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(a szenvedély) τηνδε γ έχουσα. Ant. 929 - 930. ζ) .αίμα χειμάζον 
(szerencsétlenségbe dönteni) πάλιν. Ο. B . 101. η) -ά.ντα γαρ σ,ύναρ-
πάσας Ονελ/Ϊ όπως βέβ/,χας. ΕΙ. 1150—1151. Hasonlat , θ) ούτοι 
νεμεσητόν, άλόοντα χειμερία) (heves) λυπα και παρά. νουν δροεΐν. 
Phil. 1193—1195. ι) ' ΕρμοΧον ορός πα,ρέπεμφεν έμοϊ στόνον ά.ντίτυ-
ζονχεψαζομένψ(kínzott). Phil . 1459—1460. 3. Α vihar és a felhő: 
xat σε xai το σον λάβρον στόμα, σμικρού νέφους τάχ αν τις έκπνευσας 
μέγας χειμών (ha elmúlik béketűrósem és kitör haragom) κατασβέ-
σειε τψ πολλήν βοψ. Ai. 1147—1149. Allegória. 4. Α felhő: α) νε
φέλη (a könny) (Τ οφρύων ύπερ αί/ιατόεν μέΒος αισχυνει. Ant. 528 
—529. β) άνέφελον (nyílt) επέβαλες ου ποτέ καταλυσιμον. ΕΙ. 1246. 
γ) Κενταύρου φοινία νεφέλό. (a ruha) χρίει οολοποιός ανάγκα, πλευρά. 
Trach. 831-—833. 5. Α felhő és a sötétség: ta> σκατού νέφος έμον 
(vakságom sötétsége) άπότροπον. 0 . Ε . 1313—1314. 6. Α vi l lám: 

τοιάνο εν όψει λυγγα^ βηρατηρία.ν έρωτος, αστραπών (a fény) τιν 
ομμάτων έχει. F r . 421 . 7. Α cz ikázóvi l lámósa délnyugoti szél: λα/ι-
πρας γαρ άτερ στεροπης αξας οξύς νότος ως λ,ηγει, και νυν φρόνιμος 
νέον άλγος έχει. Ai. 257—259. Hasonlat . 8. Α hőség, a záporeső és a 
szél : και νιν- ου ΰάλπος (a fájdalom) βεου, ού(Τ δμβρος (a szerencsét

lenség) ούδε πνευμάτων (a kellemetlenség) ούδεν κλονεΐ. Trach. 145— 
146. 9. A záporeső és a jég : γένει' . . . μέλας δμβρος (a könny) χάλαζά 
(a vér) <f οψο.τουσσ έτέγγετο. Ο. Ε . 1278—1279. 10. Α h a r m a t : η 
που ad ινών χ λα)ρ άν τέγγει δακρύων αχναν (a csöpp). Trach. 847—848. 

11. Α hó : 1. χχιν, b, 16. 12. A havas tél és a termékeny nyár, a zordon 
éj és a fénylő nappal, a viharos szelek és a (nyögő) tenger (és a min
dent legyőző álom) : τούτο μεν νιφοστιβεΐς χειμώνες έκχωρούσιν εύκάρ-
πφ ΰέρει, έζίστα.τα.ι ós νυκτός α.ϊανης κυκΛος τη λευχοπόλω φέγγος 
ήμ.έρα φλέγειν' δεινών τ άημ.α. πνευμάτων έκοΐμισε στένοντα. (háborgó) 

πόντον' εν δ' ό παγχρατης ύπνος λύει πεδησας (az erős meghajlik a mól
tóság előtt), O/MT άει λαβών έχει. Ai. 670—676. Allegória. 13. A nap

sugár : ώ Αιός άχτίς (a villám). Trach. 1086. 14. A fénylő csillag : καμ 
έπα.υχα) τησόε της φήμης απο δεδορκότ έχΰροΐς άστρον ως λΛμφειν 
έ'π.ΕΙ. 65 — 66. Hasonlat . 15. Α folyton változó ho ld : άλ'λ οΰμός 
αεί πότμ.ος εν πυκνφ θεού τρόχω κυκλεϊται και μεταλ/Λσσει φΰσιν. 
ωσπερ σελήνης ο* όφις εύφρανα δυο στψα.ι δυναιτ άν ουποτ εν 
μορφ'/j μια, αλλ" εξ άδηλου πρώτον έρχεται νέα. πρόσωπα, καλλυνουσα 
χαΐ πλ,ηρουμένη, χώτανπερ αύτης εύγενεότάτη φα.νη, πάλιν διαρρεϊ 
χάπι μηδέν έρχεται. Fr . 713."Hasonlat. 
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Vessünk most egy pár pillantást Aeschylus és Sophocles tró
pusaira, s hasonlítsuk azokat össze egymással: 

Mindkét költő az attikai történet egy egy korszakát képvi
seli : Aeschylus a perzsa háborúk, Sophocles Perieles korszakának 
embere. Kiviláglik ez nemcsak drámáik tárgyának megválasztásá
ból és tendentiájából, hanem egész határozottsággal magukból az 
aránytropusokból is. 

Míg Aeschylus különös nyomatékkal emeli ki az individuu
mot, addig Sophocles embertől vett aránytropusai alig teszik 
Aeschylus hasonczímű aránytropusainak egy harmadát, és ez ter
mészetes is, mert egy oly harczférfiu phantasiájában, ki a persa 
háborúk korában élt, abban a korban, mikor még mindent a szemé
lyes vitézség döntött elaharcz terén, mondom, egy oly férfiú phan
tasiájában mindenesetre jobban kimagasodik az individuum, mint 
egy olyannál, ki -Perieles korszakában sokáig élvezte a béke 
áldásait. 

