βόσχεται (a kesergós) xiap. Ch. 26. e) πάς 
πεποίμανται (a bebarangolás) τόπος. Eum. 249. 3. Az együtt legelő 
m a r h a : a) χενός /ενόν χαλεΐ, ξόύνομον (a társ) θέλων εχειν. Sept. 
353—354. b) γεραιά ξύννομ (a feleség) εύγενίς γόνα:. Pers. 704. 
c) έρωτας αταισι σύννομους (valamivel együtt járó) βροτών; Ch. 598. 
4. A csorda: a) έπ\ πάσαν χθόνα ποψανόρϊον (a hadsereg) θειου 
έλαύνει. Ters. 75. b) αιδούνται <P ΙχέταςΑιός, ποίμναν (a csapat) τάνδ' 
άμέγαρτον. Suppl. 641. c) ποίμνης (a csapat) τοιαύτης δ' όστις εύφι-
λής θεών. E um. 197. 5. Α barom, a juh , a csorda (és a bugyogás) : 

ου προτιμών, ώσπερε} βοτοϋ μόρον, μ^λων φλεόντων (gyapjas) εύπόχυις 
νομεύμασιν, εθυσεν αυτού παΐδα. Ag. 1415—1417. Hasonlat . 
6. Α bőgés : α) βροντής μύχημ (a roppant hang) άτεραρ.νον.'Ρϊ. 1062. 
b) 1. χχνπ. 47. 7. Α döfölődzés: α) νιχώμενοι χύρισσον (a vetődés) 
ϊσχυράν χι)óva. Pers . 310. b) αϊ δε χεροτυπούμενοή (az összezúzás) 

βία. Ag. 655. 8. Α pász tor : α) ώς 6 μάντις φησιν, οϊωνών βοτηρ (a 
megfigyelő). Sept. 24. b) τις δε ποιμάνωρ (a vezér) επεστι; Pers . 
241. c) ΰαρσούσι ναών ποιμένες (a kormányos). Suppl. 767. d) ποι-
μένος (a vihar) χαχού στρόβω. Ag. 657. e) όστις δ' αγαθός προβα-
τογνωμων, ούχ εστί λαθεΐν όμματα φωτός, τα. Οοχούντ ευφρονος έχ 
διανοίας ύδαρεΐ σαίνειν φιλότητι (az okos ember nem hagyja magát 

hazugok által elámittatni) . Ag. 795—798. Allegória f) 1. xxiv. 4. 

9. A bikától meg nem hágott t ehén : αγνά δ' άταύρωτος (a szűz) 
αύδά. Ag. 244. 10. A bika visszatartása a tehéntől és a sza rv : 
άπεχε τάς βοός τον ταύρον (tartsd vissza Clytaemnestrát A g a m e m -

nontól) ' εν πέπλοισι μελαγχέρω (fekete szélű) λαβούσα. μηχανψμα~ι 
τύπτει. Ag. 1125—1128. Allegória. 11. A farkas, a borjú a m a 
gas sziklákon, a bőgés és a pásztor: ϊδε με τάν ϊχέτιν φυγάδα, περί-
δρομον, λυχοδίωχτον ώς δάμαίιν αμ πέτραις ηλιβάτοις, Ίν άλχά πίσυνος 
μεμυχε φράζουσα βοτψι αόχθους. Suppl . 349—352. Hasonla t . 
12. Α béres : Μαινάδα» ζευχτψιε (a fékező). F r . 350. 13. Az igázás: 

a) άνάγχαις ταΐσδ' ένεζευγμαι (valamibe belejutni) τ άλας. Pr . 108. 
b) ταΐσδ' ένέζευξας (juttatni) . . . εν πημοσύναις. Pr . 578—579. 
c) δεύρ ύπεζύγψ (az irányítás) πόδα. Ch. 676. d) μν8' έπιζευχθτ[ς 
(a mérséklés) στόμα. Ch. 1044. 14. Az i g a : a) πάλιν ζυγόϊσι (a meg
aláztatás) δουλίοισ: μ-ηποτε σχεθεΐν.$βΐβί. 75. b) δούλιον ζυγόν (a 
meggyaláztatás). Sept. 471 . c) δούλων ζυγόν (a gyalázat). Sept. 

793 . d) ζυγόν (a meghódítás) έμβαλεΐν δούλιον 'Ελλάδι. Pers . 50. 
e) πο&έουσαι ιδεΐν άρτιζυγίαν (a nemrég megkötött házasság). Pers . 
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.542. f) ζυγόν (a kényszer) άλχος. Pers. 594.*^ άνύγχαζ£δυ·Χέπα$νο\> (a 
kényszer). Ag. 218. h) Τροία πβριβαλών ζευχτνιριον (a rabszolga
ság). Ag. 529. i) δουλίω χρψαι ζυγω(& kényszer) Ag. 953. j) etxmai 
άνάγχγι τη δε xaivtcrov ζυγόν (a szolgaság). Ag. 1071. k) δούλων ζυ
γόν (a kényszer). Ag. 1226. Ι) συζύγους (egyesült) δ' όμαυλ,ίας. Ch. 
599. 15. Az iga és a nyak: πολόγομψον οδισμα ζυγόν άμφφ&Χών (az 
áthidalás) α.ύχένι (a tengerszoros) πόντου. Pers. 77. 1G. A barom 
igába szorított nyaka: ούχέτ έξ ελευθέρου δέρης (a szabadság) 
αποιμώζουσι φιλτάτων μόρον. Ag. 328—329. 17. Egy pár igás 
marha: όχυρόν ζεύγος (két fejedelem) \4τρείδαιν. Ag. 44. 18. Az 
ösztökélés és az ösztöke: a) χρίουσα (a kinzás) χέντροις (a fájda
lom) ψοιταλέοις. Pr. 597. b) οίστρου δ' apőtq (a fájdalom) χρίει (a 
kinzás) μ απυρος. Pr. 880. 19. Az ösztöke: a) χέντρω (a kinzás) 
ψηξειν φυχάν. Pr. 692. b) διάνοιαν μαινόλιν χέντρον (az inger) έχων 
αψυχτον. Suppl. 107—108. c) όδύναις τε χεντροδαλητισι (roppantul 
kínzó). Suppl. 563—564. d) άντίχεντρα (a séríés) γίγνεται. Eum. 
136. ej που γαρ τοσούτο χέντρον (azok) ώς μητροχτονεΐν; Eum. 427. 

j) άλγη προψωνών άντίχεντρα. (heves) xaph'a. Eum. 466. g) χέντημα 
(a kinzás) γλώσσης. Fr. 165. 20. A bégetés (és a hullám zúgása): 
βλάχα} (a siránkozás) δ' αϊματόεσσαι των έπιμαστιδίων άρτι βρεφών 
βρέμονται (a hangzás). Sept. 348—350. 21. Α pásztor és a kecs
kék őrzése: χωρεΐτ άνευ βοτηρος (a vezető) αιπολούμενοι (avezető). 
Eum. 196. 22. A hizlalás: a) 1. xxvi. 3. b) Ζψός χότον . . . μηποτ 
εϊσόπιν χρόνου πόλ:ν παχύναι (a fölingerlés). Suppl. 616—618. c) τ ív 
τριπάχυντον (igen hatalmas) δαίμονα. Ag. 1476. d) πράσσε, πιαίνο·; 
(pazarul élni). Ag. 1669. 23. A hizlalás (és a szárny): αλλ' y σ 
έπίανέν (az ámítás) τις απτερος (üres, haszontalan) ψάτις; Ag. 276, 
24. A takarmány: fa) αμήχανου βόσχημα (az ok) πημονϊης πέλειν. 
Suppl. 620. b) από δε σου φεροίμαν βοσχό,ν (a táplálék) πώματος 
δυσπότου. Eum. 265—266. c) άναίματον βόσχηαα (a martalék). 
Eum. 302. 

XXIII . A méhtenyésztés. 

A méhraj : a) πάς γαρ Ίππηλάτας xai πεδοστιβης λείος σμήνος co; 
έχλέλοιπεν μελισσάν συν ορχάμω στρατού. Pers. 126—127. Hason
lat, b) άρσενοπληβη δ' εσμόν (a csoport) υβριστών. Suppl. 30—31. 
c) 1. χχνπι. b, 19. d) νόσων δ' εσμός (a sokasság) απ αστών ΐζ>: 
χρατός άτερπης. Suppl. 684—685. 
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XXIV. A kertészet és a földmivelés. 

1. A kertész: πατϊρ φυτουργός (a nemző). Suppl. 592. 2. Az 
ü l te tés : ψιτύει (a nemzés) γόνον. Suppl. 312. 3. A k a p a : Δώς μα-
χέλλίβ (a villám). Ag. 526. 4. A növény (és a pásztor) : στέργω 
γαρ, ανδρός φιτυποίμενος (a kertész) δίχ-ην, το των διχαίων τώνδ 
άπένδψον γένος. Eum. 911—912. Hasonla t . 5. Α gyökér : σπαρτών 
ο απ ανδρών, ων "Αρης έφείσατο, ρίζωμ (az utód) άνεΐται. Sept. 4 1 2 — 
413. 6. Α gyökér, a lomb, az árnyék (és a Sirius csillag): μίζης γαρ 
ούσης <ρυλλό.ς Ίχετ ές δόμους, σχιάν ΰπερτείνασα σειρίου χυνός (ha 
férfiú van a háznál, akkor az védve van a bajok ellen). Ag. 9 6 6 — 

967. Allegória. 7. A fa töve : γένος ώλέσατε πρέμνοδεν (végképen) 

ούτως. Sept. 1056. 8. A fa töve és annak gyökerestől való k i i r t á sa : 
μή μοι πόλιν γε πρέμνοδεν (végképen) πανωλεδρον έχδαμνίσητε (a 
megsemmisítés). Sept. 71—72. 9. Α tö rzsök: α) Δίχας δ' ερείδεται 
πυ&μ·ην (a hata lom). Ch. 626. b) γενεώ.δοςπυδμγιν.¥τ. 30. 10. A mag 
és a törzsök: σμχχρου γένοιτ αν σπέρματος μέγας πυδμ'ήν (kis d o 
logból is nagy szerencse származhatik) . Ch. 204. Allegória. 

11 . A kiszáradó törzsök: ουτ αργιχός oot πάς ód* αυανδείς πυδμην 
(a kihaló nemzetség) βωμοΐς αράξει. Ch. 260—261 . 12. A törzsök 

és a virágzás: πυ&μψ (Aegyptus) δι* άμόν γάμον τεδαλώς(& vágyó

dás). Suppl. 104 — 105. 13. A virágzás: a) 1. xxvin. / , 2. b) αίμα 
βροτόϊσι ϋάΐλεί (a táplálás). Suppl. 857. c) άνδούν (telve van) πέ
λαγος. Ag. 659. d) 1. XXVIII. b) 16. e) άμφιδαλης (kettőt boldogító) 
Ζευς. Ch. 394. f) πό.δος άνδεΐ (meg nem szűnik). Ch. 1009. g) νεο-
8ήλου (fiatal) βοτοΰ. E u m . 450. 14. A virágzás, a gyümölcsözés, 

a kalász, a vetés (die Saat) és az c r a t á s : ύβρις γαρ έξανδοΰσ (a 
keletkezés) έχάρπωσε (az okozás) στάγυν (a vész) ατής, δδεν πό.γχλαυ-
τ&ν έξαμα (a bekövetkezés) δέρος (a szomorúság). Pers . 821—822. 

15. A virág: a) το σον γαρ ανδος (a dísz), παντέχνου πυρός σέλας. Pr . 7. 
l·) χρο'.άς αμείψεις ανδος (a szépség). Pr . 23. c) άρεων ανδος (a hős). 
Pr. 410. d) ανδος (az ifjúság) Ιίερσίδος αϊας. Pers . 59. e) το Περσών Ő* 
ανδος (az ifjúság). Pers . 2 5 2 . / ) χώρας ανδος (az ifjúság). Pers . 925. <^ 

μψΤ..."Αρηςκέρσειεν άωτον (az ifjúság). Suppl. 665. h) ανδος (az 
ifjúság) ΎΑρχείων. Ag. 197. %) 1. XXVIII. b, 46. j) έξαίρετον άνδος (a 
legszebb ajándék). Ag. 955. 16. A virág és a virág leszakasztása : 

ηβας δ* ανδος (a szépség) αδρεπτον (sértetlen). Suppl. 663. 17. A virág 

leszakasztása: a) χλαυτυν ő* άρτώρΰποις (az imént meggyalázott) 
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ώμοδρόπων (szüzet élvező) νομίμων προπάροιδεν διαμεΐφαι. Sept., 
333—334. b) αλλ' αύτάδελφον αίμα δρέψασϋαι (a kiontás) §éXstq} 

Sept. 718. c) γοεδνά (Τ ανεμίζομαι (a tűrés) isTfta. Suppl. 72—73. 
d) τούτων τά Χωστά, χαι τα. &υμηδέστα.τα πάρεστι, λοηίσασδε (a vá 

lasztás). Suppl. 962—963. e) ματαίαν γλώσσαν ώδ' άπανδίσαι (a 
gögösködés). Ag. 1662. 18. Α virágokkal való főldiszítés: a) íaí 
πολλοίς έπανϋίσαντες (sújtani) πόνοισι γενεάν. Sept. 951—952. b) η 
πολύμναστον έπηνΰίσω (a fer tőztess) αίμ άνιπτον. Ag. 1459. c) υμάς 
δε χωχυτοΐς εζανϋίζειν (a siránkozás) νόμος. Ch. 150. 19. Α g y ü 

mölcs : α) καρπός (a következmény) -ης ασύμφορος. Sept. 600. b) ει 
χαρπός (a beteljesedés) εσται δεσφό.τοισι Αοξίοο. Sept. 618. e) πι-
χρόχαρπον (az eredmény) άνδροχτασίαν τελεΐν. Sept. 693. d) τέρειν 
όπωρα (az ifjú kor) ο' ευφόλαχτος ουδαμώς. Suppl. 998. e) εμάς ο' 
όπώρας (az ifjúkor) ουνεχ' ευ θάρσει. Suppl. 1015. 20. Α gyümölcs 

(és a csöpögés): χαρπώματα (az ifjú kor) στάζοντα (az élvezés) 

χηρύσσει Κύπρις. Suppl . 1001—1002 .21 . A gyümölcs leszedése: a) 

μεγίστης όνομα γης χαρπουμένη (az elnyerés). Suppl. 316. b) αυτός 
φρενών χαρποΐτο (a lakolás) την άμαρτίαν. Ag. 502. c) ούχ έσϋ-
όπως λέξαιμ: τά ψευδή χαλά ές τον πολύν φίλοισι χαρπούσδαι (az 
Öröm)χρόνον. Ag. 620—621 . d) χρησμός . . . άχαρπώτους (hasztalan) 
χτίσαι. E um . 714. 22. Α ha j t á s : α) μητροχ,τόνον ψίτυμα (a gyer
mek) Ag. 1281. b) έμόν έχ τούδ' ερνος (a gyermek) άερδέν. Ag. 
1525. c) ν) δ' άπερ ξένω ξένη εσωσεν ερνος (a csecsemő). Eum. 660 
— 6 6 1 . d) οίον ερνος (a csecsemő) ουτις αν τίχοι θεός. E u m . 666. 
23. Α szántóföld és az aratás : μάχλον "Αρη, τον άρότοις (a harcztér) 

Οερίζοντα (az ölés) βροτούς εν άλλοις. Suppl. 635—636. 24. Α szán

tás : πολύς δε πόντος οΰνεχ' ψόδη (a behajózás) δορί. Suppl. 1007. 
25. Α barázda: όνυγος άλοχι (a seb) νεοτόμω.0λ\. 25. 26. Α barázda, 

a termés betakarí tása és a sarjazás : βαδέίαν άλοχα (az ész) δ:ά 
φρενός χαρπούμενος (a fölhasználás), έξ νις τά χεδνά βλ,αστάνει (a 
megszülemlés) βουλεύματα. Sept. 593—594 .27 . Α vetés (das Sáen): 

a) βηλύσπορος (a nemzetség). Pr . 855. b) όμόσπορον (a testvér). 

Sept. 576. c) όμοσπόροιν (a testvér). Sept. 820. d) χερσίν όμοσπό-
ροισιν (a rokonság). Sept. 933 . e) όμόσποροι (a rokonság). Sept. 

9 3 4 . / ) τριτοσπό[>ο) (a harmadik iz) γον/j. Pers. 818. g. όμοσπόροις 
(a rokon). Ag. 1510. h) όμοσπόρου (a testvér). Ch. 242. ί) τροφός 
δε χύματος νεοσπύρου (nemzett). E u m . 659. j) τους επισπύρους (az 
utódok). E um. 673. kJ ol ΰεών άγχίσποροι (a rokon). F r . 155. 
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28. A vetés (die Saat): σποράς (a nemzetség) γε μψ έχ τϊησδε φύσε-
xat δρασύς. Pr. 871. 29. Α vetés, a szántóföld és a gyökér: οστε 
/ιατρός άγνάν σπείρας (a közösülés) αρουραν (a nő), ΐ»} έτράφη, ρί-
ζαν (a nemzetség) αίματόεσσαν, ετλα. Sept. 752—756. 30. A vetés, 
a hüvely, a sarj (és a születés) : χαίρουσαν ουδέν ησσον vj διοσδότω 
γάνε: σπορψός χάλυχος εν λοχεύμασιν (a sarjazás). Ag. 1391—1392. 
Hasonlat. 31. A vetés (die Saat) és az aratás: άλλα xal τάδ' έξα-
μτ,σαί (kiállani) πολλά δύστψον βέρος, (akin). Ag. 1655. 32. A mag: 
a) Ίνάχεων σπέρ>μα (a gyermek). Pr. 705. b) Κρέοντος σπέρμα (a 
gyermek). Sept. 474. c) σπέρμα (a szülött) σεμνάς μέγα ματρός. 
Suppl. 141. Ugyanez Suppl. 151. e) σπέρμα·' (a gyermek) ευτέχνου 
βοάς. Suppl. 275. f) σπέρμα (az eredet) r' ΆργεΊον το σόυ. Suppl. 
290. g) σπέρμα (a gyermek) . . . γβονός. Ag. 528. h) ελπ}ς σπέρ
ματος (a rokon) σωτηρίου. Ch. 236. i) σπέρμα (a nemzetség) Πελο-
π:δών. Ch. 503. j) σφαγαί τε σπέρματος (a csecsemő). Eum. 187. 
k) βροτείων σπερρ.άτίον (a csecsemő). Eum. 909. Ι) βρότεων σπέρ/ι 
(az ember). Fr. 295. m) του πηλοπλάστου σπέρματος (az eredet) 
βνψ-η γυνή. Fr. 373. 33. A sarjazás: a) άγαΰοΐσί βρΰοις (légy meg
áldva). Suppl. 966. b) ΰάρσε: βρύων (a dölyfösködós). Ag. 169. 
c) 1.1, 24. cl) νόσου βρύε:ν (az elteltség). Ch. 70. e) στόμα . . . μαντιχ^ 
βρύον (a kitünés) τέχν/j. Fr. 281. 34. A sarj : a) βΛαστημόν (az erő) 
άλ.δαίνοντα. Sept. 12. b) 1. xxvn, 8. c) τγσδε βΛαστημόν (a szülött). 
Suppl. 317. 35. Az aratás: a) αυτόγβονον πατρωον εδρισεν (a tönkre 
tevés) δόμον. Ag. 536. b) o'l <f ουποτ έλπίσαντες ημησαν (a vagyon
szerzés) χαλώς. Ag. 1044. 

XXV. A szőlőmívelés. 

1. A boröntés: το γάρ έμόν βροεΐς πάΛος έπεγχέας (más valami 
dolognak is oka lenni). Ag. 1137. 2. A borkeverés: νεοχράτα (az 
imént megérkezett) φίλον χομίσειεν. Ch. 344. 3. A tiszta bor: 
a) αχρατος (nagymérgü) όργψ ''Αργός. Pr. 678. b) 1. xxvin. / , 25. 
4. A részegség: 1. xxxn. 28. 

XXVI. A kereskedelem. 

1. Az eladás: πεπραμένοι (az elűzés) γάρ νυν γέ πως άλ,ωμεθα. 
Ch. 132. 2. Α kicsinyben való eladás: a) ελδών δ1 εοίχεν ου χαπη-
λεύσειν{&ζ odahagyás) μάγψ. Sept. 545. b) χάπηλα (cselszövényes) 
προσψέρων τεχνήματα. Fr. 338. 3. Az áruezikk ledobása a hajó 
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hátsó részéről (és a hizlalás) : πρόπρυμνα ο' έχβόλάν φέρει (oda-^ 
vész) ανδρών άλφησταν όλβος άγαν παχυνδείς (a szaporodás). Sept. 