Mig Sophoclesnél csak egyetlen egy árva trópust találunk a 
vallás és mythologia köréből, addig Aeschylus huszonhetet nyújt 
nekünk, daczára annak, hogy hátra maradt művei nem- képezik 
egészen Sophocles hátra maradt műveinek két harmadát (ide szá
mítva mindkét költőnek fragmentumait is). De ez is csak korsza
kuknak s egyéniségüknek kifolyása: Aeschylus, kinek atyja Eupho-
rion az eleusisi mysteriumok papja volt, bizonyára több vallásos 
érzelemmel bírt, mint a rhetorika és philosophia emlőin Perieles 
fölvilágosodott és szabadelvű korában fölnövekedő Sophocles. 
Tökéletesenh iszszük, hogy a miatti keservében távozott Siciliába 
Aeschylus, hogy annyira félre tudták őt érteni mikor a mysteriumi 
titkok elárulásával vádolták, és nem azért, mert az ifju Sophocles 
őt legyőzte ! 

Korszakához és jelleméhez képest Aeschylusnál a versenyjáté
kok, a háború és az állami élet is jóval nagyobb szerepet játszanak 
mint Sophoclesnél, s nagyon helyesen mondja Ernst Curtius a gö
rögök történetében (2, 266, harmadik kiadás) : «Sophocles war so 
wenig wie Aischylos dem öffentlichen Lében fremd, aber er war 
ganz Dichter und hatte keine Neigung, sich durch Staatsgescháfte 
und Parteitreiben die heitere Euhe seines Geistes zu trüben». 

Érdekesek Aeschylus orvostudományból vett meglehetős 
számmal előforduló aránytropusai. Oly föltűnően hatásosak és éle-
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sek azok, hogy önkénytelenül arra a gondolatra jutunk, hogy a ma
rathoni, artemisiumi, salamisi és plataeaei heves harcok egy költői 
fogékony kedélyre való rendkívül mély benyomásainak kifolyásai. 
Bizonyosan látta a költő a derék görög harcosokat egymása dőlni 
iszonyú fájdalmak között, s tán szemtanuja is volt ama megható 
marathoni episodnak, mikor testvére Cynaegirus, ki egy menekülő 
perzsa hajót lelkesültségében kezével vélt visszatarthatni a parton, 
az ellenség fegyvereitől összevagdalva bukott a tengerbe ! 

Az ember, vallás, mythologia, versenyjátékok, háború és ál
lami életből vett aránytropusok föltűnő nagy száma határozottan 
tanúskodik tehát a perzsa háborúk korának és egy abban élő geni-
alis költőnek korával mindenben congenialis szelleméről, míg ama 
körülmény, hogy a vadászat, lótenyésztés és lóverseny, baromte
nyésztés és kertészet köréből vett képek aránylag sokkal inkább 
előtérbe lépnek Sophoclesnél, ismét csak Pericles fénykorára vall, 
melyben a béke eme művei nagy lendületet nyertek, s arra a köl
tőre, kinek a béke mindezen müvei nagyon is kedvére voltak. 

A két költőnek a hajózásból és a természetből vett képeik oly 
számosak, oly szépek, oly nagyszabásúak és hatalmasak, hogy le
hetetlen egy részről észre nem vennünk, mint ragyog felénk műve
ikből Athenae nagy tengeri hatalma, s be nem látnunk, mint ra
gyogtatja azt két örömtől ittas, hazájára büszke költő felénk, más 
részről meg nem tapasztalnunk, mint szerette e két költő a termé
szetet, minél szebbet és nagyobbat a földön, tán hazájukat és nem
zetüket kivéve, alig ismertek. 

Föntebb emiitettük, hogy Aeschylus ránk maradt művei 
nem képezik egészen Sophocles hátra maradt műveinek két 
harmadát, s ennek dacára Aechylus aránylag több mint még 
egyszer annyi aránytropussal, míg viszont Sophocles, ismét csak 
aránylag számítva, jóval több synecdochével és metonymiával 
bírt. E tény határozottan azt bizonyítja, Ijogy Aeschylus phantasiája 
sokkal dúsabb, mig Sophoclesnél a reflexió túlnyomó. Ezzel ter
mészetesen nem azt akarjuk mondani, hogy Aeschylus nagyobb 
költő Sophoclesnél, ellenkezőleg! Épen azért, mivel Sophoclesnél a 
reflexió túlnyomó, tartjuk őt nagyobb tragicusnak is. A reflexió az, -
melynek segítségével a dramaticus a cselékvényt szövi, a jellemek 
összeütközését s a catastrophát, tragicumot előidézi, de nem a 
phantasia. Az inkább a lyra s különösen az epos körébe tartozik, 

11* 
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mig a drámában háttérbe szorul a reflexió előtt, minek leghatáso
sabb költői kinyomata a synecdoche és a metonymia. Innen van 
az, hogy e két trópust nagyrészt a dialógusban találjuk, ott, hol 
cselekvény és conflictus van, szóval: e kettő a dialógus fegyvere. 
De be kell vallanunk, hogy e fegyverek semmivel se élesebbek a 
görögök legnagyobb tragicusánál, Sophoclesnél, mint Aeschylus
nál, tán a világ legplasticusabb tragicusánál. Ha Sophocles így be
szél: «sebesebben jöttem semmint lábam akarta» (e h. én akartam), 
«magoktól taszították a láb csuklóját)) (e. h. engemet), «félek mint 
a vadgalamb szemei) (e. h. vadgalamb), «atyád sírja nagy szem.)) 
(e. h. bizonyíték), évért (e h. tőrt) tartva kezében», ((kedvező 
lapáttal (e. h. széllel) kikötöttem)) stb., akkor Aeschylusnál is 
lehet ilyeneket olvasni: ((gyilkosságba (e h. vérbe) mártva kard
ját, (inem kis kézzel (e. h. nem minden költség nélkül) építettem», 
«aludt vért szívtál ki a gyilkosságból)) (e. h. a meggyilkoltnak 
testéből), ((fegyverre szólítja a kiabálást)) (e. h. a lázadó pol
gárt), sőt ha ilyeneket is hallunk tőle: «a byblus gyümölcse nem 
győzi le a kalászt*) (e. h. az aegyptusi nem győzi le az argosit), 
((barátaim nyaktekercsére (e h. barátaim után való vágyamra) em
lékeztettél ».y akkor nyilvánvaló, hogy túl is tesz Sophoclesen. 

Aeschylus reflexiójának élesebb fegyvere tehát jóval kisebb a 
Sophoclesénél,de phantasiája sokkal hatalmasabb. Nem ok nélkül ne
vezi ő drámáit Homerus lakomája morzsáinak : meglátszik ez arány -
tropusaiban is. Phantasiája egészen rokon az epos plasticus phan-
tasiájával, s oly erősen él benne, hogy hatalmas képei az epicus szel
lem colossalis romjai gyanánt tűnnek föl. Egy oly költő, ki a képző 
művészetek minden ágát: a tánczot, éneket, zenét, költészetet, építé
szetet szobrászatot és festészetet föltünteti képeiben ; egy oly költő, 
kinek pl. a versenyjátékokból vett aránytropusaiból egy egész plas
ticus képet alkothatunk : a midőn látjuk a versenytért, annak ket
tős futópályáját, a harczbirákat s a futni induló versenyzőket, más 
részt meg látjuk a birkózót, a mint háromszor összecsap verseny
társával, a mint azt földre teríti s a mint a legyőzött helyébe egy 
másik lép a versenytérre, hogy a győztessel megmérkőzhessek'; egy 
oly költő, ki a fátyolt, menyasszonyt, nézést, lélekzést, fölugrást, 
napfényt és a csapódó hullámot, ki a hajót, istenfélő férfiút, gonosz 
hajóst, melegséget, idegent megvető, istenről megfeledkező polgá
rokat, ostort és a vadászhálót, ki a kicsinyeitől megfosztott, fészke-
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bői légbe emelkedő, ijedten körben röpülő keselyűt, evezőt, evezést 
és a bevándorlottat, ki az anyjától elrabolt, bárányokat szétmarczan-
goló, növekedő, vérengző természetű oroszlánkölyköt, csecsemőt, 
áldozó papot, csöndes tengert, löveget és a virágot, szóval ki a köl
tészet polychromiájaként oly különböző elemeket alkot egy képpé, 
mondom: egy oly költő valóban hatalmas plasticus szellemmel 
bírhatott. Már csak e tekintetben is nagy veszteség az, hogy nem 
birjuk Aeschylus összes műveit. Ki tudja, vájjon nem találtunk vol
na-e nála a versenyjátékokból vett aránytropusok módjára több oly 
plasticus egységű képet! Mert annyit meglevő műveinek alapján 
is merünk állítani, hogy Aeschylus phantasiája nagyszabású képek
ben varázsolta maga elé az emberi élet és a természet jelenségeit, 
s hogy ő költői ösztönszerüséggel igyekezett e nagyszabású képek 
minden vonását műveiben megörökíteni. Mily különséget találunk 
e tekintetben közte és Sophocles között! Képei sokkal kisebb sza-
básuak: a tenger áramlata, dühöngő Thraciai szelek, Erebus, feke
tés homok és a hullámtól korbácsolt tengerpart; a hajó ingása, fej, 
és a tenger mélysége; a szomorú hangú madár és a kicsinyektől 
kifosztott fészek; a havas tél, termékeny nyár, zordon éj, fénylő 
nappal viharos szelek, nyögő tenger és a mindent legyőző álom; 
ezek, igaz hogy szintén igen szép, de jóval kisebbszerü képei, me
lyek alig vannak itt-ott egy egy különböző elemmel vegyítve: a 
költészet polychromiája nála majdnem egészen kivész, s általában 
véve mondhatjuk, hogy a mily mértékben fejlődött a görögöknél 
a plasticus szellem az építészetben és szobrászatban, oly mérték
ben enyészett költészetben. 

Nem mulaszthatjuk el végül azt, hogy ki ne fejezzük érde
keltségünket Euripides iránt, s ki ne jelentsük, hogy szándékunk 
belépni e mogorva attikai múzsa habár tizenkilenc bilincscsel elzárt 
templomába, de csak akkor, ha kezünkben lesz a hozzá való kulcs, 
értjük Dindorf készülőben lévő szótárát Euripideshez, kinek ae-
schylusi szótára igen kitűnő segédeszköznek bizonyult több nehéz 
és romlott hely megmagyarázásánál. 

P E C Z VILMOS. 



EGY RÉGI MAGYAR SZÓ A PHILOSOPHIABAN. 
A nyelv a gondolatok kifejezése, a philosophia a gondolatok 

tudománya. Nyelvészet és bölcselet azért sok helyütt egymástól 
tanulhatnak, sok pontban egymásnak segédkezet nyújthatnak. Ez 
utóbbi tényből akarnék a következő lapokban hasznot húzni, mi
dőn egy oly kérdést készülök szellőztetni és, ha lehet, dűlőre 
vinni, mely a nyelvészet és philosophia mesgyéjén mozog. 