769—770. 4. Α vevés : r/ς ο' αν φίλους, ώνοΐτο (a tevés) τους κεκτη
μένους (a rokon) ; Suppl. 336. 5. Α kereskedő t á r s a : a) συ τ αυτός 
χοΐ ξννέμποροι (a társ) . Suppl . 939. h) έχείνου xtu συνεμπόρου (a társ) 

τινός. Ch. 208. c) τούσδε xat ξυνεμπόρους (a társ). Ch. 713. d) λύπη 
ο' άμισθος εστί σοι ξυνέμπορος (a kisérő). Ch. 733. 

XXVII. Α hajózás. 

1. Α ha jó : ηλ&ον διώχουσ, ουδέν ύστέοα νεώς. Eum. 251 . 
2. Α hajó, (az istenfélő férfiú), a (gonosz) hajós, (a melegség, az 
idegent megvető, istenről megfeledkező polgárok, az ostor és a 
vadászháló): ώς γάρ ξυνεσβάς πλοΐον ευσεβής ά:Λρ ναόταισι δερμοΐς 
(durva) xol πανουργίας πλέως ολωλεν άνορών συν δεοπτυστω γένει, 
η ξυν πολίταις άνδράσιν δίκαιος ων έχδροξένοις τε χαι δεών άμνημοσι 
πληγείς ΐϊεού μάστιγι (a büntetés) παγχοίνφ *3άμή) ταύτοΰ χυρησας 
έχόίχοις άγρευματος (a büntetés) ούτως όμάντις, υιόν ΟϊχΛέους λέγω, 
σωφρο)ν δίκαιοι άγαδός ευσεβές άνηρ, μέγας προφήτης, άνοσίοισι 
συμμιγε\ς δρασυστόμοισιν άνδράσιν βία φρενών Διός δέλοντος ξυγ-
χαδελχυσδνισται. Sept. 601—614. Hasonlat . 3. Α jól összeszögezett 

csónak és a henger : xol γεγόμφωται σχύ.φος στρέβλαισι ναυτιχαΐσιν 
ώς προσηγμένον. Suppl. 4 4 0 — 4 4 1 . Allegorie. 4. Α vitorla, a vitor
larúd és az örvény: ξυν χρόνω καδησειν λαΐφος (az engedés), όταν 
λάβη πόνος δραυομένας χεραίας (a szerencse), χαλεΐ ο' άχουοντας 
ουδέν εν μέσα δυσπαλεΐ τε díva (a szerencsétlenség). E u m . 5 5 6 — 

559. 5. Α hajó előrésze: στόματος τε καλλιπρωρου (szép) φυλαχάν 
χατασχεϊν φδόγγον αραΐον οιχοις. Ag. 236—237. 6. Α hajó előrésze 
és a szél: πάροιδεν δε πρώρας (a lélek) δριμύς άηται (az izgatott
ság) χαρδίας ϋυμός. Ch. 390—392. 7. Α hajó előrésze és a hul lám 
zúgása: δάϊος στρατός, όξυπρωροισι (az él) βρέμων (a dühöngés) 

εν αιχμαΐς. Pr . 424. 8. A hajó előrésze (és a sarj): βλάστημα (a szü

lött) χαλλίπρωρον (szép arczu). Sept. 533 . 9. A hajó hátsó része : 

a) αιδοΰ συ πρύμναν (az oltár) πύλεος. Suppl. 344. b) τοιώνδε τυγ-
χάνοντες ευπρυμνη (szép) φρενός χάριν σέβεσδαι. Suppl. 989—990. 
10. Α hajó hátsó része, a kormányrúd és a kormányzás : ypy λέγειν 
τά χαίρια όστις φυλάσσει πράγος εν πρύμνη (élén) πόλεως οϊαχα (a 
kormánybot) νωμών (a tar tás) . Sept. 2 — 3 . 11. A hajó födélzete: 
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a) πληρούνε βωραχεΐα, χάπι σέλμασι (a tető) •πύργων στάβητε. Sept. 
32—33. b) δαιμόνων ο ε -ου χάρις βιαίως σέλμα, (a királyi szék) σεμνυν 
ημέϊβΗΗ JLg. 182—183. 12. A z a l t e h e r : λαβούσαδ' ίρμα (az anyaméh 

gyümölcse) Δϊον άφευδέΐ λόγω. Suppl. 580. 13. Α teher a hajón : a) 

άτην γε μείζω xai μέγ έμπλ,ήσας γόμου (a baj). Suppl. 444. b) έποί-
χτιστον γέμος (az átok). Ag. 1221. 14. Az evező, az evezőpad és a 
hajó: συ ταύτα φωνεΐς νερτέρα προσημενος χωπίβ (a hely), κρατούν
των των επ'ι ζυγώ (a trón) δοοός (az á l l am) ; Ag. 1617—1618. 
15. Az evező és az evezés: 1. xxvm, b, 23 . 16. Az evezés: a) ερεσσ' 
ερεσσ (a mell verdesése) χα) στέναζ εμψ χάριν. Pers . 1046. b) 'Ιώ 
οιστρω έρεσσομένα (az üldözés). Suppl. 540 — 541 . 17. Az evezős: 
a) άντηρέτας (az ellenfél) έχβρόΐσι . . . τάξω. Sept. 283—284. 
b) εϊχός δε πράξειν άνδρας ώδ' άντηρέτα.ς (az ellenfél). Sept. 518. 

c) άντηρέτας (az ellenfél) πέμπειν επαινώ. Sept. 595—596. cl) δορός 
γε τωδ' άννηρετας (az ellenfél). Sept. 993. 18. A kormánylapá t : 

a) Ιππιχών τ άπυον πηδάλιο» (a lószerszám) δια στόμια. Sept. 206 
—207. b) ούδ' ευ πραπίδονν οί'αχσ (a belátás) νέμων. Ag. 802. 
19. Α hajó kormányzása : α) συ ο' αυτός γνώβι ναυχληρεϊν (a k o r 
mányzás) πόλ<ιν. Sept. 652. b) επεί στρατόν ευ ποδούχει (a vezérlés). 

Pers . 656. c) φρένες γαρ αυτού δυμόν ωαχοστροφούν (a vezetés). 

Pers . 767. 20. Α kormányos: α) νέοι γάρ όϊαχονόμοι (a fejedelem) 
χρατούσ 'Ολύμπου. Pr . 148. b) τις ούν άνάγχης έστιν οϊαχοστρόφος 
(az is ten); Pr . 515. c) χωράς τησδε πρυμνητης (az uralkodó) avat. 

Eum . 16. d) πρυμνήτψ (a király) χβονός έλ,βόντ. E u m . 765—766. 
21 . A kormányos és a czél: σύ δ' ώστε ναός χεδνός οίαχοστρόφος 
φάρξαι πόλισμα, πριν χαταιγίσαι πνοάς "Αρεως. Sept. 62—64. Hason
lat. 22. Α hajó fenekén összegyűlt víz k imer í tése : a) τί σοι οίοι τε 
βνητοί τΐονδ' άπαντλ,Υ,σαι (a kiszabadítás) πόνων; P r . 83—84. b) έγω 
Bk τψ παρούσαν αντλήσω (a tűrés) τύχην. Pr . 375. c) τα μεν γάρ άλλα 
τλγμόνως Ϋιντλ,ουν (a tűrés) xaxa. Ch. 748. 23 . Α tenger, a hulláin, a 

τριχυμία, a hajó hátsó része és a viz locsogása: χαχών ο' ώσπερ θά
λασσα χύμ άγει τό μεν πίτνον, άλλ.ο δ' α,είρεν τρίχαλον, ο χα), περί 
πρύμναν (a lét) πόλείος χαχλΛζει. Sept. 758—761. Hasonlat . 
24. Α nagy tenger : χαχών δη πέλαγος (az átok) ερρωγεν μέγα. Pers . 
433. 25. Α csöndes t enge r : 1. χχνιπ. b, 46. Hasonlat . 26. Α fene
ketlen, nehezen behajózható tenger és a k ikö tő : ατής δ' άβυσσον 
(roppant nagy) πέλαγος (a szerencsétlenség) ου μάλ' ευπορον ( tű r 
hető) τόυ' έσβέβψα, χούδαμού λιμην (a vég) χαχών. Suppl. 470— 
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471 . 27. A tenger feneketlen mélysége: a) πλούτος άβυσσος (végte

len) έ'σται. Sept. 950. b) τι δε μέλλω φρένα. Δία.ν χαβοράν, δφιν άβυσ-
σον (kikutathat lan); Suppl. 1058—1059. 28. Α búvár, a tenger 

mélysége (és a részegség): δει τοι βαΰείας ψροντίδος σωτηρίου, 
δ'ιχην χολυ/ιβητηρος, ες βυ&όν μολεΐν dsdopxog όμμα, μηο άγαν ω<α)-
μένον (elfogult). Suppl . 407—409. Hasonlat . 29. Α tengerpar t : 
ώ πότνια χ&ών ΧΟΛ πότνι άχτη (az emelkedés) χώματος. Ch. 722—-
723. 80. Α szir t : ίρματι (a szigorúság) προσβαλών δίχας ώλετ. 
Eum. 565. 31 . Α tengerszoroson való áthajózás: έψετμΛς τάσδε 
πόρ&μευσον (a hirülvivés) πάλιν. Ch. 685. 32. A kedvező szél: 
a) i'zco xai ουρον (a rohamosság). Sept. 690. b) de) δαίμον ουριεΐν 
(a kedvezés) τύχης. Pers . 602. c) το παν μη/αρ ούριος (kegyes) Ζευς-
Suppl. 594. cl) τΰγοιμ αν χαιΨ εν ούρίσας (a terv végrehajtása). Ch. 

317. α)πράξιν ούρίαν (kedvező) Μλων. Ch. 814. f) §ηλυν ουριοστά-
ταν (szerencsés) . . . νόμον. Ch. 811—823 . g) πατρός γαρ αίσα 
τόνο έπουρίζε: (az okozás) μόρον. Ch. 927. h) σύ ο αίματηρόν 
πνεύμ έπουρίσασα (az u tána való lehelés) τω έπου. E u m . 137— 
138. 33 . Α kedvező szél, az evezés, a viz locsogása a lapát csapása 
alatt (és a szent hajó): αλλά γόίον, ώ φίλα:, χατ ουρον (a hevesség) 

έρέσσετ (a hangoztatás) άμψί χρατι πόμπιμον γεροϊν πίτυλον (a s i 
ránkozás), ος αϊεν δι' Άχέροντ αμείβεται τάν ναύστολον μελάγχρο-
χον ΰεωρίδα (a csónak). 'Sept. 842—857. 34. Α viz locsogása a 

lapát csapása a l a t t : πάντες évi πιτΰλω (a harczi zaj), ih, έη, τλά>ιο-
νες άσπαίρουσι γέρσω. Pers . 975—975. 35. Α csöndes idő, a hul
lám és a víz a ha jóban : πόλις ο' εν ευδία (a biztonság) τε χαι χλυ-
δωνίου (a veszedelem) πολλαϊσι πληγαΐς άντλον (az ellenség) ουχ 
εδέξατο. Sept. 795—796. 36. Az á r amla t : όταν (V 6 δαίμων evpajj 
(a kedvezés). Pers. 601 . 37. Az áramlat , (a kerítés), a hul lám és a 

tenger : δόχιμος δ' ουτις ύποστάς μεγάλφ ρεύμ.ατι (a tömeg) (ροκών 
έχυροΐς ερχεσιν (a védeszköz) εϊργειν αμαχον χύμα (a tömeg) θάλασ
σας (a hadsereg). Pers . 86—90. 38. A hullám : a) βολεροί δε λόγα. 
παίουσ ειχη στυγνής προς χΰμασιν (a veszedelem) ατής. Pr . 8 8 5 — 
886. b) όχλεΐς μάτην με χΰμ* όπως παρήγορων. Pr . 1001. Hasonlat : 
c) βοά γαρ χύμα (a tömeg) χερσαΐον στρατού. Sept. 64. d) είςούρα-
νόν πέμπει γεγωνά Ζην) χυμαίνοντ (heves) επη. Sept. 442—443. 
e) όταν χλύδων (a csapás) χαχών επελβ-η. Pers. 599—600. f) ποΐ 
τόδε χύμ (a végzet) άπάζει. Suppl. 126. g) χέαρ, υ.ελαινόχοω δε 
πάλλεται χλυδΐονίω (az ijedtség). Suppl. 784—785. h) χάρο ποοσέ-
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στη χαρδίας χλυδώνιον (a kiömlés) χολής. Ch. 183—184. i) 1. i. 28, 
39. A csapódó hullám : a) μηο αλλοδαπών χυματι (a támadás) φώ
των χαταχλυσΒψ (az elenyészés). Sept. 1076—1077. b) 1.1. 43. Ha
sonlat. 40. A hullám zúgása: a) 1. xxn, 20. b) Τυδεύς μεν ηδη πρβς 
πύλαισι Ιίροιτίσιν βρέμει (a dühöngés). Sept. 377—378. c) χχνιπ, 
f, 23. d) μ-ή-οτ εν πάλει στάσιν ταυ έπεόχομαι βρέμ.ειν (a dühöngés), 
Eum. 977—978. 41. Α hullám zúgása és az ellenállhatlan viz: βρέ-
μει ο άμαχέτου δίχαν ύδατος όροτύπου. Sept. 84—85. Hasonlat. 42. Α 
szelek által fölvert hullám zajgása: χύμα (a tömeg) περί πτόλινβογμο· 
λοφάν ανδρών χαχλάζει (a lármázás) πνοαΐς (a harczias szellem)"Aρεος 
ορόμενον (az ingerlés). Sept. 112—115. 43. A háborgó tenger: a) 
1. xvn, 13. h) δυσγείμερον (nagy) γ ε πέλαγος (a kin) άτηράς δύης.ΐΎ. 
74G. 44. A vihar és a tenger áramlata : εξ ομμάτων δε δίφιοι πίπτουσί 
μοι σταγόνες άφαρχτον ουσχίμου (szomorú) πληιιμυρπδος (a jajgatás). 
Ch. 185·—186. 45. Α vihar és a τριχυμία (a harmadik hullám, mint 
pl. a rómaiaknál a fluctus decumanus): οίος σε χειμ.ών (a szenve
dés) xdi χαχών τριχυμία. (a kin) επεισ σ.φυχτος.) Pr. 1015—1016. 
46. A vihar, a hajós és a bolyongás a tengeren : έν γειμώσι ναυτί
λων δίχην στροβυύμειΤ. Ch. 202—203. Hasonlat. 47. Α hajó in-
gása, a tenger feneke (és a bőgés): χθων σεσάλευται (a megrendü
lés) βρυ/ία (tompa) ő' ηχώ παοαμυχάται (a borzasztó hang). Pr. 
1081—1082.48. A hajó hátsó részéről annak előrészére siető hajós 
és a szélkorbácsolta hullámtól verdesett hajó : 6 ναύτης άρα μη 'ς πρω-
ραν φυγών πρΰμνηίίεν ηύρε μηγανψ σωτηρίας, νεώς χαμούσης ποντ'ιψ 
προς χΰματι (megmenti-e a fejedelem a várost ostrom idején, ha 
a helyett hogy erélyes eszközökhöz nyúlna, az isteneket hívja segít
ségül) ; Sept. 208—210. Allegória. 49. A hajó szerencsés útja, a 
szirthez való csapódás, a teher a hajón, annak kidobása, (a parity-
tyával való dobás) és a hajó elmerülóse: πότμος εύ&υπορών (sze
rencsés) ανδρός επαισεν (a változás) αφαντον έρμα (a szerencsétlen
ség) xai το μεν προ χρημάτων χτησίων οχνος βαλών σφενδόνας άπ 
εύμέτρου (a föláldozás), ουχ εδυ (a szerencsétlenségbe való jutás) 
πρόπας δόμος πημονας γέμων άγαν. Ag. 1005—-1012. 50. Α hajó ten
gerbe való fordulása: οΰδ' έπόντισε σχάφος (nem megy tönkre a 
ház). Ag. 1013. Allegória. 51. A hajótörés: περ} δ' έμψ χάρα πλη-
γεΐσ έναυάγησεν (darabokra tört). Fr. 179. 52. Α kikötés: α) πα. 
ποτέ τώνδε πόνων χρη σε τέρμα χέλσαντ (végtére) εσιδεΐν Pr. 183 
—184. b) ές τάσδε σαυτόν πημονάς χαβώρμισας (valamibe bele-
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jutni). Pr. 965. c) δεύρο ο' έξοχέλλεται (a végződés). Suppl. 438. 
d) έν σπαργάνοισι παιδός όρμίσαι (a begöngyölités) δίχψ. Ch. 529. 
53. A vasmacska: ωρα <f εμπόρους χαΰιέναι αγχυραν (a nyugoda
lom) εν δόμοισι. Ch. 661—662. 54. A kikötő : πολύς πλούτου λιμην 
(a tárház). Pers. 250. 

XXVIII . A természet. 

a) Általános természeti sajátságok. 

1. A kör: χύτος προσηδάφισται χοιλογάστοφος χύχλου (a 
paizs). Sept. 495—496. 2. Az árnyék : εύτυγούντα μεν σχιά (a bal
eset) τις αν τρέφειεν. Ag. 1328—1329. 3. Α mező : πόντου πεδίον 
(a tenger tükre). Fr. 150. 4. A mélység : a) άνώμωξεν χαχών όρων 
βάΰος (a nagyság). Pers. 465. b) χαχώ ν ιδεΐν βάδος (a nagyság). 
Pers. 712. 

b) Az állatok. 