A kérdés ez: összes psychikai életünk kifejezésére a magyar 
irodalomban jelenleg két szó dívik : szellem és lélek; de van még 
egy harmadik, melyet íróink egyáltalában ritkán, helyesen pedig 
még ritkábban használnak — ez az elme. Mi az elme szónak értelme, 
philosopliiai becse önállóan és a másik kettővel egybe hasonlítva ? 
Ez, világos, philosopliiai kérdés r de mert csak inductive, azaz a 
nyelvhasználat tényeinek alapján dönthető el, azért tárgyalása 
szükségképen nyelvészetileg indul és foly. Egy tisztán philologiai 
értekezéssel, vagy jobban: monographiával kínálom meg tehát 
olvasóimat, melyből philosopliiai tanulságot akarok levonni. 

I. 
Lássuk mindenek előtt az elme történetét. 
Az elme legrégibb s ezzel legeredetibb szavaink egyike. A co-

dexek s középkori, valamint vallási irodalmunk igen sűrűn él vele; 
a legkölünbözőbb kifejezésben" árnyéklatokkal fordul itt elő, mi 
jobban bizonyítja bármi egyébnél, hogy élő szóval van dolgunk. 
Az irodalom sülyedésével feledésbe ment s a nyelvújítás megfeled
kezett róla. Hogy e korban sem halt ki végkép, talán csak annak 
tulajdoníthatni, hogy kész trochaeus s gyakran igen tisztességes 
rímpár kerül ki segítségével. 

Az elme tíjabb szereplése philosopliiai jelentőségének kiérne-
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lésével jár együtt. Az Akadémia 1834-ben egy Philosophiai Műszó-
tárt bocsátott közre, mely a bölcseleti használatra alkalmas magyar 
szókat gyűjti egybe — olykép azonban, hogy a német s ritkábban 
latin szóhoz azokat a megfelelő magyar kitételeket teszi, melyeket 

i a különböző írók műveiből összeböngészett vagy maguk az illető 
írók ajánlottak. így került e szótárba az elme is, s pedig a követ
kező változatokban: Pictehis a mens-t fordítja elmének, Szilasy 
meg az intettigentia-t; Imrénél, a magyar philosophiai nyelv Bar-
czafalvijánál, meg a genie vagy ingenium: lélek, észláng, lelény 
vagy elme; mentalis azonban az utóbbinál észletes vagy észleti; 
Lángh vemunftgesetz és vernunfterkenntniss-t elmetörvénynek és 
elmeismeretnek fordít; Imrénél továbbá az argumentatio : elmés-
kedés; Szilasymik meg a ratio theoretica: elmélkedő okosság. Mi 
mármost az elme értelme? Hogyan használja a philosophiai nyelv? 
— nem tudhatni. Sok bába között elveszett a gyermek. 

Erről azonban az Akadémia által kiadott Műszótár nem 
tehet; ez szándékosan őrizkedett a megállapításoktól. És helyesen. 
A szót csak a közhasználat állapítja meg — magyar philosophiáról 
meg addig, nem még kevésbbé, hanem ép oly kevéssé lehetett 
szó, mint mai napság. Az Akadémia nyilván csak útmutatást akart 
adni a bölcseleti íróknak. Ha ilyenek lettek volna s ha, a kik vol
tak, komolyan nemcsak írnak, hanem dolgoznak vala, akkor bizo
nyos magállapítások létre jöttek volna önkényt is. Jellemző 
tény, hogy a magyar philosophia műnyelve készletének javarészét 
nem a philosophusoknak, hanem az íróknak és költőknek köszöni, 
így veszett kárba az Akadémiának költsége s így a Műszótár írói
nak faradsága is — mert ezek későbbi műveikben megint halma
zával gyártották az új szókat, csakhogy most már nem az Akadé
mia, hanem a közönség, helyesebben: könyveik számára. Az elme 
pedig, nem lévén új szó, mint terminus egyhangún mellőztetett 
ezentúl is. Ekkor aztán ismét az Akadémia vette kezébe a dolgot 

> s 1848-iki február 14 ikén tartott osztálygyülésén abban állapo
dott meg, hogy az elme az ember lelki tehetségeinek, úgy a felsőb
beknek, mint az alsóbbaknak egész összeségét jelenti; az ész (ver-
nunft) és értelem (verstand) pedig az elméhez alárendelt viszonyban 
állanak. 

Minthogy az elmének e szerint igen előkelő szerep jutott, 
észrevette már most a nyelvphilosophia is. Hogy e szó értelmének 
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ilyetén való megállapítása nagyon is tág s nagyon határozatlan 
volt, az nem hogy ártott volna az ilyen bölcselkedésnek, hanem 
inkább használt neki. 1852-ben Kállay származtatni és fejtegetni 
kezdi. Megemlíti, Tiogy a Debreezeni Grammatika emel, elevat, igé
ből magyarázza; Kassai öm gyökeret képzel: ömöl, ömlik, emlik, 
emle, elme; Dankovszky végűi azt állítja, hogy a román mente 
szóból van kurtítva. Mindez Kállayt nem elégíti ki. A nyelvphilo-
sophia messze távolban szeret kalandozni, Debreczen és Eománia 
pedig nagyon közel esnek hozzánk. így kerül Kállay Arábiába. 
«A magyar elme szóhoz mind alaki, mind tartalmi tekintetben 
legközelebb áll az arab elm vagy ilm törzsszó, mely mint főnév és 
igeszó bölcselkedést s eredményét, a tudást, tudományt s az ezek
kel foglalkozókat vagy bölcseket fejezi ki.» Ha pedig nem a tér, 
hanem az idő kategóriájának szempontjából vesszük a dolgot, 
akkor Kállay eljárása szintén következetes, a mennyiben a több 
ezer esztendős zsidó nyelvhez fordul. E nyelvben megvan a Jehova 
vagy elohim szó; ez utóbbinak első szótagja el pedig föltűnően 
hasonlít az elme szó első szótagjához. így tehát «az elme a leg-
szebb s a legmeglepőbb viszonylatban áll az isteni fölényhez». (Uj 
Magyar Múzeum, 1851—2, n. k. 211 1.) 

Hunfálvy Pál (u. o. ni. 1)—10.1.) erre azt mondja, hogy a ma
gyar elme szó mindig lelki tehetséget vagy magát a lelket jelenti, 
sohasem azonban a tudást; egyébiránt alaki tekintetben a magyar 
elmén, abit, és elmén, in mente, még hasonlóbban hangzik egymás
hoz mint elohim ós elme. De Kállay azzal vág vissza, hogy «száraz 
nyelvészetben nincs élet, azt a nyelvészeti bölcselet hozza meg, 
mire az ősvilági tanok búvárlása a nélkülözhetetlen eszköz, mely
nek gyógyító ereje elégítheti ki egyedül a tudni-vágyást». Ennél
fogva most is azon meggyőződéssel zárja be czikkét, «hogy az 
elme isteni szikra bennünk s igaza van a költőnek: Est deus in 
nobis, agitante calescimus illó» (u. o. in. 292. 1.). 

így bölcselte le Kállay Ilimfalvyt. 
A nyelvphilosophiának egy másik képviselője, Czuczor, nem 

külföldön, hanem itthon kalandozott. Ezért sokkal szerényebb 
is. Kállay azt akarta bizonyítani, hogy az elme «ősvilági bölcseleti 
szó»; ő csak magyar eredetűnek akarja bemutatni. Az elme «az 
ősmagyar fölfogás szerint oly valami lény, melynek fő tulajdon
sága a mozgási); az elme, körülményesebben ós pontosabban «va-
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lami mozgékony, ide-odajáró-kelő, majd rendes, majd csavargó uta
kon haladó s néha egészen eltévelyedő lény (u. o. ív. 38. 1.). A mi 
pedig alakját illeti, az olyan mint: eszme, isme, fityma, tutyma, 
nuszma, kuszma, hajma — s a nyelv más ily fajta plántája. Marad 
tehát törzsül: el, megnyújtva: él: mozog; rokon vele: il, illan, 
villan, illeg,billeg. Egyébiránt az emiesem egyéb, «mint az átvetett 
elme)). Ez utóbbinak tehát a származékai: emleget, emlékezik, mint 
a latinban mens és memória. 

E vita rajzának kiegészítése czéljából meg akarjuk még em
líteni, hogy ugyancsak az Uj Magyar Múzeumban mind Czuczor 
(1854. i. 351—-64. 1.) mind Kállay (1855. i. 477) ismételve hozzá 
szólnak a dologhoz. De ezt már bátran mellőzhetjük. Ki kell azon
ban emelnünk Czuczor következetességét. A Nagy Szótárban 
ugyanis így származtatja az elmét: el-mi, elő-mi, elő-valami — a 
miből következik, hogy az elme legtágabb értelmében azon tehet
séget jelenti, mely minden ismeret elejét, kútfejét alkotja. De mint
hogy van éles elme is, meg elmés és elménez, azért ((elemeztethetik 
így is» : él-mi, élő-mi, élő-valami — a mi az emberben az élőt, az 
életerőt, a szellemet alkotja. 

Mindennek a philosophiai írók nem igen vehették hasznát. 
Annyit tanulhattak volna ugyan ebből, hogy az elmének rájuk 
nézve nem nyelvi eredete, hanem bölcseleti tartalma a í'ontosabb 
s hogy értelmének megállapításához nem juthatni á priori bölcse
leti utón — mint Czuczor és Kállay — hanem csak úgy, ha e szó
nak eddigi irodalmi használatát kutatjuk s ez eredményt aztán a 
lelki működés fogalmaival egybevetjük. Bölcseleti íróink azonban 
nem jártak ezen az úton.. Erdélyi egy pár igen általános megjegy
zést tesz e szóra, melyek közt hogy helyes is akad, az író nagy 
tehetsége s ép nyelvérzéke mellett s miatt nincs mért csodálnunk. 
Különben érdekesbnek tartja ő kimutatni, hogy az eszme ós beszéd 
szók az ész gyökerére hajlanak vissza, a mely az utóbbiban a b 
előtétele által csak el van födve (Budap. Szemle új folyam in. 
324. 1.). — Purgstaller, ki a philosophia minden ágát tárgyalta 
magyar nyelven, azt találja, hogy «az ember szellemi tehetségei 
az elme, kedélyes akarat)). Az elme «a fogalmaknak és eszméknek 
tehetségei); az elme «ismerő tehetség*. Eltekintve e megállapítás 
önkényes és különben is helytelen voltától, nem is használja ezen
túl többé az elmét műszói értelemben. És mégis ez az elme egyet-
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len succés d'estime-je. Brassainál, Horváthnál, az elme semmiféle 
meghatározására nem akadunk. És így csodálhatjuk-e, ha legújab
ban Paacr megírta a philosophiai történetét Bacontól napjainkig, 
a nélkül, hogy az elme szó csak elő is fordulna benne ? 