1. A kutya : a) χοιμωμενος στέγαις^ Ατρειδών αγχαδεν, χυνός 
δίχψ, άστρων χάτοιδα νυχτέρων ύμψγυριν. Ag. 2—4. Hasonlat, b) γυ-
ναΐχα πιστψ δ' εν δόμοις εύροι μολών οΐανπερ ούν έλειπε, δωμάτων 
χύνα (az őrző). Ag. 606—607. c) γλώσσα μισητές χυνός (a szem
telen nő). Ag. 1228. d) φύλαξα: μητρός έγχότους χύνας (az Erinys). 
Ch. 924. e) μητρός εγχοτοι χύνες (az Erinys). Ch. 1054. 2. A mérges 
kutya: μυχού <?' αφερχτος πολυσίνου χυνός δ'ιχαν. Ch. 446. Hasonlat. 
3. Az ugatás : a) νέον <f άνδρα βαυζει (a nagy kívánság). Pers. 13. 
b) λύμας εις συ προ γάς ύλάσχων (a kiabálás) Suppl. 877. c) τάδε 
σιγά τις βαυζει (a duzzogás). Ag. 447—448. d) συ δ" έξορίνας νη-
πίοις ΰλάγμασιν (a kiabálás) αξει, Ag. 1631—1632. e) μ-η προτίμησες 
ματαίων τώνδ^ ύλαγμάτων. Ag. 1672. 4. Α harapás: α) λόφοι δε χώ-
δων τ ου δάχνουσ (a sebzés) άνευ δορός. Sept. 399. b) ώμοδαχής 
(heves) σ άγαν Ίμερος έξοτρύνει. Sept. 692—693. c) %de συμφορά 
δάχνει (a szomoritás). Pers. 846. d) δήγμα (a szomoritás) δε λύπης. 
Ag. 791. ej πέπληγμαι δ' ύπό δηγματι (a fájdalom) φοινίψ δυσαλγεΐ 
τύ/α. Ag. 1164—1166. 5. Α kakas : α) μητ έξελοΰσ ώς χαρδίαν 
άλεχτόρων εν τοΐς έμ.οΐς άστοΐσιν. Eum. 861—862. Hasonlat. 
b) ένοιχίου ο' δρνιΰος (a kicsinyes harcz) ου λέγω μάχψ. Eum. 866. 
6. Α kakas és a tyúk: χόμπασον ΰαρσών, άλέχτωρ ώστε ΰηλείας 

Q 
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πέλας. Ag. 1671. Hasonlat . 7. A m a d á r : a) xal Ζψός ópv.v (a nap) 

τόνδε νυν χιχλ'ησχετε. Suppl. 211. h) χχνπι, c, 3. 8. A repülő 
m a d á r : 1. i, 30. 9. A madár és a falatozás : όρνιθος όρνις πώς αν 
άγνεύοι φαγων (hogyan lehetne a rokon ment a bűntől , ha rokonon 
követ el erőszakot); Suppl. 226. Allegória. 10. A szá rny : a) ώ 
οίος αϊδψ xal ταγύπτεροι (viharos) itvoal. Pr . 88. b) ούτις άλλος 
άντ εμού λινόπτερ (vászonvitorláju) ηύρε ναυτίλων οχήματα. Pr . 
467—468. c) λευχο-τέρφ (a pehely) δε νιφάδι χα) βροντημασι ~//ίο-
ν'ιοις χυχό.τω πάντα. Pr . 993—994. d) νάες ο απωλέσαν, τοτοΐ, όμο-
πτέροισι (a vitorla) εμβολαΐς. Pers. 561—562. e) πόνου δ' ι'δοις 
αν ούδαμού ταυτον πτερόν (a hevesség). Suppl. 328. f) βελει βου-
χόλ,ου πτερόεντος (gyors). Suppl. 556—557. g) φοβούμαι, νγες ώς 
ώχύπτεροι (a vitorla) ψ.ουσι. Suppl. 734—735. h) 1. χχπ, 23. i) βέ-
βαχεν όφις ου μεθύστερον πτεροΐς (folyvást á lmodni valamiről) 
όπαδούσ ύπνου χελευδοις. Ag. 425—426. j) xal μψ ϊ)$ εστί χάρτ 
ιδεΐν όμόπτερος (hasonló). Ch. 174. k) άνεπτερωδης (az ö rven

dezés) χάδόχεις όράν εμέ. Ch. 228. Ι) ουγ ύπόπτερος (könnyelmű) 
φροντίσιν δαείς. Ch. 602—603. m) Παλλάδος δ" υπο πτεροΊς (az ol
talom). E um. 1000. 11. Α röpülés : α) ης δδμά προσεπτα (az i l la
tozás) μ άφεγγης; Pr. 115. b) το διαμψίδιον δε μοι μέλ,ος προσεπτα 
(eszébe ju t ) . Pr . 555. c) 1. χχνπι . / , 7. d) δια πεδον βοά ποζάτα: 
(a hangzás). Sept. 84. e) 1. ν . 7. f) έχ στομάτων ποτάσθω (a h a n g 
zás) φιλότιμος ευγά. Suppl. 656. g) ύπερ ΰαλΑσσης χα\ χΰονός 
ποτωμίνοις (a hazasietés). Ag. 576. h) δεΐμα . . . ποτάται (eszem
ben van). Ag. 976—977. i) τι γάρ χεύϋω φρενός ΰεΐον έ'μπας 
ποτάται (az izgatottság). Ch. 389—390. j) 1. χχνπι . / , 19. 
12. A csir ipolás: μινύρονται (a zörgés) φόνον χαλινοί. Sept. 123. 
13. A madár kicsinyei : a) πατρός νεοσσούς (a gyermek) τούσδ" 
Ch. 256. b) πάτερ, Ιδών νεοσσούς (a gyermek) τούσδ\ Ch. 500—501 . 
14. A madár kicsinyei, a sárkány (és a v iha r ) : είρξει νεοσσών , ως 
δράχοντα δύσχιμον (kegyetlen). Sept. 503. Hasonla t . 15. Α fecske: 
εϊπερ εστί μή χελ,ιδόνος δ'ιχψ άγνώτα φωνψ βάρβαρον χεχτ-ημίνη. 
Ag. 1050—1051. Hasonlat . 16. Α panaszoló csalogány (és a v i rág

zás) : άμφΐ a αύτάς δροεΐς νόμον άνομον, οιά τις ξουΰο. άχόρετος 
βοάς, φευ ταλαίναις φρεσίν"Ιτυν"[τυν στενούς άμφιδαλη (lesújtott) 

χο.χοϊς αηδών β'ιον. Ag. 1141—1145. Hasonlat . 17. Α halálakor 
éneklő h a t t y ú : κ δέ τοι χύχνου δίχψ τον υστατον μέλφασα δανάσι-
μον γόον χεΐται φιλητωρ τούδ\ Ag. 1444—1446. Hasonlat . 
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18. A hol ló : a) xopaxsq ώστε, βωμών' άλέγοντ ες ουδέν. Suppl. 751. 
Hasonlat , b) επί δε σώματος dtxav xopctxos έχΒρου στα'Ίεΐσ έχνόμως 
Ζμνον ύμνεΐν έπεύχεται. Ag. 1472—1474. Hasonlat 19. Α (méhraj, 

.α) vadgalamb, a körölyv és a szá rny : εν άγνφ ο εσμός (a csoport) 
•ιός πελειάδων ΐζεσ&ε χι'ρχων των όμοπτέρων (rokon) φόβω, έχ&ρών 
όμαϊμων χαι μιαινόντων γένος. Suppl. 223—225. Hasonlat . 20. Az 
üldöző kánya és a vadga lamb: ol υ1 έπτοημένοι ψρένας, χίρχοι πελειών 
oo μαχράν λελειμμένο:, τ,ξοοαι Χηρεύοντες ου βηρασίμ,ους γάμους. Pr . 
856—859. Hasonlat 2 1 . Α s a s : άετοΰ (Agamemnon) γένεΒλ! άπο-
ψ&είρας. Ch. 258.22 . Α sas, a tekerődző kígyó és a ragadozás : Ιδοΰ 
δε γίνναν ευνιν αετού πατρός, &ανόντος εν πλεχταϊσ: χαϊ σπεφάμασι 
δεινής έχίδνης, τους ο' άπωρφανισμ,ένους νήστις πιέζει λιμός' ου γαρ 
εντελής ΰηραν πατρψαν προσφέρειν σχηνήμασιν. ούτω δε χάμε τηνδε 
τ , Ηλέχτραν λέγω, ΙδεΙν πάρεστί σοι, πατροστερή γόνον, αμφω ψυγήν 
εγοντε τήν αυτήν δόμων. Ch. 247—254. Hasonlat . 23. Α kicsinyeitől 
megfosztott, fészkéből légbe emelkedő, ijedten körben röpülő k e 
selyű (az evező, az evezés és a bevándorlot t ) : Μενέλαος αναξ ήδ" 
'Αγαμέμνων, . . . στόλ,ον 'Αργείων χιλιοναΰτην τήσδ' από χωράς ήραν, 
στρατιώτιν άρωγήν, μέγαν έχ Χυμού χάζοντες Αρη τρόπον αιγυπιών, 
οΐτ έχπατίοις άλγεσι παίδων ύπατοι λεγέων στροφοδινουνται πτερύ
γων έρετμοΐσιν (a toll) έρεσσόμενοι (a röpülés), δεμνιοτηρη • πόνον 
ορταλίχων έλέσαντες ύπατος δ' άΐων η τις Απόλλων ή Πάν η Ζευς 
οϊωνόϋ-ροον γόον οξυβόαν τώνδε μετοίχων (a fészkéből kiűzött m a 
dár) υστερόποινον πέμπει παφαβάσινΕρινΰν ούτω $ \4τρέως παΐδας 
ό πρείσσων έπ 'Αλεξάνδρφ πέμπει ξένιος Ζευς πολυάνορος άμψι 
γυναιχός πολλά παλαίσματα χα} γυιοβαρή γόνατος χονίαισιν έρειδο-
μένου διαχναιομένης τ έν προτελείοις χάμαχος βησων ΔαναοΧσι Τρωσί 
$ ομοίως. Ag. 42—67. Hasonlat . 24. Α pók : άραγνος ώς βάδην. 
Suppl. 886. Hasonlat . 25. Α pók és a hálója: χεΐσαι ο' αράχνης (a 
gonosz nő) εν υψάσματι (a csel). Ag. 1492. Ugyanez az 1516 sor 
ban. 26. A nyüzsgő hangyák: χατώρυχες ο εναιον ώστ άήσυροι 
μυρμ-ηχες άντρων εν μυχοΐς άνηλΰοΊς. Pr . 452—453. Hasonlat . 
27. Α nyúl (és a várás) : λαγώ δίχην Πενθεί χαταρράφας (az oko
zás) μόρον. Eum. 26. Hasonlat . 28. A vadállat és kicsinyei: πόλιν 
διημάβυνεν ' Αργεΐον δάχος (a hadsereg), ίππου νεοσσός (a lovasság). 

Ag. 824—825. 29. Az ál lkapca: a) Σαλμυδησσία γνάβος (a szoros). 
Pr . 726. b) σαρχών επαμβατήρας άγρίαις γνάβοις λειχήνας. Ch. 280 
— 2 8 1 . c) πυρός μα.λερά γνά&ος. Ch. 325. 30. Α kegyetlenség ós az 

9* 
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állkapcza: σφψός au&ádrj γνά&ον (az ék borzasztó éle) στέρνων 
διαμπάζ πασσάλευ . Pr . 64—65. 31 . A marczangalás : a) συννοία δε 
δάπτομαι (a kinzás) y.íap. Pr . 437. b) ταρβώ γαρ άστεργάνορα παρ-' 
ΰενίαν εισορωσ '/ους μέγα δαπτομ.έναν (a kinzás). Pr . 897—898. 

c) πυριδάπτω (lobogó) λαμ.πάδι. Eura . 1041. 32. A marczangolás 

és az állkapca: έ'νδεν έκραγησονταί ποτέ ποταμοί πυρός δάπτοντες 
(a pusztítás) άγρίαις γνάΰοις (a tűz) της καλλικάρπου Σικελίας λευ-
ρους γύας. Pr. 367—369. 33. Α vérengző farkas: λύκος γαρ ωστ 
ώμόφρων ασαντος εκ ματρός έστι δυμ.ός. Ch. 421—422. Hasonlat . 
34. Α farkas és a szarvasborjú: είλκον ο ανω λ,υκηδον, ώστε διπλόοι 
λόχοι νεβρόν φέρουσα άμφϊ μασχάλαις. F r . 33. Hasonlat . 35. Akigyó : 

οι'γώΊεκούσα τόνο" ό'φιν (a kegyetlen ember) έΰρεψάμψ. Ch. 928. 
36. A kigyó és a szárny: λαβούσα πτψον (tollas) άργηστον όψιν 
(a nyíl). E um . 181. 37. A k i g y ó és a v ipera : μαιμα πέλας δίπους 
όφις (a borzasztó ember), έ/ιδνα. ο ως μέ τις πόο ένδακούσ έχει, 
Snppl. 895-—897. Hasonlat . 38. Α sárkány: α) δυοΐν δρακόντοιν 
(a két szörnyű ember) εύπετώς τεμών κάρα. Ch. 1047. b) δεινής 
δράκαινας (a fúria) έξεκηρανεν μένος. E u m . 128. 39. Α kékszemű, 
vérszomjas sárkány: κυανουν ο' δμμασι λεύσσιον φονίου δέργμα ipa" 
κοντός, πολύχειρ κα} πολ,υναύτας, Σύριον tf άρμα διωκων, επάγει δου-
ρικλύτοις άνδράσι τοϊόδαμνον "Αρη. Pers . 81—85. Hasonlat . 
40. Α (dél és a) sziszegő sárkány: ϊυδευς δε μάργων καΙ μάχης 
λελ,ιμμένος μεσημβρινούς κλαγγαΐσιν ώς δράκων βοά. Sept. 380—381 . 
Hasonlat. 4 1 . Α sárkány és a félénk vadgalamb : γείτονες δε κάρζας 
μέριμναι ζωπυρούσι τάρβος τον άμφιτειχη λεών, δράκοντος ως τις 
τέκνων ύπερδέδοικεν λεχαίων δυσευνάτορας πάντρομος πελειάς. Sept . 
288—292. Hasonlat . 42. Az oroszlán: a) ποινάς φημι βουλεύειν 
τινά λέοντ (az ember) αναλκιν. Ag. 1223—1224. b) 1. ν, 4. 43 . Α bősz 
oroszlán: ίίυιώς ανδρεία φλ,έγων επνει, λ.εόντων ως"Αρη δεδορκότων. 
Sept. 52—53. 44. Α vérszomjas oroszlán: ύπερ&ορών δε πύργον 
ώμηστής λέων αδψ ελειξεν αίματος τυραννικού. Ag. 827—828. H a 
sonlat. 45 . Α nőstény oroszlán , a farkas és a h im oroszlán: αυτή 
δίπους λέαινα, συγκοιμωμένη λύχφ λέοντος ευγενούς απουσία, κτενεϊ 
με τψ τάλαιναν. Ag. 1258—1260. Hasonlat . 46. Az anyjától elra
bolt, bárányokat szótmarczangoló, növekedő, vérengző természetű 
oroszlánkölyök (a csecsemő, az áldozó pap, a csöndes tenger, a 
löveg, és a virág) : εβρεψεν δε λέοντα σίνιν δόμοις άγάλακτον ούτως 
άνήρ φιλόμαστον, εν βιότου προτελείοις αμερον, εύφιλόπαιδα 
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χαι γεραροΐς έπίχαρτον. πολέα (Τ εσχ εν άγχάλαις νεοτρόφου 
τέκνου δίχαν, φαιδρωπος πού χείρα σαίνων τε γαστρος άνάγ-
χαις. χρονισδείς <5' άπέδειξεν εδος το πρόσβε τοχηων. χάριν 
τροφας γαρ αμείβων μ-ηλοφόνοισιν εν αταις δαίτ άχέλευστος 
ετευξεν αίματι $ όϊχος έφύρβ-η, αμαγον άλγος οϊχέταις μέγα σίνος 
πολύχτονον. έχ $εοΰ δ' ιερεύς τις ατας δόμοις προσεΰρέφϋη. πάραυτα 
δ' έλδεΐν ες' Ιλίου πόλιν λέγοιμ αν φρύνηυ.α (Heléna) μεν νψέμου 
γαλάνας, άχασχαΐον τ άγαλμα πλούτου, μα)3αχον ο/ιμάτων βέλγος (a 
pillantás), δηξίθυμον έρωτος ανϋος (a szépség), παραχλίνασ έπέ-
χρανεν δε γάμου πιχράς τελευτάς, δύσεδρος χαι δυσόμιλ.ος συ μένα. 
Πριαμίδαισιν, πομπα Διός ξενίου, νυμψόχΛαυτος ' Ερινύς. Ag. 717— 
749. Hasonlat . 

c) Α növények, 

1. Α növény : χάί Νείλος αν Ορέφειε τοιούτον φυτόν (a szülött) . 

Suppl . 281 . 2. Α frisszöld növény : el ο' ουν τις άχτις ηλίου νιν ιστο
ρεί χλωρόν (ép erőben levő) τε xal βλέποντα, Ag. 67G—677. 
3. Α cserje (és a m a d á r ) : ούτοι δυσοίζω ΰάμνον ως όρνις ψόβφ. 
Ag. 1316. Hasonlat . 4. Α száraz levél: 1. ι, 31 . 5. Α benőtt sötétes 
ösvény: δαυλοί (kifürkészhetlen) γαρ πραπίδων δάσχιοί (titkos) τε 
τείνουσιν πόροι (a gondolat) χατιδεΊν αφραστοι. Suppl. 92—94. 

d) Α tüz. 

1. Α tűz. α) πυρωΒέντα (föltüzelt) χαρδία.ν έ'πειτ άλλ,αγα λ.όγου 
χαμεΐν. Ag. 480—481 . b) οίον το πυρ (a hevesség) επέρχεται δέ μοι. 
Ag. 1256. c) νηδύος πυρί (a harag). E u m . 139. 2. Α világító fény: 

a) μητ άχρημάτοισι λΛμπειν φως (nem övezi őt dicsőség). Pers. 167. 
b) Aíxa δε λάμπει (honol, tartózkodik). Ag. 774 3. A szikrázás: 

at&iov (merész) τέταχται λημα. Sept. 448. 4. A lángolás: a) §υμός 
ανδρεία φλέγων (a hevesség) επνει. Sept. 52—53. b) πριν λόγους 
ιχέσ&αι χαι φλέγειν (az ijesztés) χρείας ΰπο. Sept. 286. c) σάλπιγ: 
δ" άϋτη πάντ έχείν έπέφλεγεν (a föllelkesítés). Pers. 395. d) φλέγων 
(fénylő) οφθαλμός. F r . 238. 5. A melegség: a) yj Διός ΰάλ,πει χέαρ 
ερωτι. Pr. 590. b) 1. χνπ, 11. c) μηδέ μ οϊχτίσας σύν&αλπε (a h í 

zelgés) μυ&οις φευδέσιν, Pr. 684—685. d) 1. xxvn, 2. 
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e) A víz. 

1. A forrás: a) παρειάν νοτίοις ετεγξα παγαΐς (a könny). P r , 

400—401. b) 1. I, 22. c) αργυρού πηγή (a lelhely) τις αυτοΐς εστί, 
Pers. 238. d) χαχών εοιχε πηγή (a roham) πάσιν ηΰρησδαι φίλοις* 
Pers. 743. e) χλαυμάτων έπίσσυτοι πήγα} (a könny) χατεσβηχασιν. 
Ag. 887—888. 2. A (vadászás és a) forrás: &ηρώμαι (a lopás) πυ
ρός πηγψ (a tűz) χλοπαίαν. Pr . 109—110. 3. A csöpögés: a) 1. xxív, 

20. b) στάζει (eszünkben forog) ο εν $' ϋπνω προ χαρδίας μνησιπη-
μων πόνος. Ag. 179—180. 4. Α bugyogás: α) μη μάτψ φλύσαι (a fe
csegés) &έλων. Pr. 504. b) γράμματα επ" άσπίδος φλυοντα (dölyfös). 

Sept. 660—661. c) χουδέπω χαχών χοηπ)ς υπεστιν, άλΧ έ'τ έχπιδύε-
ται (tovább tart) . Pers. 814—8Ιδ . cl) φλεόντων (a bővelkedés) δω-
μάτων ΰπέρφευ. Ag. 377. e) 1. χχπ , 5. 5. Α folyam: χαχών δε πλη-
δος ποταμός ως επέρχεται. Suppl. 469. Hasonlat . 6. Α folyás: α) 
όεΐ (a közeledés) πολύς οδε λεώς. Sept. 80. b) αυτών πολιτών μη 
πιχραινόντων νόμους χαχαΐς έπιρροαΐσι (a változtatás). E u m . 696— 

697. c) ούπφρέων (következő) γαρ τιμιώτερος χρόνος. E u m. 853. 
d) χαρπόν τε γαίας xal βοτών έπίρρυτον (bővelkedő). E u m . 907. 
7. Α folyás és a gát : ουχ εάσει γλώσσα.ν έργμάτων (az akadály) 

άτερ εΐσω πυλών μέουσαν (a berohanás) άλδαίνειν χαχά. Sept. 556 
—557. 8. Α zúgás: α) ύμνοΐ$ ΰπ αστών ψροιμίοις πολυρρό&οις 
(a szidalmazás). Sept. 7. b) διερρο&ήσατ (az okozás) αφυχον χάχψ, 
Sept. 192. c) πριν . . . ταχυορόδους (nagyhangú) λόγους ϊχέσδαι. 
Sept. 285—286. d) γάς δόσις ούτιδανοΐς εν ροδίοις (a zűrzavar) 
φορεϊται. Sept. 361—362. e) έλπίς εστί νυχτερον τέλος μολεΐν, παγ~ 
χλαύτων άλγέων έπίρροδον (szabadító). Sept. 367—368. f) Περσίδος 
γλώσσης μΰδος (a csatazaj) ΰπηντίαζε. Pers . 406—407. g) έφορμη-
δέντες εξ ενός ρόδου (a roham) παΐουσι. Pers . 462—463. h) χτυπώ 
rí' έπιοροδέΐ (a hangzás) χροτητόν άμον xal πα.νάδλιον χάρα. Ch. 426· 
—427. i) στάσις ós πάγχοινος άο ιπιρροδεΐ (a helyeslés). Ch. 458 , 

9. Az áramlat : a) μευμ.α (a tömeg) Περσιχου σταρτού άνεΐχεν. Pe rs , 
412—113. b) μιαίνίον παοδενοσφάγοισι ρείδροις (a kiömlő vér) πα
τρώους χέρας. Ag. 209—210. 10. A forgó: a) μϊφειε δέμας τουμόν 
άνάγχης στερραΐς δ'ιναις (a veszedelem). Pr . 1051—1052. b) δίναις 
(a viszontagság) χυχλοΰμενον χέαρ. Ag. 997. 11. Az iszap, a viz és 

az i tal : βυρβόρω #' υδο>ρ λαμπρόν μιαΐνων ουπο$ εύρησει ποτόν 
(a ki a jó intézményeket megsemmisíti , az veszélybe dönti az álla

mot). Eum. 697—698. Allegória. 
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f) Meteorológiai tünemények. 