A philosophia magyar nyelvének pedig e mulasztást jóvá 
kell tennie, annálinkább, mert ezzel kötelességet is teljesít. Vissza 
kell ültetni e szót régi jogaiba. Annyi korcs szónak megemésztésén 
fárad bölcseleti nyelvünk, hogy egyszer, már csak az újdonság 
kedvéért is, egy régi jó szónak is talán hajlandó lesz megadni a 
honosítást. 

II. 
Melyek azonban e szónak jogai ? Azt egyedül, ismételjük, az 

eddigi irodalmi s népi használatból lehet kimutatni. S itt minde
nekelőtt a codexek nyelvhasználatát kell figyelembe vennünk. 
Csak azt bocsátom még előre, hogy a magyar philosophiai szók 
ily irányú alapos vizsgálata nem fogja beérhetni a készülő Törté
neti Szótár odavágó anyagával; ennek oka igen egyszerű. A co
dexek földolgozói csak a szóanyagot kutatták, az árnyéklatokra 
pedig csak nagy ritkán, s ekkor is inkább nyelvi szempontból, 
vannak tekintettel. A philosophiai érték megállapításánál pedig 
épen ezek az értelmi árnyéklatok döntő fontosságúak. Ekként én 
az itt következő adataimban a Történeti Szótár idevágó kész anya
gának csak kis részben vehettem hasznát. 

Minden kétes- értelmű szónak jelentésére világot vet azon 
szócsoport, melyhez tartozik, melylyel rokonértelmüen használják. 
Hogy egészen elfogulatlanul kezdhessünk föladatunkhoz, tekintsük 
az elme codex-irodalmi használatát mindenekelőtt is ezen szem
pontból. A következőket találjuk: 

I. Az elme synonym a gondolkodással. Elme és ész: «Ne 
vedel ezvnket elménket.*) Thewr. cod. Nyelvemléktár n. 292. 1. 
(e kiadást ezentúl Ny. rövidítéssel fogjuk jelezni). Elme és értelem : 
«Elmeye embernek meg elefeytetyk: Értelme el zelefeytetyk» 
Weszpr. c. Ny. n. 42. 1. — Ide tartoznak ezen kitételek i s : «ees 
welekedyk wala ezen ő emieyebe», Peer c. Ny. n. 102. 1.; szintén 
Thewr. c. 314 : «meg vilagoful.. az elme»; úgyszintén 369 : elme
det foglalyad az ifteny elmelkedefbe» ; továbbá : illyeneket ő elme-
yeben nagy keferöféggel forgatia wala» Peer c. 06. 1. 
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II. Az elme a következőkben közel áll az érzelemhez. Elme és 
sziv: «wylagofohd meg my zywewnketh elmeenketh», Érdy c.Ny. ív. 
479. Elme, szív és lélek: «embernek elmeye es zywe lelke» Érdy c. 
506; vagy a Thewr. c-ben 323: «zabad elwewel édes zywel leiek
kel . . . zolgalhaffak»; ugyanitt 328: «wezekletes zywel leiekkel 
Es egygyw elmewel»; vagy a Weszpr. c. 38: «Taneytya mynd az 
telyes zywet: telyes lelket: telyes elmet chak Iefus criftuíban the-
reyteniw. Elme, szív és kívánság: «awag elmeyewel: awag zywewel: 
awag kywanfagawal» Weszpr. c. 41. 

III. Rokonértelmüen használtatik az elme a lélekkel általá
ban. Elme és lélek: lelkeet eeltetween ayoytatus ymachagokkal, 
elmeeyeet mennyey gondolatokkal)) Érdy c. 495; vagy Kinizsi 
Pálné imádságos könyvében, Magy. Nyelveml. Döbrentei kiad. n. 
20.1 . : «mykoron en lelkőm ees elmeem hatalmak gyarlofagos 
zomorwfagaban leyend»; vagy ugyanitt 17. 1.: elmey wigafag, és 
63. 1.: lelky wygafag; vagy a Thewr. cod.-ben ugyanazon a lapon, 
269, áll egyszer: lelkemnek wygaí'aga, és ismét: elmeknek wy-
gafaga. 

IV. Használtatik végre rokonértelmüen mind a lélekkel, mind 
az első két rendbeli csoportozattal. Elme, lélek, sziv s értelem: 
«zeretteffec menden züwel es menden leleekel es menden elmeuel 
es menden értelmei)) Müncheni c. Ny. i. 272. — Érdekesek még 
ezek a kitételek: «azt kywanwan latny, kyt elmeyenek sceme elöt 
tarth wala» Peer c. 65.1. Továbbá : «el hynteth keweleket ö zywenek 
elmeyebőU u. 0.75.1.; ugyanez a Kinizsi P. i. k.-ben, 59. 1.: «Thön 
hatalmath ö karyaban el veztee keweelöketh ö zyweenek elmeyee-
wel». Végül a Weszpr. c. 22. 1.: «0 azért aittatos lelök emeld fői a 
te elmedet)). 

Mindebből ha egyéb nem is, annyi világos, hogy az elme már 
itt, legrégibb nyelvi maradványainkban, a psychikai élet nyilvá-
nulásaira alkalmaztatik, hogy már tisztán elvont fogalom és sok 
az árnyéklata. E szó funetióját az akkori nyelvben világosabban 
föl fogják tüntetni a következő példák, melyeket oly módon állí
tunk egybe, hogy a helyette ma divatos kifejezést vetjük vele pár
huzamba. Ez sem lesz érdekesebb pont az előbbinél, de minden
esetre tanulságosabb, a mennyiben közelebb érjük érteménye 
velejét. — Elme ma ész v. értelem: «Ne eeleegőgyetek ez nemes 
yrafnak chak olwafaffawal es hallafawal De veffeetők reea elmee-
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tekét es tanolyatok megh hogy» . . . Érdy c. 492; vagy: «vilagofo-
dott elmejő ember» homo illuminatus, Teleki c. 77 ; és a Bécsi c. 
Ny. i. 71. «a te elmednek gondolatid tudnád», cogitationes mentis 
tuae scires. — Elme ma emlékezet: «Forgattale . . . gonofz gondola
tokat. . . elmedben)), Thewr. c. 314; és az említett hely a Weszpr. 
c. 42: «Elmeye embernek meg elefeytetyk». — Elme ma szív v. 
lélek: «Szent fzeretednek langiaual Tőlch be elmem fok iauaual», 
Thewr. c. 308 ; ugyanitt 336: «kewanwnk teghed dycherny . . . ayta-
tos.elmewel es zowal»; Bécsi c. 47. «zomoro es nag felelemmel 
megzoreitatot elmemet» tristem animum et nimio timore contrac-
tum; továbbá a Nagyszomb. c. Ny. ni . 300: «menewel inkab töb 
malazt adatie ayo embőrnec elmeiebe Annewal inkab a keuel em-
börnek elmeiebe irigfégnek férge neueködic»; végül Thewr. c. 344 : 
«tawoztas el mytewlewnk bynnek ondokfagath es agy elmének 
tyztafagath»). •—Elme ma gondolkodásmód v. szellem: «Mert a hew-
fagos zywnek megh meg ielonthöie ees mynemö embör elmeiebe, 
elyeetennek mutattya zaianak chachogafa» Winkler c. Ny. n. 130; 
ugyanitt 211 : «Mykeppen az zereteth az elmeth fel emely azon 
kepén az gonoí'fag el mereythi»; és Bécsi c. 49 : «elmeieuel es 
nemzeteuel Macedoniay»; et animo et gente Macedo; és: «Em
bernek elmeye Menere egh kys hangjának nyoma eez fewldnek 
zeleffegében» Winkler c. 115 ; végül Bécsi c. 52 «es nemberi gon
dolat alat ferfiv elmet vifelven»; et foeminae cogitationi masculum 
animum inferens. — Elme ma közel jár a jellem értelméhez : «Igaz 
elmejö leg», aequo animo esto, Bécsi c. 33. — Elme megközelíti 
a mai bátorságot: «Eg elmeiöc legetek atamfiay» aequo animo 
estote fratres, Bécsi c. 15. — Elme ma eszmélet (besinnung); 
«Elefteb meg yede Deh elmeyehez terwen. wr yftenhez fohazkodek 
magában batorfagot wőn», Peer c. 66. — Elme helyett ma kedélyt 
mondanánk: «Elmének niogodalmaualo Thewr. c. 300; ugyanitt 
328 a már említett hely: «weztekletes zywel leiekkel Es egygyw 
elmeweh); vagy Bod c. Ny. n. 367. «eyel fem nugolmaso elmeiben». 
— Elme közel jár ma az erény v. jámborság értelméhez : «Mond a 
nep tégedet erős elmeiö nembernek lenned», scit mulierem te esse 
virtutis, Bécsi c. 4 ; Károli szerint: hogy jámbor asszonyember 
vagy. 

Az elmének ily használatára a latin nyelv igen nagy, de talán 
elhatározó befolyással volt. A latinban is rokonórtelmű a mens 
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ezekkel: animus, ratio, prudentia, consilium, solcrtia,ingeniam, na-
tura; mondják továbbá: bona v. mala mente facer.e alquid; sőt az 
említett «szívnek elméje» kifejezés mássára is akadunk Lucretius 
e sorában, melyet Forcellini nagy szótára idéz: «Cum sommus 
membra profugit, mens animi vigilat». De épen ez az alkalmazé-
konyság bizonyítja, hogy az elmében elejétől fogva erő és életre
valóság volt. Kitűnik ez abból is, hogy sem a bécsi v. müncheni 
codex nevezete alatt ismert legrégibb bibliai fordítás, sem pedig a 
többi codexek eredeti tartalma nem használja az elmét csak mens 
értelmében, hanem ennek legtöbb synonymját is mensnek fordítja, 
valahányszor — legalább ezt kell föltennünk — az írók nyelvér
zéke szerint a két szó egymást födi. Ez tehát tárgyunkra nézve 
körülbelül az, mi a próba a számvetésnél. De láttuk ezen fölül 
hogy az elme az anima és spiritus, az eszmélet és erény értelmében 
is használatos, mit a mens-röl, híremmel legalább, nem állíthatni. 
Minthogy továbbá az elme nem használtatik minden egyes codex-
ben más-más, hanem — mint idézeteink bizonyítják — egyező 
árnyéklattal, az sem tehető föl, hogy önkényes használattal volna 
dolgunk. Az ilyen terjedhetett a nyelvújítás korában s terjedhet 
ma, midőn az író munkái által, ha nem is mindig a közönséggel, 
de legalább írótársaival folytonos összeköttetésben, érintkezésben 
áll. A codex-irodalcm korában azonban ilyesmire nem is gondol
hatni. Abból meg, hogy az elme az ország legkülönbözőbb részeiben 
írt s akár fordítást, akár eredetit tartalmazó codexekben egyaránt 
igen sűrűn fordul elő, azt következtethetni, hogy nem csak tudós, 
hanem a nép ajkán is élő szóval van dolgunk. Mindebből pedig az 
foly, hogy az elme elejétől fogva életre való, azért alkalmazékony 
s azért utóbb bő árnyéklatú szó volt. Nem a latin használat után
zása fejtette ki az elme benrejlő erejét, hanem ez úgy fejlődött; 
amannak kétségtelen befolyása alatt ugyan, de saját természete 
szerint; tanult tőle, de a mit tanult, önállóan érvényesítette. 