1. A szé l : a) 1. vn , 3. b) εμπαίοις τυχαισι συμπλέων (az en
gedés) : Ag. 186. c) φρενός πνέων (a gondolkodás) δυσσεβη τροπαίαν 
αναγνον. Ag. 219—220. 2. A szél és a virágzás: Ι'σως αν ελδοι ΰα-
λερωτέρω (szelíd) πνευματι (az indulat) . Sept. 707—708. 3. A szól 

és a vihar, χαλεπού γάρ έχ πνεύματος (az ok) εισι χεμ,ιών (a szeren
csétlenség). Suppl. 165. Ugyanez a 175. sorban. 4. A v ihar : a) λά-
βρως (a mohóság) διαρταμησει σώματος μέγα ράχος. Pr . 1022— 
1023. b, 1. χχνιιι, b, 14. c) δυσχειμέρους (vészteljes) ατας. Ch. 271-
d) μη σ άναρπάστ] δυσχειμέρω (borzasztó) πέμφιγι. Fr . 195. 
5. Α vihar és a fúvás: οδε το: μελά&ρρίζ τοΐς βασιλ,είοις τρίτος αύ 
χειμών (a csapás) πνεΰσας (a keletkezés) γονίας έτελέσδη. Ch. 1065 
—1067 . 6. Α vihar (és az élet): ατής éoéklm (a szerencsétlenség) 

ζώσι (még folyvást tar t) . Ag. 819. 7. A vihar (és a röpülés): αϊσχό-
νομαι δεόσσυτον χειμώνα (az átok) xal διαφδοράν μορφής, οδεν <wt 
σ/ετλία προσέπτατο (a honnan származott). Pr . 642—644: 8. A köd 

(és az ugrás) : φοβέρα. (Τ εμοΐσιν δσσοις όμίχλα (a köny) πρόσεξε 
(a kicsordulás). Pr . 143—144. 9. A csüngő felhő: xax χαλεπάς 
dó ας ΰπερΰ? ομμάτων χρημναμεναννεφελαν (az aggasztó gond) όρδοΐ. 
Sept. 228—229. 10. A vi l lám: a) έξ ομμάτων δ' ηστραπτε ( a csil
logás) γοργωπόν σέλας. Pr . 366. b) λαμπραΐσιν άστραπαΐσι (a láng) 

λαμπάδων. F r . 383. 11 . A záporeső: δέδοιχα ο' υμβρου (a végzet) 

χτυπον δομοσφαλη τον αιματηρών. Ag. 1533—1534. 12. Α hózivatar; 

α) νιφάδος (a veszedelem) οτ όλοάς νιφομίνας (a fenyegetés) βρόμος 
εν πυλαις. Sept. 212—213. b) νεφέλψ (7 ύπερσχών υφάδι (igen sok) 
πετρών. F r . 196. 13. Α fagy: α) xaxóv με χαρδίαν τιπερ'.πίτνει χρυος 
(a rémület) . Sept. 834. b) 1. χχι. 22. 14. A dér : a) δρόσοισιν (a kis 
állat) μαλερών τε λεόντων. Ag. 141. b) οποί δε"xal προβα.ίνυ>ν πάχνα 
(a megaludt vér) χουροβόρω παρέξει. Ag. 1511—1512. 15. A har
ma t : βάλλει μ ερεμνπ φαχαδε φοινιας υρύσυυ (a vér). Ag. 1390. 
16. A hűvösség: τότ ηδη φυχος (a kellemesség) έν δόμοις πέλει. 
Ag. 971 . 17. A melegség'és a t é l : δάλπος (az öröm) μεν εν χειμώνt 
(a szerencsétlenség) σημαίνεις μολύν. Ag. 969. 18. A sötétség: a) 

φυγόντα μητρόϋεν σχότον (az anya méhe). Sept. 664. b) πένϋει δνο-
φερω (nagy) χατέχρυφας. Pers . 536. 19. A sötétség, (a röpülés) és 

a k ö d : τοΐον επί χνέρας (a végzet) άνδρΐ μυσος πεπόταται (a kör-

nyezés), xal δνοφεράν τ tv άχλυν (a szerencsétlenség) χατά δώματος 
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aulára: πολ,ύστονος φάτις. Eum. 378—380. 20. A sötétség (és a fá
tyol) : ϊδεΐν φ:λίοις δμμασ: δνοφεράς (szomorú) καλύπτρας (a végzet). 
Ch. 810—811. 21. A (két csatarend közt levő szabad tér és a) sötét
ség: τα δ' év μεταιχμίω σκότου (a szerencsétlenség közepette). Ch. 
63. 22. A sötétség (és a zabola): οίον μη τις αγα οεό&εν χνεφάσ-fl 
(a tönkretevés) προτυπϊν στόμιον (a legyőző) μέγα Τροίας στρατω-
δέν. Ag. 131—134. 23. Α sötétség (és a hullám zúgása): καρδία... 
σκότω (a titok) βρέμει (forr). Ag. 1028—1030. 24. Az éj : a) el γαρ 
éavóvn νυξ (a halál) επ οφ&αλμοΐξ πέσο:. Sept. 403. b) νυχίαν (vég
zetes) πλάκα, κερσάμενος. Pers. 952. c) μέ ιμνα νυκτηρεφές (titkos). 
Ag. 460. 25. Az éj (és a tiszta bor): τοΊς (Τ άκρατος (örökös) έχει 
νυξ (a szerencsétlenség). Ch. 65. 26. Az éj, a sötétség, a nappal és 
a világosság: ασκοπον ο' έπος λέγων νύκτα (a halál) προ τ ομμάτων 
σκότον (a halál) φέρε:, καιΨ ήμέραν ο ουδέν έμ.φανέστερος (ha őket 
megölöd, nagy szerencse háramlik abból ránk). Ch. 816—818. Al
legória. 27. A napfény : a) ω χοίρε λαμπτήρ νυκτός, ήμερησων φάος 
(nagy szerencse). Ag. 22—23. b) οτε το χάρων μόλτ} φάος (a dicső
ség) τόκου. Ag. 766. c) 1. ι, 43. d) ροπή δ' έπ:σκοπεΐ δίκας ταχεία 
τους μεν φό.ει (a szerencse). Ch. 61—62. é) év φάε: (az erkölcsös
ség) καρδίαν άνατρέφων. Eum. 521—522. 28. A napfény, a derűit 
nap és a sötét é j : εμοΐς μεν εϊπας δώμασ:ν φάος (a szerencse) κο). 
λευκόν ψιαρ (nagy üdv) νυκτός εκ μελαγχίμου (nagy szerencsétlen
ség). Pers. 300—301. 29. Α napfény és a sötétség: a) πάντα το: 
φλεγέ&ε: (el van határozva) καν σκότω μελ,αίνα (a nagy titok) ξυν 
τάχα μερόπεσσ: λαοΐς. Suppl. 87—89. b) σκότω (a meggyalázás) 
φάος (az engesztelés) άντίμοφον. Ch. 319. 30. A napfény és az éj
szaka: yxee γαρ ϋμΐν φως (a dicsőség) ένευφρόνγ; (agyalázat) φέρων. 
Ag. 522. 31. A dél: 1. χνιπ. b, 40. 32. A nap : πευκη το χρυσοφεγ-
γες, ως τ:ς ηλ:ος, σέλ,ας παραγγείλ,ασα Μακίστου σκοπαΐς. Ag. 288 
—289. Hasonlat. 33. Α nap és a sötétség: avfihot (sújtó) βροτο-
στυγεΐς δνόφο: (az átok) καλυπτουσ: δόμους. Ch. 51—52. 34. Α nap
sugár: ξυνανύτε: βίου δύντος αυγαίς (az élet) Ag. 1123. 35. Α nap 
udvara: αλ,ω δε πολλ/jv, άσπίδος κύκλον λέγω. Sept. 489. 36. Α hold 
(és az ugrás): λ,αμπάς . . . ύπερ&ορούσα (a keresztülvilágitás) πεδίον 
\4σωπου, δίκψ φαώράς σελήνης. Ag. 296—298. Hasonlat. 37. Α Si-
rius csillag: 1. χχιν, 6. 
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S O P H O C L E S . 

A) A SYNECDOCHE. 

I. Az ember. 

1. A fej az ember helyet t : a) ώ χοινύν αϊτάδελφον 'Ισμήνης 
χάρο.. Ant. \.b) συ τ οΰδαμά τουμόν προσάψει χράτ . Ant. 764. 
é) ώ χασίγνητον κάρα. Ant. 915. d) év δ' έμφ χάρο. $εός. . . επαισεν. 
Ant. 1272—1274.;: e) επί χρο.τί μοι πότμος δυσχόμιστος είσηλατο. 
Ant. 1345—1346. f) ώ χράτιστον πάσιν ΟΙδίπου χάρο.. Ο. Ε . 40. 
•g) νΖν $ ες το χείνου χράτ ένηλα& ή τύχη. Ο. B. 263. 1ι) ώ φίλτατον 
γυναιχός ^Ιοχάστης χάρο. Ο. B . 950. ι) Ιώ χλεινόν ΟΙδίπου χάρο.. 
Ο. Ε . 1207. χ) τέδνηχε ΰεΐονΊοχάστης χάρο. Ο. Ε . 1235. k) μηδέ 
αου χάρο. το ουσπροσωπτον εισορων ατιμασ'ίβ. Ο. C. 285—286. 
Ι) μόνης°τό$ εστ άδελφόν ' Ισαηνης χάρο.. Ο. C. 321 . m) ώ ψίλον 
χάοα. Ο. C. 1631. η) ώ Θησέως χάρο. Ο. C. 1657. ο) ώ χασίγνητον 
χάρα. ΕΙ . 1164. 2. Α fej az arcz he lye t t : μη δείσης πουν ως γέλωτι 
τοίμόν φαιδρόν οψεται χάρο. ΕΙ. 1309—1310. 3. Α hajzat a fej he
lyett : χόμης δε λευχόν μυελών έχρο.ίνει. Trach. 781 . 4. Az arcz az 
ember helyet t : ειπών απειμ ων ουνεχ ήλδον,ου το σον δείσας πρόσ
ωπον. Ο. Ε . 447—448. 5. Α szem az ember he lye t t : a) ώ φίλτο.τ 
Αίας, ώ ξυναιμον όμμ εμοί.Αΐ. 977. b) το σον γαρ όμμα δεινόν άνδρΐ 
δημότη. Ant. 690. c) άλΧ όμως τά των τεχνών öp.uaif ήδιστον βλέπειν. 
Ο. Ε . 998—999. d) χατεχοίμησε τουμόν όμμα. Ο. Ε . 1222. e) ων άφο.ο-
πάζειν φιλεϊ οφθαλμός ανδος. Trach. 548—549 . / ) μέλον πάλαι μέλημα 
μοι λέγεις, ανο.ξ, ψρουρεΧν ό'μμ επί σω μάλιστα, χαίρω. Pb.il. 150—151. 
ff) μηδέ σόντροφον ό'μμ εχων.ΐΐιϊΐ. 171 . 6. Α szempilla az ember he
lyett : νιχα 8 εναργής βλ,εψάρων ίμερος ευλέχτρου νυμφσ.ς. Ant. 795— 
796. 7. Α szempilla a szem helye t t : πυνδ-άνομαιτάν άμψινειχή Δηϊά-
νειραν . . . ουποτ ευνάζειν άδαχρυτων βλεφάγων πό&ον. Trach. 103 
— 1 0 6 . 8. Α fej és a szempilla az ember helyet t : μη σχεδάσαι τψΟ? 
από χρατός βλ.εφάρων $ υπνον. Trach. 989—991 . 9. Α száj az ember 

helyet t : a) το σον δ' άφΐχται δεΰρ ΰπόβλητον στόμα. Ο. C. 794. b) 
μ-ηδ* επαιτιώ τουμόν στόμα.. ΕΙ . 632—633. 10. Α kéz az ember 

he lye t t : a) xal πως έπέσγε χεΐρα μαιωσο,ν φόνου ; Ai. 50. b) σε τον 
τάς αϊχμαλ.ωτίδας χέρας δεσμοΐς άπευδ-υνοντο. προσμολείν χοΧώ^ Ai. 
71—72. c) &εοΐς <W εδοξε που xal ση μάλιστα χειρί. Ai. 489—490. 
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d) αιδε γάρ χέρες Θησέως έσωσαν. Ο. C. 1102—1103. e) άτερ έμών 
γερών. ΕΙ. 8 6 6 . / ) δώρημ έχείνφ τάνδρι της εμης γερός. Trach. 603. 
11. Α láb az ember he lye t t : a) λέξα§\ ώς ειδώ το πάν ου χό,ριν 
δευρ fjZa δάσσον rj χα$ ήδονην ποδός. Ο. C. 889—890. b) ώ ήδι
στον . . . ποδών ϋπηρέτημα. ΕΙ . 1357—1358. 12. Α láb csuklója az 

ember helyet t : ετλασαν ποδός άρθρον άπώσαι. Phi l . 1201. 

I I . Α vallás. 

Az alap az oltár helyet t : ω Κψαία χρηπ\ς βωμών. Truch. 993 . 

I I I . Α niythologia. 

1. Α fej Zeus he lye t t : ομνυ Αιός νυν του με <ρυσαντος χάρο. 
Trach. 1185. 2. Az arcz Pi tho he lye t t : δεινόν] το τάς Πειθούς πρόσ
ωπον. F r . 743. 3 . Α kéz az istenek he lye t t : ώ παλόμαι ϋεών. Phil. 
176. 4. Α szárny Aphrodité helyet t : νομ.α ο' εν οϊωνοΐσι τουχεϊνης. 
πτερδν. F r . 678. 5. Α szárny az Eumenides helyet t : έγνωχα μέν νυν 
ως με . . . πιστόν έξ υμών πτερόν εξήγα}' ες τόυ" άλσος. Ο. C. 96— 
98. 6. Α szem köre a Phinidák szeme he lye t t : είδεν άρατδν ελχος 
a/iaydlv . . . δμμάτίον χυχλοις. Ant. 972—974. 

IV. Α versenyjátékok. 

Α kocsikarfa a kocsi he lyet t : εδραυσε ο' άξονος μέσας γνόας, 
χαξ άντυγων ώλισδε. ΕΙ. 745—746. 

V. Α fóldmivelés. 

Α barázda a föld he lye t t : πώς ποτέ πώς ποδ" αϊ πατρωαι άλο-
χες φέρειν, τάλας, σίγ έδυνάδησαν ες τοσόνδε; Ο. Ε . 1210—1212. 

VI. Α Hajózás. 

Α gerenda a hajó helyet t : ος νιν ποντοπόρω δοΰρο.τι . . . πα-
τρίαν άγει προς αυλάν. Phil . 721—722. 

VII . Α természet. 

1. Α szem a vadgalamb he lye t t : πεφόβημαι πτηνης ώς όμμα 
πελείας. Ai. 139—140. 2. A p o r a föld he lye t t : έδέξατο ραγεΐσα 
Θηβαίο, χόνις. Fr . 781. 3. Α nap köre a nap he lye t t : a) χατέστη 
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λάμπρος ήλιου χυχλος. Ant. 416. b) πας προσχυνεί δε τον σρέφοντα 
χυχλον ήλιου. Fi. 771 . 4. Α sötét ég köre a sötét ég helyet t : νυχτός 
alavrfi χυχλος. Ai. 67"2. 

B) METONYMIA. 

I. Az ember. 

1. A szem a pil lantás helyett : χάγώ λαθραίον ouu έπεσχία~ 
σμένη φρουρούν. F rach . 9 1 4 - 9 1 5 . 2. Α szem a belátás he lye t t : 

xac μην μέγας οφθαλμός (a bizonyíték) οϊ πατρός τάφοι. Ο. Ε . 987. 
3. Α szem az öröm helyett: ως αελπτον διμ έμοί φήμψ άνασγον 
τ^σδε νυν χαρπουμεδα. Trach .203—204. 4. Α látás a szem helyet t : 

υιπλ,άς οφεις άράξας α,υτίς α,υτουργψ γερί. Ant. 51 — 52. 5. Α látás 

a fölismerés helyett : οσ αν λέγωμεν, πάνιΨ όρώντα (az igazság) 

λέξομεν. Ο. C. 74. 6. Α könnyezés a jajgatás helyet t : μήδ' έπισχή-
νους γόους οάχρυε. Ai. 579—580. 7. Α száj a hang he lye t t : a) πα-
ραμειβόμεσθ-' άδέρχτως, άφο)ν(ος, αλόγως το τας ευφάμου στόμα 
φροντίδος Ιέντες. Ο. C. 130—^133. b) το θείον αυτούς έξα.ναγχό.σει 
στόμα. Ο. C. 603. 8. Α száj a beszéd he lye t t : a) έθηκΰνθψ στόμα. 
Ai. 651 . b) τόνο . . . ες ταφάς ϋηοω διχα,ίως, ου το σον δείσο.ς 
στόμα. Ai. 1108—1110. c) δήλος ok μ.ουστι σχαών έχλυσων στόμα. 
Αϊ. 1225. d) ως εγώ το συν φρίσσω στόμα. Ant. 997. e) τουμον στόμα 
προπηλάχιζε. Ο. Ε . 426—427. f) το γαρ σον . . . εποιχτείρω στόμα, 
έλεινόν. Ο. Ε . 671 — 672. g) παν ελεύθεροι στόμα. Ο. Ε . 706. 1ι) ου 
γαρ ούν σιγησομ.αι, σου γ ες τόδ' εξελθόντος ανόσιον στόμα.. Ο. C» 
980—981 . %) δει σ . . , μη ^πιμείναι τουμον όξυνα: στόμα. Trach. 
1175—1176. 9. Α kéz a ha ta lom helyett : a) σθένεις υ έλασσον 
των εναντίων χερί. ΕΙ. 998. b) ζψηξ μοι χαθυπερθεν χειρί. ΕΙ. 1090 
— 1 0 9 1 . 10. Α kéz a tett helyett : τίνα. δή ρέζβξ μαΐάμα,ν ποτέ; Phi l · 
1206. 11 . Α kéz a szolgálat helyett : προς έμψ αε\ χείρα προ·/ωρών. 
Phil . 148. 12. Α kéz a segítség helyett : a) τίνος ποτ dp ερξε χειρ} 
όυσμορος; Ai. 905. b) ώ φίλταται μεν χείρες. ΕΙ. 1357. 13. Α kéz a 

gondolkodásmód he lye t t : παραπΛηχτω χερΙ συγχαταχτάς χελαινοΐς 
ξίφεσι βοτά. Ai. 230—231 . 14. Α lépés a láb helyet t : a) προς τους 
μεν ούν σε τηνδε τ έ'μπυον βάσιν παυσοντας άλγους χαποσωζοντας 
νόσου. Phi l . 1378—1379. b) άντέρειδε νυν βό.σιν σψ. Phi l . 1403. 
15. Α házasság a rokonság he lye t t : ένδο-οΰμενος τον Οίνέως γόμον. 
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Trach . 791—792. 16. Az ágy a kedves helyett : ευχ enetée τον φυ-
τοσπόρον την παΐδα δούναι, χρυφιον ώς έ'χοι λέχος. Trach. 359—360. 
17. Az ágy a menyasszony helyett : χατείδομεν . . . ευνης άποεμώ* 
ζοντα της χάτω φΰοράν. Ant. 1221—1224. 18. Az ágy a házasodás 

helyett: ηχεί μόρον 'Αντιγόνης, άπάτας λεχέων ίπεραλγών ; Ant. 628 
—630. 19. Az ágy a házasság he lye t t : a) άγαν γε λυπείς χαι συ χαϊ 
το σον λέχος. Ant. 573. b) Ιώ πατρφαι λέχτρων avat. Ant. 862. 
c) χατείδομεν . . . άποιμχόζοντα . . . ró δυστηνον λέχος. Ant. 1221 — 
1225. d) χυρώ γ εγώ έχων μϊν αρχάς ... έχων δε λέχτρα. Ο. Ε . 258 
—260. β) χαι πώς το μητρός ουχ όχνεΐν λέχος με δεΐ; Ο. Ε . 976. 

f) xaxa μ ευνα πόλις ουδέν ϊδριν γάμων ένέδησεν ατα. Ο. C. 5 2 5 — 
526. g) δυστηνος άει χατθανεΐν έπηυχόμην, πρ\ν τησδε χοίτης έμπε-
λασ&ηναι ποτέ. Trach. 16—17. h) είπε μεν λέχου;\ 1 τι χρείη μ έΧέ· 
σ&αι χτησιν. Trach. 161—162. i) το δυσπάρευνον λέχτρον ένδατουμε-
νος. Trach. 791 . 20. Az ágy a feleség helyett : a) λέγ\ έπεί σε λέχος 
δουριάλωτον στέρξας άνέχει θούριος Αίας. ki. 211—212. b) προς σ 
ο τι σοι ψίλον έχ σέδεν αντομαι, η τέχνον, η λέχος, η χρέος, η $εός. 
Ο. C. 250—251 . c) λέχος γαρ ' ΗραχΛεΊ χριτόν ξυστασ αε\ τιν έχ 
φόβου φόβον τρέρω. Trach. 27—-28. οΙ)ϊσαν ές μέσον ίέμενοι λεχέων. 
Trach. 514. e) ώ παΐ, τούτο χηδευσον λέχος. Trach. 1227. 2 1 . Az 
ágy a születés helyett : χωχΰσασα. μεν του πριν θανόντος Μεγαρέο)ς 
χλεινόν λέχος. Ant. 1302—1303. 22. Α menyasszonyi hálószoba a 

menyasszony helyett : άλ?,ά χτενεΐς νυμφεΐα του σαυτου τέχνου; Ant. 
568. 23. Α félelem a fenyegetés helyett : ξύν τω διχαίω τον σον ο>, 
ταρβώ φόβον.Fiúi. 1251. 24. Α félelem a dühös lélekzet helyet t : τον 
δε άνταΐον περιδινέοντα ουχ οράτε χαι δεΐμσ. προσπνέοντα. F r . 310. 
25. Α vér a tőr helyett : παράγεται γαρ ένέρων δολιόπους αρωγός 
είσω στέγα.ς . . . νεαχόνητον αίμα χεροΐν έχων. ΕΙ . 1391 —1394. 
26. Α vér a düh helyett : ϊδει? οποί προνέμεται τό δυσέριστον αίμα 
φυσών'Άρης. ΕΙ. 1384—1385. 27. Α vér a gyilkosság helyet t : τόο 
,αιμα χειμάζον πόλιν. Ο. Ε . 101. 28. Α megholt a boszuló he lye t t : 

πα.λίρρυτον γαρ αίμ υπεξαιροΰσιν των χτανόντων οι πάΐαι θανόντες. 
ΕΙ. 1420—1421. 29. Α szag a holt tetem helyet t : φέρων άνοσων 
οσμην έστισουχον ές πόλιν. Ant. 1082—1083. 30. Az Er inys az őrült
ség helyett: χατ αύ νιν φοινία δ-εών τών νερτέρο)ν άμα χοπίς, λόγου 
τ άνοια χαι φρενών1 Κρινΰς. Ant. 601—603. 3 1 . Ares a boszú he

lyett: ίδε'Ψ οποί προνέμεται τό δυσέριστον αίμα φυσών "Αρης. ΕΙ . 
1384—1385. 32. Ares a düh helyett : a) πεφόβημαι λ,ιδόλευτον" Αρη 
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ξυναλγεΐν. Ai. 252—255. b) opa γ ε μεν δη xav γυναιξϊν ώς "Αρης 
ενεστιν. El . 1243—1244. 33 . A halál istennője a baj helyett : πώς 
γαρ αν νοσών άνήρ χώλαν πα,λαια χηρι προσβαίη μακράν.; Phil . 41 — 
42. 34. Α halál istennője a kín helyet t : ευ γνώ& ΐτι σον χήρα τάνο 
άποφευγειν. Phi l . 1165—1166. 35. Α halál istennője a halál he lyet t : 
έλευ&έρίυ φευδέΐ χαλεΊσβα.'. χηρ πρδσεατιν οι χαλη. Trach. 4 5 3 — 
454. 36. Hades a halál he lyet t : a) ψε'υγουσι γαρ τοι yol ΰρασεΐς, 
όταν πέλας ηδη τον' Αιδην εϊσορώσι του βίου. Ant. 580—581 . b) χα.\ 
τις αν α όρμωμενον ές προϋπτον Αιδψ ου χατα.στένοι, χάσι ; Ο. C. 
1439—1440. 

II . Α ház. 

1. Α h a m u a tűzhely helyett : οράς μϊν ημάς ηλίχοι προσημε&α 
βωμοΐς τοις σοΐς . . . έΐΐ Ισμ-ηνου τε μαντεία σποδώ. Ο. R. 1 5 — 2 1 . 
2. Α fény a fáklya helyet t : ενταύθα, νυν χρη ... σώμα. τουμον έμβα-
λεΐν, χαϊ πευχίνης λαβόντα λαμπάδος σέλας πρησαι. Trach. 1193— 
1199. 

III. Α vallás. 

Α madár az előjel he lye t t : őpvifti γαρ χα} την τότ οίσίω τυ· 
γψ παρέσχες ήμΐν. Ο. Ε . 5 2 — 5 3 . 

IV. Α mythologia. 

1. Zeus ha ta lma Zeus helyett: άγνον Ζηνυς υφίστου σέβας. 
Phil. 1289. 2. Α folyamisten ha ta lma a folyamisten helyet t : ψ πο
ταμού σΰ-ένος. Trach. 507. 

V. A háború. 

1. Ares a harcz helyet t : a) έξεμέμφω πρ\ν δη ποτέ Οουραυ 
χρατουντ έν'Άρει. Αι. 612—613. b) στυγερών Εδειξε οπλών' Ελλασι 
χοινον* Αρη. Ai. 1195—1196. c) δεινός δ προσγωρων" Αρης. Ο. C. 
1065. 2. Α lándzsa a harcz helyet t : a) ϋανόντ αν οϊμώξειαν εν 
χρεία δορός. Ai. 963. b) εν τροπ% δορός έρρυσατ έλθών μουνος. Ai. 
1275—1276. c) πρώτοι χαλουνται χαϊ τετίμηντα: δόρει. Ο. C. 1304. 
d) τα πρώτα μεν δόρει χρατυνων. Ο. C. 1313—1314. e) μήτε γης 
εμφυλίου δόρει χρατησαι μήτε νοστησαι ποτέ το χοϊλον" Αργός. Ο. C. 
1385—1387. 3. Α lándzsa a háború helyet t : a) συ γάρ μοι πατρίδ" 
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γ^στωσας δόρει. Ai. 515. b) τά νυν ξυμφωνα. δεξιώματα δόρει διασχε-
δώσιν. Ο. C. 619—620. c) %ρει τώνδ" ανάστατο» δόρει γώραν. Trach. 
240—241.4. Α lándzsa a segítség helyett: η χαλχο&ωραξ ψτιν 
' Ενυάλιοςμομφάν έχων ξυνου δορός]εννυχίοις μαχαναϊς έτίσατυ λωβαν; 
Ai. 179—181. 5. Α lándzsa a zsákmány helyett: ποίον ουχ έρεϊ χα-
χόν, τον εχ δορός γεγώτα πολεμίου νό&ον.Αΐ. 1012—1013. 6. Α lán
dzsáéi a vezér helyett: a) τον έπτάλογχον ες Θήβας στόλον ξυν τοΐσδ' 
άγείρας. Ο. C. 1305—1306. b) συν επτά τάξεσιν συν επτά τε λ,όγχαις 
το θηβης πεδίον άμφεστάσι πάν. Ο. C. 1311—1312. 7. Α szaladás 
a csatasor helyett: ηδε συν μάγτ] δορος τροπάς χαταρρψυσι. Ant. 
674—675. 

VI. Az állami elet. 

1. Az uralom az uralkodó helyett: xaxbv δε ποών έμποδών 
τυραννίδος ούτω πεσουσ'ης είργε τουτ εξειδεναι; Ο. Ε. 128—129. 
2. Α trón lépcsője a törvény helyett: υφηλον ες Δίχας βάΰρον προσ-
έπεσες. Ant. 854—855. 

VII. Α vadászat. 

Α táplálék a nyíl helyett: γειρ\ πάλλων τάν εμάν μελέου τρο-
ψάν. Phil. 1125—1126. 

VIII. Α méhtenyésztés. 

Α méh a méz helyett: a) 01. τοΖ τόνδε πλ.ψας $w; δίδασχε χαι 
τόδε. ΧΟ. ύδατος, μελ^ίσσης. Ο. C. 480—481. b) γλ.ωσσης μελίσσης 
τψ χατερρυηχότ:. Fr. 167. 

IX. Α földmivelés. 

Α szántás a vetés (die Saat) helyett: εύχομαι ΰεους μψ άροτον 
αίτοϊς γης άνιέναι τινά μητ οι ν γυναιχών παΐδας. Ο. Ε. 269—271. 

Χ. Α szőlőmivelés. 

Α részegség a bor helyett: ΰπερπλησ&εις μέ&%. Ο. Ε. 779. 

XI. Α hajózás. 

1. Az evezés a hajó helyett: ωρα . . . &oov είρεσ'ιας ζυγόν 
ιΐζόμενον ποντοπόρω ναΧ με&εΐναι. Ai. 245—250. 2. Az evezőlapát 
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szárnya a szél helyet t : κάγώ zcxpdu Σΐγειον ούρίω πλά.τη κατηγόμην. 
Phil. 355—356. 

XII . Α természet. 

1. Α szántás a tavasz helyet t · a) τον μεν παρελΰόντ apozov 
έν μηκει χρόνου Audfj γυναιχί φασί VÍV hirpiv πον'εϊν. Trach. G9—70. 
b) δωδέκατος άροτος. Trach. 825. 2. Hephaestus a tűz helyet t : a) 
εβα, πριν . . . στεφάνωμα πύργων πευκάενιΨ Ηφο,ιστον έλεΐν. Ant. 
120—122. b) εκ δε θυμάτων "Ηφαιστος οίκ ελαμπεν. Ant. 1006— 
1007. 3. Α forrás a víz helyett : 01. η τοΐσδε κρωσσόϊς οίς λέγεις 
γέω τάδε ; Χ0. τρισσάς γε πηγάς. Ο. C. 478—479. 

G) AZ AKÁNYTKOPUSOK. 

Ι. Az ember. 

1. Α fej : 1. ΧΧΙΙΙ, 27. 2. Α fej (és a szárny) : ωσπερ γαρ εν 
φυλλοισιν αιγείρου μακράς, καν άλλο μηδέν, άλλα. τούκείνης κάρα (a 
fa koronája) κίνησες αυραις ανακουφίζει πτερόν (a lomb). F r . 24. 
3. Α ha j : η/εν κομητην (tollas) Ιόν. Trach. 567. 4. Α homlokkötő: 
οπιοπα $ ου μάλα . . .'Ιξίον αν αμπυκα (a kerék) δη δρομ,άδ' ως 
έ'βαΧ 6 παγκρατης Κρόνου παΐς. Phil . 676—678. 5. Α szem : α) φιλόν 
ομμ (leányom) άποσπάσας προς δμμασιν ταΐς πρόσΒεν έξοίγει βία. 
Ο. C. 866—867. b) ώ κρατιστευων κατ όμμα (a világosság). Trach. 

102. c) 1. π , 1 1 . 6 . A szempil la: άκτις άελίου . . . έφάν^ης ποτ , ώ 
χρυσέας άμέρας βλέφαρον (a világosság). Ant. 100—104. 7. Α látás : 

ti) ώ Σκαμάνδριοι γείτονες poal . . . ουκέτ άνδρα μη τόνο' ϊδητ , . . . 
οίον ου τίνα. Τροία δέργϊίη. Αι. 417 — 425. b) σε ο' υπέρ διλόφοιο 
πέτρας στέροφ ό'πωπε λ^ιγνυς. Ant. 1126—1127. c) δεινώς ά>^υμώ 
μη βλέπων (az igazmondás) ό μάντις rj'. Ο. K. 747. d) μηδ" δφεταί 
νιν μήτε φέγγος ηλίου μη& ερκος ιρόν ^μητ έφέστιον σέλας. Trach. 
606—607. e) ή κακή ση δια. μυχΖν βλέπουσ (a kigondolás) άει φ'^'/η. 
Phil. 1013—1014. 8. Α ha l lás : 1. Π , 9. 9. Az észrevevés : ώ φάος 
άγνυν και γης ισόμοιρ άηρ, . . . πολλάς δ' ηντηρεις ησ$ου στέρνων 
πληγάς. ΕΙ. 86—90 .10 . Α szembehunyás : άνατέτροφας οτι και μίσ% 
(a lecsöndesedés). Trach. 1008. 11 . Α férfiasság: α) πολλον δ' άο-
σεν (erős) έκτεμόνίΡ ομού αγρών ελ.αιον. Trach. 1196—1197. b) κτύ
πος αρσην (hatalmas) πόντου προβολής. Phi l . 1455. 12. Α köldök: 
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ουχέτι τον aétxrov εΐ/ίΐ γάς έπ όμφαλόν (a közép). Ο. Ε . 897. 13. Αζ 
anya : α) Σχυρος ανδρών άλχιμων μηττηρ (a szülőhely) εφυ. Phi l . 
326. b) οΐς γαρ η γνώμη χαχων μητηρ (az ok) γένηται, ταλλα παι
δεύει χαζούς. Phil. 1360—1361. 14. Α dajka és a gyermek: εΐρπε 
γαρ αλλοτ άλλα τότ αν είλυό/ιενος, παις ατερ ώς ψίλας τιϋηνας. 
Phil. 701—702. Hasonlat . 15. Α dajkálás: πότνια σεμνά τιδηνοΰται 
(az igazgatás) τέλη δνατοίσιν. Ο. C. 1050—1051. 16. Az elaltatás-" 

βίυρτίλος έχοιμάδη (a meghalás). El . 509. 17. Az aggkor: ΰυμοΖ 
γαρ ουδέν γήρας (a csillapító szer) εστίν άλλ,ο πλην δανείν. Ο. C. 954 
—955. 18. Az álom : 1. χχιν, / , 12. 19. Az álmatlanság és a baran

golás : ουο αί'πνοι (soha ki nem száradó) xprjvat μινόδουσιν Κηφισού 
νομάδες (megosztott) μεέδρων. 0 . C. 685—687. 20. Α szaglás: 

Αάχωνος όσμάσδαι (a hallás) λόγου. F r . 186. 2 1 . Α vé rzés : πολλάς 
(Τ άντηρεις νσ&ου στέρνων πληγάς α.ιμο.σ σο μένων (fájdalmat érző). 
El . 89—90. 22. Α nyögés : α) 1. χχιν. / , 12. b) χα! νυν . . . μολεΐν 
χαδαρσίω πόδι ίίαρνασίαν υπέρ χλ,ιτυν, η στονόεντα (zúgó) πορδμόν. 
Ant. 1140—1145. 23. Α jajgatás és a férfiasság: λίμνης ηλδον ήχοι-
σης γόους (a zúgás) Άχέροντος όξυπληγος αρσενας (hatalmas) χοός. 
Fr . 469. 24. Az emlékezés: ώ τρεΐς χέλευδοι . . . άρα. μου μέμνησδ ; 
Ο. B. 1398 — 1401. 25. Valamit más valakivel együtt t u d n i : τα dk 
παννυγίδων ηδη στυγερά] ξυνίσασ ευναί μογερών οϊχων. ΕΙ. 92 — 9 3 , 
26. Α könyörülés: ω . . .' Α&ηναι τιμιωτάτη πόλις, οιχτείρατ ανδρός 
ΟΙδίπου τόδ' αδλιον εϊδωλον. Ο. C. 107—110. 27. Α futás : λήγει δ" 
ερις δραμουσα (a fejlődés). Ai. 731 . 28. Az ug rá s : δρώσχε: δ' αι 
δρώσχει (a dühöngés) δειλαία . . . νόσος. Trach. 1026—1030. 
29. A k iabálás : ó χαλλιβόας (a hangzás) τάγ υμΐν αίλός ουχ άναρ-
σίαν αχών χαναχάν έπάνεισιν. Trach. 640—642. 30. Α taszítás : α) 
ειτ όνείδεσιν ηρασσον (az elhalmozás). Ai. 724—725. b) χάγώ γο-
λωδείς ευδυς" ηρασσον (a gyalázás) χαχοΐς τοΐς πάσιν. Phi l . 374 
—375. 

II . Α ház. 

1. Α kerí tés: εγώ δε φοιτώντ ανδρ μανιά.σιν νόσοις ώτρυνον? 
είσέβαλον είς ερχη (a csel) χαχά. Ai. 59—60. 2. Α küszöb : ον έπι-
στείβεις τόπον, γδονυς χαλείται τησδε γαλ,χόπους οδός (a bejárat). 

Ο. C. 56—57. 3. Α zár : α) γρυσέα χλης (a hallgatás) επί γλώσσα 
βέβαχε προσπόλων Ευμολπιδάν. Ο. C. 1051—1052. b) μη μοι χρυ-
ψάΐον μηδέν έξείπης έπος' χλψ")ρον (a biztosság) γαρ ουδέν. Fr . 673 . 
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c) ΰάρσει. μέγας σοι τουο εγώ φόβου μοχλός (az oltalom). Fr . 699. 
4 . Α kapu és a kinyitás : ψυχής άνοίξαι την χεχλ^μένην πΰλην (a titok 
elárulása). F r . 467. 5. A k iny i t á s : μη προς ξενίας άνοιξης (a kérde
zősködés) τάς σας, πέπον, εργ άναΐδη. Ο. C. 515—516. 6. Α bezá

r á s : α) γλωσσαν έγχλ^σας (a hallgatás) έχει. Ant. 180. b) τούτοις 
τούτο πάσι άνδάνειν λέγοιτ αν, ει μη γλωσσαν έγχλ^οι (a visszatar
tás) φόβος. Ant. 504—505. 7. Α szoba : ες μέγαν ΰάλαμον (a ten
ger) Άμφιτρίτας. Ο. Ε . 194. 8. Α t űzhe ly : α) ΑΝ. Ιμερος έχει με. 
ΙΣ. τίς;ΑΝ.τάν χδόνιον ίστίαν (a nyughely) ϊδεΐν. Ο. C. 1725— 
1726. 9. Α tűzhely (és a hal lás) : ώ πρώρα, λοιβης 'Εστία (a hely), 
χλυεις τάδε; F r . 650. 10. Az ágy: χρυφον νιν, ένθα μη ποτ εις ευνην 
(a sír) πατρός τούτων πρόσεισι μηΰέν. ΕΙ. 436—437. 11 . Α fáklya 

(és a szem) : ουχέτι μοι τόδε λαμπάδος (a nap) ίρόν όμμα (a kör) 

θέμις δράν. Ant. 877—880. 12. Α m é r é s : ει χρη τι χάμε μη ξυναλ-
Χάξαντά πω, πρέσβεις, σταθμάσθαι (a gyani tás) , τον βοτηρ ο ρ αν 
οοχώ. Ο. Ε . 1110—1111. 13. Α mérleg nye lve : όταν ők δαίμων αν
δρός ευτυχοΖς το πρίν πλάστιγγ (a szerencse) έρείσ% του βίου παλίν-
τροπον, τα. πολλά, φρούδα χαι χαλώς ειρημένα. F r . 964. 14. Α sütés : 

ένθάλ,πεται μεν αυτός, έξοπτα (az elbájolás) cT έμέ. F r . 4 2 1 . 

III. Az emberi tettek és cselekedetek általában véve. 

1. A visszatar tás : ϊώ πόροι άλίρροθοι . . . πολίν πολίν με δα-
ρόν τε δη χατείχετ.Αΐ. 412—415. 2. Α fogadás α) όλβιος, όν α. χλεινα. 
γα ποτέ Μυχηναίων δέξεται. είπατρίδαν. ΕΙ. 160—162. b) Τυρση-
νιχός χόλπος Λιγυστιχη τε γη σε δέξεται. F r . 527. 3 . Α fogadás és 

az ö lés : ϊώ Κιθαιρών, τι μ έδέχου, τι μ οι λαβών εχτεινας ευΰυς; 
Ο. Ε. 1391—1392. 4. Α kü ldés : α) ω χλεινάΣαλαμΙς,... ον έπέμφω 
. . . νυν . . . φίλοις μέγα πένθος ηυρηται. Ai. 596—615. b) σε Νυ-
σαίων ορέων χισσηρεις δχθαι χλωρά τ ό.χτα πολυστάφαλος πέμπει. 
Ant. 1131—1133. 5. Α l opás : ωρα τιν ηδη χό.ρα χαλυμμασιν χρυ-
ψάμενον ποδοΐν χλοπαν (a futás) άρέσθαι. Ai. 245. 6. Α neki rohanás : 

οϊχτρα μεν νόστοις αΐδα, .. οτε οι παγχάλχων άνταία γενυων ώρμάθη 
πλαγά. ΕΙ. 194—197. 7. Α megrablás : ών αφαρπάζειν (t i tokban 
megtekinteni) φιλεί οφθαλμός «v#os.Trach. 548 — 549. 8. Az ö l é s : 

γένυς, α νιν χατέπεφνεν. ΕΙ . 485—486. 9. Α l akmározás : δαίνυται 
(a dühöngés) γαρ al πάλιν. Trach. 1088. 10. Α favágó, a fa, a fejsze 

és a favágás: μητηρ $ ήμη χω -χοινολεχης Αίγισθος όπως δρυν υλο
τόμοι σχίζουσι χάρα φοινίω πελέχει. ΕΙ . 97—99. Hasonlat . 11 . Az 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIV. 1 0 
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irás: ταυτ έπ'ιστω, χα.} γράφου (a megjegyzés) φρενών έ'σω. Phil. 
1325. 12. Az irótábla πΗς cf iv φρενός δέ)>τοισι(&ζ emlékező tehet
ség) τους έμοίς λόγους. Fr. 535. 13. A koczka; άεϊ γαρ ευ πίπτου-
σιν οί Διός χΰβοι (szerencsével birni). Fr. 762. 14. Α kockajátékos 
és a bukó kocka:] στέργειν dk τάχπεσόντα χα.ι Αέσΰαι πρέπει σοφόν 
χυβευτψ (a ki valamit merészel, legyen azután megelégedve az 
eredménynyel s igyekezzék azt erejéből jóvá tenni). Fr. 686. 

IV. A mythologia. 

Az Erebus: 1. xxm, 25. 

V. A testgyakorlás. 

A testgyakorlás: oltó άγύμναάτον (kínzás néfkűl) μ éav εοιχεν 
η τάλαινα διάβορος νόσος. Trach. 1083—1084. 

VI. A versenyjátékok. 

1. Az ÖklÖZOi EptúTt μ\ν νυν όστις αντανίσταται πυκνής όπως 
ες χείρας, ου χαλώς φρονεί. Trach. 441—442. Hasonlat. 2. Α ko
szorú : ε'βα, πριν ... στεφάνωμα (az ormó) πύργων πευχάενΐ? " Ηφαι-
στον έλεΐν. Ant. 120—122. 

VII. Α zene. 

Α fuvola, a φυσά, a bőrkötelék és a fuvolajátszás: φυσά γαρ 
ου σμιχροΐσιν αυλίσχοις έτι, άλΧ αγρίαις φίσαισι φορβειάς ατερ 
(nem csak hogy nem szerény, hanem még gőgös is). Fr. 753. Alle
gória. 

VIII. A költészet. 

A vers mérése : τι όε ρυθμίζεις (a találgatás) τψ έμψ λΰπψ 
οπού; Ant. 318. j 

IX. Az építészet. 

1. Az épités: ευ γαρ χαι δ ιγ άστατων λόγος συγχολλα τάμφοίν 
εϊς μέσον τεχταίνεται (az egyesítés). Fr.] 745. 2. Az építész, a 
csapósinor és az egyenes irány: Ισον μέτρων όφθαλμόν, ώστε τέ-
χτονος πάρα. στά&μψ Ιόντος ίρΑουται χανών. Fr. 421. Hasonlat. 
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X . A s z o b r á s z a t . 

A viaszmintához való lyukas agyagforma: άσπις ukv nmu 
λίγδος ώς πυχνομματέϊ. Fr. 33. Hasonlat. 

XI. Az orvostudomány. 

1. A gyógyítás : αναξ, Ποσειδάν, ιπποισιν τον άχεστηρα (a fé
kezés) γαλινόν πρωταισι ταΐσδε χτίσας άγυιαίς. Ο. C. 713—715. 
2. Az okos orvos és a seb, melyet föl kell vágni: ου προς Ιατροί 
σοφοί βρηνέΐν έπωδας προς τομώντί πηματι (az okos rokon nem 
szokta sírással lebeszélni meghalni akaró barátját). Ai. 581.—582. 
Allegória. 3. Az orvos, a betegség és a gyógyszer: όστις . . . μείζον 
προσάπτει της νόσου το φάγμαχον, Ιατρός εστίν ούχ επιστήμων χαχών 
(ki a bajon túlszigoru eszközökkel akar segíteni, esztelen ember). 
Fr. 514. Allegória. 

XII . A kovácsmesterség. 

1. A könnyen törő, merev aczél: τον έγχρατέστατον σίδηρον 
όπτόν εχ πυρός περισχελη βραυσβέντα χα} ραγέντα πλεΊστ αν εισί-
δοις (ha nem tágítasz, el kell esned). Ant. 474—476. Allegória. 
2. A lágyított vas : χάγώ γαρ, ος τα δείν εχαρτέρουν τότε, βαφ$ 
αίδηρος ως έ&ηλίν&ψ στόμα. Ai. 650—651. Hasonlat. 

XIII . Α háború. 

1. Α háború: τίχτουσ άεϊ φογα πολέμους (az ellenséges gon
dolat). El. 218—219. 2. A hadsereg: στρατός (a tömeg) ο όπως 
όρο. νιν έχπεπτωχότα δίφρων, άνωλόλυξε τον νεανίο.ν. ΕΙ. 749—750. 
3. Α fölfegyverzés : συ γαρ πάγχλαυτον ahova χοινόν εΊλου, τό μη 
χαλόν χαβοπλίσασα (a kihívás). El. 1085—1086. 4. Α harsona: 
w φθέγμ ' Αβάνας . . . ώς ευμαδές σου . . . φωνημ άχουω . . . γαλ-
χοστόμου χάδωνος ώς Τυρσψιχης. Ai. 14—17. Hasonlat. 5. Α lán
dzsa: νοσεΐ δέ μοι πρόπας στόλος, ουδ' ενι φροντίδας εγγος (a véde
lem). Ο. Ε. 168—170. 6. Α lándzsa hegye: α) νυμφαν αγαγες απ 
αϊπεινάς τάνδ" Οίγαΐίας al/μα (a vár). Trach. 857—859. b) ομμάτων 
απο λόγγας (a sóvárgó pillantás) υφνησιν. [Fr. 169. 7. A lándzsa 
dobása: η xal προς Άτρείδαισιν ff/μ.ασας (a fölemelés) γέρα ; Ai. 
97. 8. A nyil: έδίδαξεν . . . δϋσομβρα φεΰγειν βέλη (a záporeső). 
Ant. 355—359. 9. A nyíllal való lövés : xa$ υπερβολών τοξευσας 

10* 



148 PECZ VILMOS. 

(kitalálni a titkot) έχράτησε του πάντ ευδαίμονος όλβου. 0. Ε. 1196 
—1197. 10. Az íjász és a nyíl: τοιαΖτά σου, λυπείς γαρ, ώστε το
ξότης άφηχα θυμώ χαρδίας τοζεόματα βέβαιο.. Ant. 1084—1086. 
Hasonlat. 11. Az íjász, a cél és a nyíllal való lövés: πάντες ώστε 
τοξόται σχοπου τοξεύετ ανδρός τούδε'. Ant. 1033—1034. Hason
lat. 12. Α megölt ellenségnek fegyvereitől való megfosztása: ov 
αΐόλα νυξ έναριζομένα. (az elenyószós) τίχτει χατευνά ζε: τε, φλογι-
ζόμενον Άλιον αιτώ. Tracli. 94 —95. 13. Az erőd: davaxcov δ" έμα 

.χώρα πύργος (az oltalmazó) ανέστα. Ο. Ε. 1200—1201. 14. Az 
erőd (és a hajó): ουδέν εστίν ούτε πύργος (az állam) ούτε ναύς (az 
állam) έρημος ανδρών μη [ξυνοιχουντων εσω. Ο. Ε. 56 — 57. Alle
gória. 15. Α szétrombolás : α) όλωλα, διαπεπόρθημαι (tönkrejutni) 
φίλοι. Ai. 896. b) τυφλής υπ" ατής έχπεπόρθημαι (tönkrejutni) τάλας. 
Trach. 1104. 

XIV. Az á l lami élet. 

1. Az őrizet: ορώ, φίλαι γυναΐχες, ουδέ μι όμματος φρουράν 
(a figyelem) παρήλθε. Trach. 225—226. 2. Α ki sorsolás alapján bir 
valamit: αϊδεσαι δε μητέρα πολλών ετών χληροΰγον (a ki valamit 
bir). Ai. 507—508. 3. A megszökött rab : a) ηλθ" ενάντιος, οι δρα-
πέτην (hamis) τον χληρυν ές μέσον χαθείς. Ai. 1284—1285. b) δοϋ-
λον γαρ εν δεσμοΐσι δραπέτης ανηρ χώλον ποδισθείς παν προς ηδο-
νην λέγει (te Perseus, ki előbb megszöktél, most tetszésem szerint 
beszélsz, mert kezeim közt vagy). Fr. 60. Allegória. 4. A meg
szökött rabnő: ευναϊος- εϊη, δραπέτιν (bizonytalan) στέγην έχων. 
Fr. 184. 

XV. Α vadászat. 

1. Α vadászás : α) δέδορχά σε πεΐράν τιν εχθρών άρπάσαι 
θηρώμενον (a leskelődós). Ai. 1-—2. b) έπι σχηναΐς σε ναυτιχαΐς 
ορώ Αϊαντος . . . χυνηγετουντα (a figyelés). \ Ai. 3—5. c) πρό
θυμος εις οδον χυναγία (a leszállás). Ai. 37. cl) θηραν (az üldö
zés) έχων. Ai. 564. e) θηραν (az utánajárás) ου πρέπει τάμηχανα. 
Ant. 92./) συν δέ νιν θηρώμεθ7 (az elfogás). Ant. 432—433. g) τυ
ραννίδα θηραν (a törekvés) ; Ο. Ε. 541—542. h) σε είλε θηώρνθ" 
(az üldözés) ή τύχη. Ο. G. 1026. ί) θηρασθαι (az utánajárás) χενά. 
El. 1054. j) θηρατε (a kézre kerítés) οΰν γίγνοιτ dv. Phil. 116. 
1ί) ους έθηρίον (az üldözés) πρόσθε θηράσουσιν (az üldözés). Phil. 
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958. I) cl χείρες . . . συνδηρωμεναι (a legyőzés). Phil . 1004—1005. 
m) μ έδηράσω (az elfogás). Phil . 1007. η) λΰγγα ϋ-ηρατηρίαν (az 
elbájolás). F r . 4 2 1 . ο) φιλεΐ γαρ άνδρας πόλεμος άγρευειν (a meg
ölés) νέους. F r . 498. 2. A zsákmány : a) τψ<? έγχειρουμψ αγραν 
{a mi el van fogva). 0 . C. 950. b) τον ευαγρον (az eredménydús) 

τελείωσα: λ,όχον. 0 . C. 1089. c) ε'δειξ ' ΑχαιοΊς ες μέσον &ηραν (a 
zsákmány) χαλην. Phi l . 609. cl) éypav (a zsákmány) τψ$ άλΐως 
εχομεν τόξων. Phi l . 839—840. 3. Α nyomozás : α) χεΐνονγάρ, ουδέν 
άλλον, ϊχνευω (az utánajárás) πάλαι. Ai. 20. b) δκυχων χάξιχνοσχο-
ποΰμενος (a keresés). Ai. 997. e) οι γαρ αν μαχράν ιχνευον (a kuta
tás) αυτό. Ο. Ε . 220—221 . cl) άνδρα πάντ ιχνευειν (a keresés). 

6 . Ε . 475. e) ΐππουξ νομάδας έξιχνοσχοπών (a fölkeresés). Trach. 

271 . 4. Α n y o m : ίχνος (a nyom) παλαιάς δυστέχμαρτον αϊτίας. Ο .B. 
109. 5. Α vadászku tya : α) ευ de σ εκφέρει χυνδς Ααχαίνης ως τις 
ευρινος βάσις. Αϊ. 7—8. Hasonlat , b) βεβάσιν άρτι δωμά.των υπό-
στεγοι μετάδρομοι χαχών πανουργημάτων άφυχτοι χυνες (a boszuló). 

El . 1386—1388. 6. Α vadászháló: εν τοϊσιν αΊτοΐς διχτυοις (a kö

rülmény) άλίσχεται. F r . 671 . 

XVI. Α halászat. 

Α ha lászháló: χα&ηφεν ώμοις τοις εμοΐς 'Ερινυών υφα.ντυν 
άμφίβλ.ηστρον (a ruha) . Trach. 1051—1052. 

XVII . Α lótenyésztés ós a lóverseny. 

1. A nemesvérü, fülét hegyező ló : ωσπερ γαρ ίππος ευγενής, χάν 
ή γέρων, έν τοϊσι δεινοΐς δυμον ούχ άπωλεσεν, άλΐ ορ&όν ους ΐστησιν, 
ωσαύτως δε συ ημάς τ οτρινεις χαυτος εν πρώτοις επει. ΕΙ. 25—28. 
Hasonla t . 2. Α tüzes ló, a gyeplő és a fékezés : σμιχοφ χαλινω δ" οΊδα 
τουςϋυμουμένους Ίππους χαταρτυΰέντας (a kik nem engednek, köny-
nyen legyőzetnek). Ant. 477—478. Allegória. 3. A gyeplő: οξυτέρω 
χινησασα χαλινω (a kényszer). Ant. 109. 4. A zabola : a) όοώννεχρον 
στόμια (a parancs) δέγψαι τάμα. E l . 1461—1462. b) ω ψυχή σκληρά 
χάλυβος λιδοχόλλψον στόμιον (az önuralom) παρέχουσ , ά,νάπαυε βοψ. 
Trach. 1260—1262. 5. Α csikó, a lovász, az istálló (a vetés és az 

a r a t á s ) : χόμης δε πένθος λαγχάνω πώλου δ'ιχψ, :ητις συναρπασδεΐσα 
βουχόλχον ϋπο μά.νδραις έν ίππείαισιν αγρία χερ\ θ-έρος &ερισθγ/ ξαν· 
éov (levágták sárga sörényét) αυχένων άπο. F r . 587. Hasonla t . 
6. A jól tar to t t csikó : συ δε σφαδάζεις, πώλος ώς ευφορβία. F r . 
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727. Hasonla t . 7. A sörény: τυφώς άείρα.ς σκηπτδν, . . . πίμπλησε 
πεδίον, πάσαν αίκίζων φΰβψ (a lomb). Ant. 418—419. 8. Α lóido-

m i t á s : ώμοΐς αυτόν εν νόμοις πατρός όεΐ πωλοδαμνεΐν (a nevelés). 

Ai. 548—549. 9. Α kettős fogat : υϊχεται τέκνων άποσπάσας μου 
τψ μόνψ ξυνωρίδα (a társnő). Ο. C. 894—895. 10. Α jobb oldali 
lógós : άλλα (ϊ έπ άλ,λοις έπενώμα στυφελίζων μέγας "Αρης δεξιό-
σειρος (erőteljes). Ant. 139—140. 11 . Α versenytér sorompója; 

παλτω μιπτέΐ πυρ} βαλβίδων (az ormó) eV άκρων ηδη νίκην όρμώντ 
άλαλάξαι. Ant. 131—133. 

XVIII . Α Baromtenyésztés. 

1. Α legelés: α) κοΰφοις πνέυμασι βοσκού (a szórakozódás), 

Ai. 558. b) γηροβόσκος (az ápoló) εισαεί. Ai. 570. c) έλπίσιν δε 
βόσκομαι (reményt táplálni). Ant . 1246. cl) τψ γουν πάντα βοσκού
σαν (a táplálás) φλ,όγα. Ο. Ε . 1425. e) το γαρ νεάζον εν τοιοίσδε βο-
σκεται (az élés) γώροισιν αυτού. Trach. 144—145. f) εν λιμφ τε κοί 
κακοϊσι βοσκών (a táplálás) την άδηφάγον νόσον. Phill . 312—313 , 
g) οίκτρδ. γαρ βόσκει (a dühöngés). Phil . 1167. h) μα. τψ εκείνου 
δειλίαν, rj βόσκεται (bele van merülve). F r . 144. i) βόσκει (a bir
toklás) ők τους μεν μοίρα δυσαρθρίας, τους & όλβος ημών. F r . 518, 
j) έλτϊΐς γαρ ή βοσκούσα (a táplálás) τους πολλούς βροτών. F r . 687. 
2. Az együtt legelő m a r h a : a) αϊ δε σύννομοι (a feleség) τάξω βίου. 
τροφεία πορσυνουσ αεί. Ο. C. 340—341. b) ζω βίον μογθηρδν, εκ τε 
σου κακοίς πολλοίς άει ζυνουσα του τε σύννομου (a férj). E l . 599—> 

600. C) ή που έλεινυν δρας, φρένας ει τινας έχεις, τον HpáxXstov 

ξυννομον (a barát) . Phil . 1130—1132. 3. Az egyedül legelő marha : . 
νυν δ' αύ φρενός οίοβώτας (makacs) φΓλοις μέγα πένθος ηύρηται Ai. 
614—615. 4. Az elhagyott bor jú : καπό μητρός άφαρ βέβακεν ώστε 
πόρτις έρημα. Trach. 529—530. Hasonla t . 5. Α dolgozó ökör : όδ" 
avyp oh ttplv αν φάγτ) καλώς όμοια και βους εργάτης, εργάζεται. F r . 
149. Hasonlat . 6. Α b ika : φοίτα γάρ υπ άγρίαν υλαν ανά τ άντρα 
και πέτρας άτε ταύρος. Ο. Ε . 476—478. Hasonla t . 7. Α bömbölő 
b i k a : υπεστέναζε ταύρος ως βρυγώμενος. Ai. 322. Hasonla t . 
8. Α pásztor : έφηυρε ο άστρων μέτρα κσ.Ι περιστροφάς, νέων τε 
ποιμαντηρσιν (a kormányos) ένθαλασσίων. F r . 379, 9—10. 9. Az 
igázás: a) τωο υπεζύγην (a kényszerítés) πόνω. Ai. 24. b) ατ% συγ-
y-ατέζευκται (abebonyolódás) xaxrj. Ai. 123. cjvéotirtv έγκαταζεΰξας 
(a hozzáadás) τρόποις. Ai.*736. d) χουπτομένα.δ' έν τυμβηρει ΰαλάμω 
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χατεζεΰγβη (a bezárás). Arit. 946. e) ζευχϋη (a bezárás) ο δξυχολος 
παΐς 6 Δρυαντος. Ant. 955. f) γάμοις με ο ει μητρός ζυγηναι (a bebo-
nyolódás). Ο. Ε . 825—826. g) χόρην γαρ, οΐμαι ο' ουχέτ άλΧ έζευ-
γμένψ (a feleség). Trach. 538. h) συ μεν XIOKTJ τε xavajxjj ζυγεις 
(a kényszerítés) Srcketi. Phi l . 1025—1026. 10. Az iga : oZ>$ υπδ 
ζυγώ λόφον οιχαίως ειγον (nem engedelmeskedtek a hatalomnak) . 
Ant. 291—292. 11 . A négyes fogat: ψ ποταμοί) σθένος, ίφ'ιχερω 
τετραόρου (négylábú) φάσμα ταύρου. Trach. 507·—508.12. Α marha 
é s az os tor : μέγας δε πλευρά βοΐις υπό σμιχράς ομο)ς μάστιγος ορ<}υς 
εις δουν πορεύεται (az erős embert engedelmességre kényszerítheti 
elöljárója). Ai. 1253—1254. Allegória. 13. Az ösztökölés: a) allv 
ημάς . . . συν οόλω χεντησεσίΡ (a szomorítás). Ai. 1244—1245. b) 

μήο δλωλότα χέντει (a sértegetés). Ant. 1029 — 1030. 14. Az ösz

töke : a) οίον εισέου μ αμα κέντρων (a kín) τε τών(ϊ οϊστρημα χα} 
μνήμη χαχών. Ο. Ε . 1317—1318. b) αιχιζει ϋηρυς δλοεντα χέντρ 
(a méreg). Trach. 838—840. c) χαπίλος ο \άνηρ λαβών πανούργα 
γερσ\ χέντρα (a kormánybot) χηοεϋει πάλιν. Fr . 606. 

XIX. Α méhtenyésztés. 

Α dongó méhraj : βομβεΐ (a lármázás) οε νεχραν σμήνος (a 
tömeg) . F r . 693. 

XX. Α kertészet és a földmivelés. 

1. Az ültetés : a) φυτεύει (az okozás) π/'μ. Ai. 953. b) άνω-
φέλητα φιτΰει (a nemzés) τέχνα. Ant. 645. c) ξυμφυτείσαι (más va

lakivel együtt kigondolni) τοιργον. Ο. Ε . 347Id) ύβρις φυτεύει (csinál) 

τυραννον. Ο. Ε . 873. e) να. γάρ,ώ ^φυτευσαμεν (a nemzés), δλω?Μ.μεν. 
0 . Ε . 1504—1505. /) του χαχου πότμου φυτευϋεΐς (a nemzés). 

Ο. C. 1323—1324. g) υεινά.ν υεινώς προφυτευσαντες (a mutatás) 

μορφάν. E l . 199—200. 2. Az ül tetés és a m a g : ω γάμοι, γάμοι, εφΰ-
oo.tf ημάς, χα} φυτει σα.ντες (a nemzés) πάλιν ανεΐτε τούτον σπέρμα. 
Ο. Ε . 1403—1405. 3 . Az ü l t e tő : α) δ φιτυσας (a nemző) πατήρ.. 
Ai. 1296. b) φονευς ο έσοίμην του φυτευσαντος (a nemző) πατρός.. 
Ο. Ε . 793. c) αλλ ουποτ είμι τοις φυτευσασι (a szülők) γ δμου. 
Ο. Ε. 1007. cl) η μη μίασμα των φυτευσάντων (a szülők) Χάβΐ}ξ; 
Ο. Ε. 1012. e) του φυτουργου (a nemző) πατρός . . . προυξένησαν 
όμματα. Ο. Ε . 1482—1483. f) βίου οε λχκονος υμάς χυρησα,ι του 
φυτεϋσαντος (a nemző) πατρός. Ο. Ε . 1513—1514. g) τους φυτευ-
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σαΐτας (a szülők) σέβειν. Ο. C. 1377. h) ου γάρ διχαιοϊς του φυτευ-
σαντος (az atya) χλάειν. Tracli. 1244. i) άλΧ ουδέν έξω του φυτευ-
σαντος (az atya) σΰ γ ε δρας ουδέ φωνεϊς. Phil . 904—905. j) προς 
τους τεχόντας χαϊ φυτεΰσαντας (az atya). F r . 61 . 4. Α k a p a : χροστ} 
μαχέλλτ] (a villám) Ζψος ε ξαναστραφώ'. F r . 767. 5. Α szántóföld : 

α) άρώσιμοι γάρ εισι γάτέρων γυαι (más lányt is lehet még nőül 
venni). Ant. 569. Allegória, b) φοιτά γαρ ημάς εγχος έζαιτών πο-
ρεΐν, γυνοίχα. τ ου γυναΐχα, μητρωα.ν ο οπού χί'/οι οιπλψ άρουραν 
(az anya) ούτε xal τεχνών. Ο. Ε . 1255—1257. 6. Α s zán tás : ου/Ψ 
ορών ου& ϊστορών πατήρ έφάνδην ενοεν αυτός ηρο&ψ (a nemzés). 

Ο. Ε. 1484—1485. 7. Α barázdálás: άηλαν εαοιγ ώς φορβής χρεία 
στίβον ογμευει (magát vonszolni) τόνοε πέλα.ς που. Phil . 162—163. 
&. Az ugarolás : δις ταυτά βοΰλει xal τρις άναπολεΐν (az ismétlés) 

μ επη ; Phil . 1238. 9. Α vetés (das Sáen) : α) σ έσπειρε (a nem
zés). Ai. 1293. b) γυναΐχ όμόσπορον (közös). Ο. Ε . 260. c) του πα
τρός όμόσπορός (a közös nemző) τε xal φονευς. Ο. Ε . 459—460. d) 
•/ούτως άδ'/,ον ένοιχησεις πάλιν σπαρτών (a bennszülött) ά.π ανδρών. 
0 . C. 1533 — 1534. e) ότ εσπειρ (a nemzés). El . 5 3 3 . / ) βοάτε τάν 
όμοσπορον (a rokon) y' Αρτεμιν. Trach. 212. 10. Α vetés (die S a a t ) : a) 

ονειδΐζεις σποράν (a nemzetség). Ai. 1298. b) xéxvojv σπορά (a nem
zetség). Ant. 1164. c) Ευρυτου σπορά, (a nemzetség) τις ψ;. Trach. 
316. d) Ευρυτου σποράν (a gyermek) άγειν ; Trach. 420. e) 1. xvn. 
5. 11. A szántás ós a vetés (das Saen) : την τεχοΰσαν ηροσεν (az 
egyesülés), 'όθεν περ αυτός εσπάρη (a származás). Ο. Ε . 1497—1498. 
12. Α ve tő : ουχ έπειθε τον ψυτοσπόρον (az atya) την παΐδα δούναι. 
Trach. 359—360. 13. Α m a g : α) σπέρμα (a gyermek) Λαέρτιου 
πατρός. Ai. 1393. b) ά δε σπέρμα (a gyermek) μεν άργαιογόνων άν-
τασ 'Ερεγθειδάν. Ant. 981—982. c) τούμόν ο' έγώ, χει σμιχρός 
έστι, σπέρμ (a nemzetség) Ιδεϊν βουλησομαι. Ο. Ε . 1076—1077. 
d) φυτευσαντες πάλιν άνεΐτε ταυτον σπέρμα (a nemzetség). Ο. Ε . 
1404—1405. e) τίνος ει σπέρματος (a nemzetség), ώ ξένε; Ο. C. 
215. f) ώ σπέρμ (a gyermek) ομαιμον. Ο. C. 331 . g) γης έμης άπη-
λάθην προς τών έμαυτοΖ σπερμάτων (a gyermek). Ο. C. 599—600. 
h) ώ σπέρμ (a gyermek) ανδρός τοΰδ\ Ο. C. 1275. ί) ώ σπέρμ (a 
gyermek) \ίτρέως. El . 1 5 0 8 . ^ προς τουμον ούτω σπέρμα (a rokon
ság). Trach. 304. k) σπέρμα (a gyermek) σων óuaiuóvcov.^TrEbeh. 

1147. Ι) ώ σπέρμ (a gyermek) Άχιλλέως. Phil . 582. m) ώ σπέρμ 
(a gyermek) %ί/ιλλέ(ος. Phil . 1066. 14. A sar jazás: a) άνθρωπου 
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ψόσιν βλαστό.» (a születés). Ai. 760—761 . b) ap ώ ν άριστος εξ 
itmozioiv δυοΐν βλαστών (a származás). Ai. 1304—1305. c) καχόν 
νόμισμ ε βλαστέ (a lét). Ant. 296. d) ουο ός αν βλάστη (vele szü

letve lenni) μένει νους. Ant. 563—564. e) όστις αν βλαστοί (a szü

letés). Ant. 9 1 2 . / ) άλλ? η τέκνων δητ όφις ψ έφίμερος, βλαστουσ 
(a fölnevekedés) όπως εβλαστε (a fölnevekedés), προσλευσσειν έμοί. 
Ο. Ε . 1375—1376. g) ματρός κοινάς άπέβλαστον (a születés) ώδΐ-
νος. Ο. C. 534. 1ι) βλαστάνει (a keletkezés) $ απιστία. Ο. C. 611 . 
%) εν τΐνι τουτ έβλαστ (meglenni) ανθρώπων. ΕΙ. 238. j) τλημονε-
στάτη γυνή πασών εβλαστε (a születés). El . 439. k) τους δε πρόσβεν 
ευσεβείς χάξ ευσεβών βλαστόντας (a származás) έχβαλουσ έχεις. 
ΕΙ. 589—590. Ι) γένος βλαστεΐν (tovább élni) έασαι. E l . 965—966. 
m) αφ ων τε βλάστωσιν (a származás). El . 1060—1061. n) τις αν 
ευπατρις ώδε βλαστοί (a születés); El . 1081. ο) α ah μέγιστ εβλα
στε (a keletkezés) νόμιμα. E l . 1095. ρ) ών δ' εβλαστεν (a szárma

zás) ουκ ε/ω λέγειν. Trach. 4 0 1 . α) έξ ης εβλαστες (a származás). 

Pliil. 1311. r) χαχών τ άπο βλαστόντας (a származás). F r . 94. 

s) έπεί δε βλαστοί (a fölnövekedés). F r . 124. t) ου γαρ εκ μιας κοί
της εβλαστον (a születés), άλΐ ό μεν Νηρηίδος τέχνον άρτι βλαστά-
νεσκεν (a születés). F r . 491 . u) ουδείς έξοχος άλλος εβλαστεν (a 
származás) άλλου. F r . 518. 15. Α s a r j : α) πετραία βλάστα (az át

változás) δάμασεν. Ant. 827. b) παιδός δε βλάστα.ς (a születés) οι 
διέσχον ήμέραι τρεις. Ο Ε . 717—718. c) βλάστας (az élet csirája) 

πω πενεβλίους. Ο. C. 972. d) της εκείνος ουδαμά βλάστας (a szár

mazás) έψώνει. Trach. 381—381 . 16. Α sarjazás és a s a r j : η βλα-
erbs (a gyermek) ουκ εβλαστεν (a fölnövekedés) ούπιχώριος ; Fr . 
•314. 17. A hajtás : ώ φίλτατ ερνη (a gyermek). 0 . C. 1108. 18. A vi
rágzás: a) τί γαρ πατρός βάλλοντος (boldognak lenni) ευκλείας 
τέκνοις άγαλμα, μείζον. Ant. 703—704. b) οϋτο) τας μανίας δεινόν 
αποστάζει άνβηρόν (dühöngő) τε μένος. Ant. 958—960. c) ηυβυνε 
βάλλων (boldognak lenni) Ant. 1164. d) κατ ημαρ καλ κατ είψρόνην 
άε\ βάλλοντα (megújulni). El . 259—260. e) βίω βάλλοντ (szeren
csés). E l . 9 5 1 — 9 5 2 . / ) εγωγέ σφ ελειπον . . . βάλλοντα (erőteljes) 
Frach. 212. g) ^βηκεν (nagyobbodni). Trach. 1089. h) η ov έμη 
νόσος άει τέβηλε (a dühöngés). Phil . 258—259. i) άλλο. και μέγα 
βάλλοντες (szerencsés) εισι. Phi l . 419—420. j) "Υβρης . . . εν νέοις 
άνβεΐ (az uralkodás). F r . 705. 19. Α v i r ág : α) ών άφαρπάζειν φιλεΐ 
όφβαλμός ανβος (a szépség). Trach. 548—549. b) τόα' ακηλητον μα-
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viaq άνθος (a nagyság). Trach. 999—1000. c) πόθε» ποτ άλυπον 
ωοε ευρον άνθος (az enyhítés) ανίας. F r . 182. 20. Α gyümölcs : ουκ 
έξάγουσι χαρτών (a köszönet) oi φευοέϊς λόγοι. F r . 717. 2 1 . Az ara
tás : a) γλώσσαν άχραν μιπτεΐ ΰερίσας (a levágás). Ai. 238—239. 

b) κακώς άθαπτος έχπέσοι χθονός, γένους άπαντος ρίζαν έξημημένος 
(tönkre tenni). Ai. 1177—1178. c) κατ αύ vcv φοινία. θεών των νερ-
τέρων άμα (a levágás) χοπίς. Ant. 601—602. d) άπάμησον (a levá

gás) ώς τάχιστα. Phil . 749. e) το υ" άλώσιαον άμα (könnyen fölfog
ható, megérthető) φροντ'ιόι, πάΐ, πόνος ό μη φοβών χράτιστος. Phi l . 
8 6 3 — 8 6 4 . / ) 1. χνιι, 5. 22. Α földmives, a szántóföld, a vetés és az 

a ra tás : χάψυσαμεν díj ποίο ας, ους κείνος ποτέ, γ'{/της οπυ)ς άρουραν 
εκτοπον λαβών, σπείρων μόνον προσεΐόε χάξαμών άπαξ. τοιούτος 
αιών ές όομους τε χαχ δομών αεί τον άνόρ έπεμπε λ.ατρευοντά τω. 
Trach. 31—35. Hasonlat . 

XXI. Α szőlőmívelés. 

Α szőlőtőke és a b o r : άναζέουσι θρομβώοεις άφρο), γλαυχης 
όπωρας (οστε πίονος ποτού χυθέντος ές γην Βακχίας απ αμπέλου. 
Trach. 702—704. Hasonlat." 

XXII . Α kereskedelem. 

1. Az e ladás: a) τι με κατά σκότον ποτέ διεμπολφ (az elárulás) 

λογοισι προς σ ό ναυβάτης ; Phil . 578—579. b) οϊμοι πέραμαι 
(megcsalva lenni) κα.πόλωϊ. Phil . 978. 2. Az eladás és a fölrakás 

az eladás véget t : τών ο υπαλ γένους έξεμπόλημαι χάμπεφόρισμαι 
(az elárulás és magától való eltaszitás) πάλαι. Ant. 1035—1036. 
3. A megvevés : a) <lp χμπόληχας (a czólt elérni), ώσπερ ή φάτις 
χοατεϊ; Ai. 978. b) ώς μη ''μπολησων (az ámítás) ι'σθι την έμην φρένα. 
Ant. 1063. c) και γαρ υστέρω τό γ ευ πράσσειν, έπεί πυθοιτο, κέρ-
οος έμπολα (hasznott hajtani). Trach. 92—93. 4. Α kereskedő és az 
áruczikk: παρεσυέοεγμαι, φόρτον ώστε ναυτίλ,ος, λωβητόν εμπόλεμα 
της έμης φρενός. Trach. 537—538.Hasonla t . 5. Α kereskedő t á r s a : 
d) ουυ όνομα προς του τών ξυνεμ.πόρων (az útitárs) έχεις; Trach. 
318. b) \4/ιλλέως παΐ, τόνο ε τον ξυνέμπορον (a barát) . . . έκέλευσ 
εμ.υί σε που κυρών ει'ης φράσαι. Phil . 542—543. 
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XXIII. A hajózás. 

1. A hajó: 1. xm, 14. 2. A hajó előrésze: i'o , ώφίλα γυνα:χών, 
τάο άντίπρωρα (a mi szemünk előtt van) orj σο: βλέπε:ν πάρεστ 
έναργψ Trach. 222—224. 3. Α vitorla alsó végei és a fölfordított 

hajó: ναός όστις έγχρατη πόοα. Tstvaq υπείχε: μηδϊν, υπτίοις χά.τω 
στρέφας το λο:πυν σέλμασ:ν ναυτίλλετα: (a ki nem enged a k é n y 
szerűségnek, annak el kell esni). Ant. 715 — 717. Allegória. 4 . A hor
gony: αλλ' εισ\ μψρ\ παΐόες αγχυρα: (az oltalom) βίου. F r . 612. 
5. A hajó fenekén összegyűlt víznek kimerí tése: μψε μψηρ ώς 
χαχη οίόασχέ με μη& ώς πατρψαν χτησ:ν Αϊγ:σδος οόμων αντλεί (az 
elpazarolás). El . 1289—1290. 6. Α főparancsnokság a hajón: το:γάρ 
d: op&rjg έναυχληρε(ζ (a kormányzás) πόλ:ν. Ant. 994. 7. A kormá

nyos : ου γύ.ρ τ:ς αν ουναιτο πρωρατ'ής (a vezér) στρατού τοΐς πάσ: 
όεΐ-α: χα} χαταρχέσα:χάριν. Fr . 470 .8 . Α kormányozás: πάντα, γαρ τά 
τ ούν πάρος τά τ εϊσέπε:τα. afj χυβερνώμα: (a vezetés) γερί. Ai. 34—· 
35. 9. Az evezés: a) τοΐας έηέσσουσιν (a támadás) άπεάάς ο:χρατεΐς 
\1τρεΐόα: xatf ημών. Ai. 251—252. b) μψ:ν έρέσσων (a gondolás). 

Ant. 159. c) έν μεταλλαγα πολυμήχανου άνορος έρέσσε: (a kezelés). 

Phil . 1134—1135. 10. Az evezés más valakivel együtt: εξεστ: ουν 
ειπόντ: τάληοη φίλψ σο: μψΤεν ησσον κ πάρος συνηρετμείν (barátnak 

lenni). Ai. 1328-—1329. 11 . Α hajóparancsnok a hajós és a szél

vész: ήδη ποτ εΐυον avöp εγώ γλψσοΎ} βρασυν ναυτα:ς έψορμησαντα 
χε:μανος το πλ,εΐν, ω φδέγμ αν ουχ ένεΰρες, ηνίχα εν χαχω χε:μώνος 
εΐχετ, άλΧ υφ εΐματος χρυφείς πα,τεΤν παρείχε τω βέλοντ: ναυτιλιών 
(te a r ra akarsz engem kényszeríteni a mostani komoly körülmények 
között, hogy olyas valamit tegyek, a mit nem akarok; de majd 
hallgatni fogsz, ha ennek következtében azután meggyűl velem a 
bajod). Ai. 1142—1146. Allegória. 12. Az út i társ a ha jón: άλΧ έν 
χαχοΐς τοϊσ:ν ουχ αισχυνομα: ξυμπλοον (az utitársnő) έμαυτ/jv του 
πάθους πο:ουμίνη. Ant. 540—541 . 13. Α hajózás: α) ψϊ εστίν η 
σώζουσα. χα.\ ταύτης επ: πλέοντες (a rábízás) όρβης τους φίλους 
πο:ουμ.εοα. Ant. 189—190. h) ϊππο:σ:ν, τ> χυμβα:σ:ν ναυστολεΐς (a 
bejárás) χ β óva; F r . 129. 14. Α hajózás behúzott vi tor lákkal : νυν ο 
έν χαχοΐς μο: πλεΐν υφειμέν/} (az elővigyázat) οοχεΐ. E l . 335. 15. Α 
tengerpar t : ματέρες α.χτάν (a lépcső) πάρα. βωμών . . . έπ:στενά-
γουσιν. Ο. B . 182—185. 16. Α nagy tenger : μέγ apa. πέλαγος (a 
veszedelem) έλαγέτψ. Ο. C. 1746. 17. Α nagy be nem hajózható 
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tenger: κείνοις υ ίσως . . . οίδ' εγώ, φανησεται μακρόν το ο εύρο 7ZÍ-

λαγος οίδε πλωσιμον (a hosszú és veszedelmes út). Ο. C. 661 — 
663. 18. A déli és éjszaki szél, a hullámok s a tenger : πολλά γαρ 
ώστ άκάμαντος η νότου η βαρέα τις κυματ εν ειρεϊ πόντω βάντ 
έπιόντα τ c?r(j, ούτω δε τον Καδμογενη τρέφει, το δ' αυϊει βιότου 
πολυπονον. Trach. 112—119. Hasonlat . 19. Α csöndes tenger : év 

γαληνή (a csönd) πάντ έδερκόμην τόπον. E l . 899. 20. Α kedvező 
szél : a) σγέτλια γαρ έμέ γε τον μαχρών άλό.ταν πόνων ουρία) (a sze
rencse) μη πελό.σαι δρόμψ. Αϊ. 887—889. b) ώναξ . . . ός τ έμάν 
γάν <ρίλαν εν πόνοις άλΰσυσαν κατ ορθόν ουρισας (a szerencsés ural

kodás), τα νυν τ ευπομπος él γένοιο. Ο. Ε . 689—696. c) ούρος (a 
szerencse) οφθαλμών εμών αυτ'/j γένοιτ άπωθεν έρπουστ] καλός. 
Trach. 815—816. d) καΐ τάδ' ορθώς εμπεδα κατουρίζει (a szeren
csés bekövetkezés). Trach. 827—828. 21 . A kedvező szél és a fe
neketlen mélység: ταυτψ νόμιζε την πόλιν "/ρόνω ποτέ εξ συρίων 
(a szerencse) δραμουσα.ν ες βυθον (a romlás) πεσεΐν. Ai. 1082 — 
1083. 22. Α hullámoktól ostorozott éjszaki t engerpar t : πάντοθεν 
βόρειος ίός τις α.κτά κυματοπλη~ χειμερία κλονεΐται, ώς και τόνδε κατ-
ό.κρας δεινοί κυματοαγεΐς ό.ται κλονέουσιν άε\ ξυνουσαι. Ο. C. 1240 
—1244. Hasonlat . 23. Α h u l l á m : α) λευσσετ, εις όσον κλ,υδωνα (a 
zavar) δεινής συμφοράς έληλυθεν. Ο. Ε . 1524—1526. b) 'Αθηνών 
δεινός ηνιοστρόφος έξω παρασπα κανοκωχευει πα,ρεις κλυδων (a za
var) εφιππον. El . 731—733. ί'4. Α hul lám és a tenger háborgása : 

ϊδεσθέ μ οίον άρτι κύμα φοινίας υπό ζάλης άμφίδρομον κυκλεϊται 
(nézzétek min t ragad engem magával a vért szomjazó lélek dü-
hössége). Ai. 351—352. Allegória. 25. A tenger áramlata , a dü
höngő Thraciai szelek, (az erebus), a feketés homok és a hullá
moktól korbácsolt tengerpar t : οίς γαρ αν σεισθη ΰεόθεν δόμος, 
ατας οΰδεν ελλείπει γενεάς έπι πλ.ηθος ερπον. οαοιον α;στε ποντίαις 
οίδμα δυσπνόοις όταν θρησσαισιν έρεβος (a mélység) ύφαλον επι
δράμε πνοαΐς, κυλ.ίνδει βυσσόθεν κελαινάν θΐνα δυσά.νεμον, στόνφ 
βρεμουσι ο άντιπληγες άκταί. Ant. 583—592. Hasonlat . 26. Α hajó 

ingása: α) άνδρες, τά μεν δη πόλεως ασφαλώς θεοί πολ,λώ σάλω 
σείσα.ντες (megpróbáltatásoknak kitenni) ώρθωσαν πάλιν. Ant. 162 
—163 . ^πρόδοτος δε μόνα σαλεύει (a sors által szorongatva lenni) 

'Ηλέκτρα. El . 1074—1075. 27. A hajó ingása, (a fej) és a tenger 

mélysége: πόλις γάρ, (οσπερ καυτός είσορας, άγαν ηδη σαλεύει (ve
szélyben lenni) χάναχουφίσαι κάρα βυθών (a veszedelem) ετ ο'/ 
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οία τε (ροινίου σάλου (a romlás) . Ο. R. 22—24. 28. A szerencsés és 

szerencsétlen k ikötés : βοής, ők της σης ποίος ουκ εσται λιμψ, ποιος 
Κιδαιρών οίχ\ σύμφωνος τάχα, όταν καταίσδ'/j τον ύμέναιον, ον δόμοις 
άνορμον εϊσέπλ.ευσας (a célt saját szerencsétlenségünkre érni el), 

ευπλοίας (a szerencse) τυχών; Ο. R. 420—423. 29. A k i k ö t ő ; 
a) τοις πολλοίς γαρ βροτών άπιστος έσδ? εταιρείας λ,ιμην (az olta
lom). Ai. 682—683. b) ΐζων, ív ην μοι παντός οιωνοί λιμην (a gyül-

hely). Ant. 1000. c) ίώ Ιώ ουσκάδαρτοςΓ'Αώου λιμην (a hely). Ant . 
1284. cl) Ιώ κλεινόν ΟΙυίπου κάρα, ω μέγας λιμην (a nőszágy) αυτός 
^ρκεσεν παιοι και πατρί δαλαμηπόλχο πεσεΐν. Ο. R. 1207—1209.· 
30. Α hajóromok: α) πάν ο' έπΐμπλατο ναυαγίων (a töredékek) Κρι-
σαΐον Ιππικών πέυον. ΕΙ. 729—530. b) τίς οιοεν υμών που ποιΤ οι 
Φωκης ξένοι, ούς ψασ ''Ορέστψ ημΐν άγγεΐλαι βίου λ,ελοιπόι? ίππι-' 
κόΐσιν ναυαγίοις (a töredékek). El . 1441—1444. 

XXIV. Α természet. 

α) Általános természeti sajátságok. 

1. A kö r : a) επαισεν άρδρα τών αυτού κύκλων (a szem). 0 . R, 
1270. β) 6 γαρ aíkv ορών κύκλιος (a szem) λευσσει νιν Μορίου Διός. 
Ο. C. 703—705. γ) τί τον άνω λ,ευσσεις κυκλον (a n a p ) . Phil . 815. 
δ) ώ το πάντ ίδόντες άμψ έμοϊ κύκλοι (a szem). Phil . 1354. ε) ερ-
ρηξάτην ες κυκλα (a zűrzavar) χαλκέων οπλών. Fr . 731 . 2. Α völgy: 

(πόδι μοι πόδι παις ναίει ποτ . . . η πόντιας αυλανας (a tengeröböl). 

Trach. 96—100. 3. Α földszoros: Αά&α . . . μελέων άνέχουσα βίου 
βραχυν ϊσδμόν (a tartósság). F r . 146. 

b) Az állatok. 

1. Az ugatás : a) τοιαυδ" ΰλακτεΐ (a kiabálás) El . 229. β) η 
μάτην ΰλακτώ (a kiabálás) ; F r . 58. 2. A ha rapás : a) η ο αυ μιαρά 
βρυκει (a kínzás). Trach. 987. β) βρίκομαι (a kínzás) τέκνον. Phil . 
745. 3. A fark behúzása: δρώσι χοΰτοι σο} ο' ύπίλλουσ: (befogni a 
száját) στόμα. Ant. 509. 4. A lármázó mada rak : παταγούσιν απερ 
πτηνών άγέλαι. Ai. 168. Hasonlat . 5. A sebesen repülő madár (és 
az ellenállhatlan tűz ) : άλίον ο αν άλλω προσίυοις απερ ευπτερον 
δρνιν χρεΐσσον άμαιμακέτου πυρός δρμενον άκτά,ν προς εσπέραν δεού. 
Ο. R. 175—177. Hasonlat . 6. Α szárny: α) μητ , . . . ξυνναίοιμ ευ-
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χηΧος γονέων έχτίμους ϊσγουσα πτέρυγας (a vágyódás) οξυτόνων 
γόων. El. 240—242. β) 1. ι. 2. 7. Α röpü lés : α) τις γάρ ποτ αργή 
του /.αχού προσέπτατο (az e lőrohanás) ; Ai. 282. β) εφριξ ίρωτι, 
περίχαρης δ* άνεπτόμαν (magán kívül lenni). Ai. 693. γ) άνέπταν 
(a borzadály) φόβφ. Ant. 1307. ο) προσημεθα βωμόΐσι τοις σοϊς' 
οι μεν ούδέπο) μαχράν πτέσθαι σθένοντες (önállónak lenni), οι δε 
συν γηρα βαρείς ίερης. 0 . Ε . 15—18. ε) φοίτα . . . ό.πονοσφίζων 
μαντεία' τα ο αε\ περιποταται (körülvesz). 0 . Ε . 476—482. ζ) πέ-
τομαι ο έΧπίσιν (tanács nélkül lenni) . 0 . Ε . 4 8 6 . ^ ) πα μοι φθογγά 
διαπέταται (az elhangzás) φοράδην. 0 . Ε . 1309-1—1310. θ) εΖνασον 
ευνασον ώχυπέτα (hirtelen) μόρω. Trach. 1042. 8. Α röpülés és az 

ugrás : ά b* ευηρετμος εχπαγΧ άλία '/ερσ\ παραπτομένα (a forgatás) 

πλάτα θρώσχει. 0 . C. 716—717. 9. Α szomorú madár : ποθούμενα γαρ 
φρενι πυνθό.νομαι τάν αμφινειχη árfiavsepav α.ει, οΐά τιν αθΧιον ό'ρνιν, 
ουποτ ευνάζειν άδαχρυτων βλεφάρων πόθον.Trach. 103—106. Hason
lat. 10. Α szomorú hangú madár és a kicsinyektől kifosztott fészek : 
7j παΐς όράται χάναχωχευει πιχρας όρνιθος όξίν φθόγγον, ως όταν 
χενης ευνης νεοσσών όρφανόν βλέψη Χέγος' ούτω δε γαυτη, φιΧον ώς 
όρα νέχυν, γόοισιν έξωμωξεν, έχ δ' αράς χα.χα.ς ηρατο τοΐσι τοΖργον 
έξειργασμένοις. Ant. 423—428. Hasonlat . 11 . Α panaszoló füle

mile : α) oho οιχτράς γόον όρνιθος αηδούς (a szomorú anya) ησει 
δόσμορος, αΧΐ οξυτόνους μεν ώδάς θρηνήσει. Ai. 629—631 .$ ) πρό-
δοτος δε μόνα σαλεύει'Ηλέχτρα, τον έον πότμον δειΧαία στενάχουσ 
'όπως α πάνδυρτος αηδών. ΕΙ. 1072—1077. Hasonlat , γ) άγγοΰ ο' 
αρα χου μαχράν προΰχλαον, όξΰψωνος ώς αηδών. Trach. 9 6 2 — 9 6 3 . 
Hasonlat . 12. Α kicsinyeitől megfosztott fülemile : ου μεν δη λήξω 
θρήνων . . . μη ου τεχνολέτειρ ώς τις άδών éitt χωχυτω τώνδε πα
τρώων προ θυρών ηχώ πασι προψωνείν. ΕΙ . 103—109. Hasonlat . 
13. Α megfogott p i n t y : χό.τω χρέμανται σπίζ" όπως εν ερχεσι. F r . 
382. Hasonlat . 14. Α vad g a l a m b : μέγαν őxvov εγω xai πεψόβημαι 
πτηνης υ,ς δμμα πεΧείας. Ai. 139—140. Hasonlat . 15. Α keselyű: 
μέγαν αϊγυπιον (a harczias férfiú) $ ίποδείσαντες τάχ αν, εξαίφνης 
ει συ φανειης, σιγ'/j πτηξειαν άφωνοι. Ai. 169—171. 16. Az élesen 

sivító sas, (a hó) és a szárny: άχτις άεΧίου . . . έφάνθης ποτ . . . 
τον Χευχασπιν' Αργόθεν έχ φώτα. βό.ντα . . . όξυτέρω χινησασα γα-
Χινώ' ος έφ ημετέρα γ-rj . . . οξέα. χΧά,ζων αιετός ες γάν ύπερέπτη, 
Χευχης χιόνος πτέρυγι στεγανός (védve a fehér paizs oltalmával). 

Ant. 100—114. 17. A becsúszott vérszomjas k ígyó: σΰδ\πχατ 
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mxoogcóg εχιδν ύφειμενη ληθουσά. μ εξέπινεξ. Ant. 531—532. Ha
sonlat. 18. A vér kiszívása: ηδε γαρ μείζων βλάβη ξόνοιχος ην μοι, 
τουμόν έχπίνουσ άε) ψυχής άχρατον αίμα (szomorítani a szerencsés 

életet). El . 784—786. 19. A sziklához tapadó Polyp: νουν δει προς 
άνδρί,σώμα. πουλυπους όπως πέτρα, τραπέσθα γνησίου φρονήματος, 
Fr . 289. Hasonlat . 20. Α sá rkány: αντιπάλου δυσχείρίομ.α δράχον-
τος (a vérszomjas ember). Ant. 123. 2 1 . Az együtt élő oroszlánok: 
Á'XX ως λέοντε συννόμχο φυλάσσετον ούτος σε χαϊ συ τόνδ\ Pliil. 
1436—1437. Hasonlat . 22. Α kicsinyeitől megfosztott nőstény 
oroszlán: ουχ τ*σον τά.χος δητ αυτόν άξεις δευρο, μη τις ώς χενης 
σχΰμνον λεαίνης δυσμενών άναπράσ'/j. Αι. 985 — 987. Hasonlat . 
23 . Α szétmarczangolás: δάπτει (a szomoritás) δε χα: το μη 'νδιχον. 
Ο. Ε, 681 . 

c) Α növények. 

Α fa (és a zuhatag) : δρας παρά μείθροισι χειμάρροις οσα δέν
δρων υπείχει, χλώνας ώς έχσώζεται (a ki enged a kényszerűségnek, 
az nem bukik el). Ant. 712—713. Allegória. 

d) A tűz. 

1. A tűz és a hőség : ες τι-μοι βλέφασα θάλπει (a reszketés) 

τωδ" άνηχέστω πυρί (az izgatottság); El . 887—888. 2. Az ellenáll-
ha t lan tűz : 1. xxív, b, 5. 3. A szikrázás : a.) αϊθωνι (fénylő) σιδηρω. 
Ai. 147. β) οϊαν εδηλ,ωσας άνδρας αιδονος (őrült) άγγελίαν. Ai. 221 . 
γ) πρόσθεν ούτος ην αϊθων (büszke) υβριστής, νυν δ' εγώ μέγ αύ 
φρονώ. 4 . Α lángolás : α) άταν ουρανίαν φλέγων (a dühöngés). Ai. 

196. β) ηνυσατ εχτοπίαν φλόγα (a nagyság) πηματος. Ο. Ε . 166. 
5. Α világosság: α) παιά.ν δε λάμπει (élesen hangzani) Ο. Ε . 186. 
β) ίλαμφε (a hangzás) γαρ του νιφόεντος άρτίως φανεϊσα φάμα 
Παρνασου. Ο. Ε . 473—474. γ) δ'ιχας δ' ελαμψεν (az uralgás) 

οσιον φάος (a tiszteletesség). F r . 11 . i) σι <f, ώ τό λαμπρόν φώς (a 
nemes származás) άποσβεννΰς γένους, ξαίνεις. Fr . 497. 6. Α me
legség : α) ουχ ά.ν πριαίμην ουδενός λόγου βροτόν όστις χεναΐσιν 
έλπίσιν θερμαίνεται (magát vigasztalni). Ai. 478—479. β) των συ 
θάλπος (a fájdalom) ουχ' υπεχδραμεί. Ant. 1086. 7. Az égetés : φλέ
γει (a kínzás) με περιβόατον. Ο. Ε . 191. 8. Az olvadás : α.) τίν αεί 
τάχεις (a könnyezés) οκΤ άχόρεστον οιμωγάν. ΕΙ. 122—123. β) άνευ 
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τοχέων χατατάχομαι (az elenyészés). El . 187. γ) ουυ αν ει χάφτ 
ένταχείη (oda lenni) τω ftlsfo, Trach. 462—463. 

e) A víz. 

1. A folyás: a) τι δητα δόξης, η τι χΛηδόνος χυλης μάτην ρε-
ούσης (az elterjedés) ωφέλημα γίγνετα. 0 . C. 258—259. β) σοι δε 
πλούσια τράπεζα χείσδω χαϊ περριρείτω (elmúlni) βίος. ΕΙ. 361 — 
362. γ) δαίμων δ\ τοις μεν ευτυχής χά$ ημέραν, ήμΐν (Τ άπορρεΐ 
(eltűnni). El . 999—1000. 2. Α lecsöpögés: τάς μανίας δεινδν απο
στάζει (az engedés) άνδηρόν τε μένος. Ant. 958—960. 3. Α forrás : 

β) ϊσχειν ο" ουχέτι πηγάς (a folyás) δίναμαι δαχρυων. Ant. 8 0 2 — 
803. β) άλΐ ει της άχουουσης έτ ην πηγής (a hang) δι ωτων ψρα-. 
γμός, ουχ αν έσγόμην το μάποχλησαι τουμον άδλιον δέμας. 0 . R. 
1386—1388. γ) όρώ χολωνης εξ άχρας νεορρυτους πηγάς (az ital
áldozat) γάλαχτος. El . 894—895. δ) ερρωγεν παγά (a tömeg).οα
χρυων. Trach. 852. 4. Α zuha tag : 1. χχιν, c. Az á r : a) πολλω ρευ-
ματι (a tömeg) προσνισσομένους γρυσου χα,ναχη $ ΰπερόπτας,παλτω 
(Ήπτεΐ πυρί. Ant. 129—131. β) δαχρυων ρηξασα #ερμά νάματα (a 
csöpp) ελεξεν. Trach. 919—200. 6. Α zúgás : α) λόγοι δ' εν άλλη-
λ,οισιν έρρόδουν (a feddés) χαχοί. Ant. 259. β) άλλα ταύτα χαϊ πάλ,αι 
πόλεως άνδρες μόλις φέροντες έρρόδουν (a zúgolódás) έμοί. [Ant. 
289—290. γ) χινών άνδρ άνηρ έπιρρόδοις (a feddés) χαχόίσιν. Ant. 
413—414. δ) πολλά jav λόγοις έπερρόδησε (a szomorítás). Trach. 

263—264. 

f) Meteorológiai tünemények. 

1. A szél : a) τέως δε Χοΰφοις πνεΰμασι (a gondolat) βόσχου. 
Ai. 558. β) χαλ φδέγμα xal άνεμόεν (magasztos) φρόνημα, χαϊ αστυ
νόμους οργάς έδιδάζατο. Ant. 354—355. γ) υπεστί μοι δράσος,. 
άδυπνόων (édes) χλυουσαν άρτίως όνεψάτων. ΕΙ. 479—481 . δ) Ύπν 
όδόνας άδαης,"Υπνε ο άλγέων ευαες (szende) ήμΐν ελδοις. Phil . 827 
—82$.£jgj) δάρσει γυναι τά πολλά των δεινών, οναρ πνευσαντα (a ke
letkezés) νυχτος, ημέρας μαλάσσεται. Fr . 63. 2. Α v iha r : α) Αίας 
δολερω χέϊται γειμώνι (az őrültség) νοσησας. Ai. 206—207. β) έπέ-
πνει (az előrohanás) ριπαΐς έγδίστων άνεμων ;(a düh). Ant. 136—• 

137. γ) σγολτ[ ποδ" ηξειν δευρ αν έξηυγουν εγώ ταΐς σαΐς άπειλαίς, 
ah έγειμάσδην (a megrohanás) τότε. Ant. 390—391. δ) δορός τ 
αν έν γειμώνι (a roham). Ant. 670. ε) ετι των αυτών άνεμων μιποί 





A M. T P . AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

Kaphatók a M. T. Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten (Akadémia
épület) s minden hazai könyvárusnál: 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi. Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y Pá l . I—X. kötet 30 füzet
ben. 1862—1873. (8-adíét 300 iv.) Ára egy 10 kötetből álló teljes példánynak 
15 forint. Egy-egy kötetnek ára különvéve 1 frt. 50 kr. Az I-sö és X-dik 
kötet külön nem adatik. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK stb. Xl-ik kötete. AZ OSZTJÁK 
NYELV; Nyelvtan, Szöveg és Szótár. Irta H u n f a l v y Pá l . 1875. 30 iv. 
Ára 3 frt. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK stb. XII. és XIII. kötet. Szerkeszti 
H u n f a l v y P á l . Ára egy-egy kötetnek 3 frt. 

A KONDAI VOGUL NYELV. Irta H u n f a l v y P á l . (Nyelvtudom. Közi. 
IX. köt.) Ára 1 frt. 50 kr. 

CHRESTOMATHIA FENNICA. H u n f a l v y P á l t ó l . Pest. 1861. (8-adrét, 
XIV. és 580 lap). Ára 1 frt. 

KEOITLY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A V o g u l f ö l d és n é p e i . Kidol
gozta H u n f a l v y P á l . (4-edrét, VII. és 364 lap.) Ára 2 frt. 

MAGYAK-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ' SZÓTÁR. Irta B u d e n z J ó z s e f . 
. I. füzet. (1—16 iv) 1873. 8-adrét. Ara 1 frt. 

ERDEI- ES HEGYI CSEREMISZ-SZÓTÁR. B u d e n z J ó z s e f. (A Nyelv
tudom. Közlemények IV. kötetéből.) Ára 50 kr." 

NYELVEMLÉKTÁR. R é g i M a g y a r C o d e x e k és n y o m t a t v á 
n y o k . Kiadja a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik 
B u d e n z J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . I—V. 
köt. 1876. 8-adrét . Ára 8 frt. 
Egyenkint . Ára 2 frt. 

RÉGI MAGYAR KÖLTÖK TÁRA. I. kötet. Középkori költői maradványok. 
Közzéteszi és jegyzetekkel ellátja S z i l á d y Á r o n . 1878. Ára 2 frt. 

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDÖMÁNYOK KÖRÉBŐL. I—IV. 
köt. ,869—1875. Ára 7 frt 80 kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK ErdŐsitől Tsétsiig. Kiadta T o l d y F e -
r é n c z. Ara 2 frt. 

A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r . Ára 1 frt. 
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá

lata. Irta I m r e S á n d o r . Ára 1 frt. 
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta P. T h e w r e w k E m i 1. Ára 50 kr. 
FINN NYELVTAN. F á b i á n I s t v á n t ó i . Pest, 1859. Ára 50 kr. 
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Forditotta Barna Férd. Ara 1 frt. 
ABUSKA. Csagatájtörök szógyűjtemény. V á m b é r y Á.-tól Pest, 1862. 

Ára 40 kr. -
Franklin-Társulat nyomdája. 
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