S már most vonjuk le a közlöttem tényekből a tanulságot: 
Az elme a codexek használata szerint a benső élet kifejezése volt. 
Nem használtatott itt soha a lélek egyes jelenségeinek, hanem 
inkább más-más irányban való nyilatkozatainak, állapotainak, 
vagy népiesen: tehetségeinek kifejezésére, még pedig — sez fon
tos — úgy psychologikus mint ethikus irányzattal. 
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III. 
Az így kifejlődött szónak, lépett a könyv-irodalom örökjébe. 

Hogyan gazdálkodott vele, azt a következőkben akarjuk föltün
tetni. Csak annyit bocsátunk előre, hogy az írók közül csupán 
azokra leszünk figyelemmel, kiknél az elme föltűnő vagy akár egy 
akár más irányban jellemző használatú. Nem az irodalom, hanem 
az elme történetét vagy fejlődését akarjuk megírni. De nemcsak az 
írók, hanem az anyag összeségének az olvasó előtt való földolgo
zása is merőben fölösleges, de czéltalan is volna. Feladatunkon 
nem az anyag összesége, hanem csak teljessége lendíthet. Ez 
utóbbira nézve pedig elegendő, hogy semmi szükségest ne mel
lőzzünk. 

A xvi. századbeli népszerű irodalommal kezdjük, mert érde
kesnek tartjuk azon tény kiemelését, hogy az elme a nagy közönség
nek szánt munkákban helyet foglalt. Ebből úgy hiszem, közkeletű 
voltára bátran következtethetni. A tények közlését azonban az 
irodalombeli használat egy általános jellemvonására való rámuta
tással kell megelőznünk. Talán föltűnt olvasóimnak is, hogy a co-
dexek az elmét túlnyomón egymagára, jelzőtlenül használják s 
azért itt többnyire az egész mondatból, az összefüggésből tűnik 
csak ki értelme. Az irodalmi használat a szó jelentményeinek vál
toztatását, módosítását az elme elé függesztett más-más jelző által 
azonnal föltűnteti. De nemcsak ez az ékítés gazdagodás egyszers
mind, hanem mindazon állapot, cselekvés és szenvedés is, melyet 
az elmének a könyv-irodalom tulajdonít. Lesz alkalmunk mindezt 
átnézetesen föltüntetni. De itt sem volt tán fölösleges kiemelni, 
mily külső eszközök által történik ezentúl az elme értelmének belső 
gyarapodása. 

Az Argirusban olvassuk : 
A tündér leánynak sem buzog már szive, 
Helyén vagyon immár bujdosó elméje. 

A Chronica Apollonius nevű király-firól vógszakában állnak 
e sorok: 

Igen bizik Istenben Apollonius 
Király, tengeren bujdosván elméjébe.!. 

A Salamon és Markalfből érdekesek e helyek: ((Elméjében 
iszik, a ki az evő embernek köszön». É s : «A hallás ott elvesz, a 
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hol az elme nem vigyázó. Végül: «Az éhség elválfcoztatá elmé
met)). Mindegyik mondatban más-más az árnyéklat. 

Mielőtt az írókra térnénk, legyen szabad egyetlen példával 
legalább az elmének, hogy úgy mondjuk magánéletbeli használatát 
illustrálnunk. 1602-ben írja Kimay János Thurzó Györgynek 
« . . . En, kegyelmes uram, az világi külső tekintetes állapotokra 
való vágyódásomban az időnek folyásához képest, úgy megbírtam 
az értelem által elmémet, hogy szintén úgyannyira nem kívánha
tok sem hadnagyságot, sem kapitányságot. . .» (Országos levéltár, 
Nagy Gyula közlése). 

Fölötte tanulságosok azon adatok, melyeket Pázmányhói, 
korának legnagyobb prózairójából meríthetni. íme egy-kettő a 
Kalauzból: «Nem olyan jóság, nem olyan hatalom és bölcseség 
vagyon az testemben, a minemüt mi gondolánk, és elméinkben 
foglalunk*) (i. k. in. r.). «Nagy elméjű embernek mondjuk)) (i. vn.). 
«A magok elméjében, nevetségesen, de veszedelmesen magok ret
tegésére, gondolattyokkal csinált vásztól félvén . . . » (ni. e. i.). 
De hajlandó vagyok a Pázmány fordításabeli adatokat még jellem
zőbbeknek tartani, egyrészről azért, mert a latin nyelvvel van itt 
is dolgunk s így a codexbeli használattal szemben legvilágosabban 
tűnik ki a haladás; s más oldalról meg azért, mert itt az eredeti
ben a kész fogalom adva van s így Pázmány finom nyelvérzékénél 
s törzsökös magyarságánál fogva a fordításból az elme értelme, 
hogy úgy mondjam, még biztosabban tetszik ki, mint máshonnét 
vett adatokból, melyeket halmozni kellene a végből, hogy a hatá
rozott jelentményt levonhassuk. Pázmánynál annyi az adat, hogy 
nehéz a válogatás; így oeconomiára vagyunk kényszerítve. Csak 
két helyet idézek a Kempis Tamáshói; de ezek olynemüek, hogy 
az elme értelmének meghatározásában döntő fontosságúak. ((Vala
miket gondolhat és kívánhat az áitatos elme, mindazokat . . . neked 
nyújtom és bemutatom)) (ív. 17); quaecunque potest pia mens con-
cipere et desiderare, haec omnia tibi . . . praebeo et offero. A má
sodik: «Minden vigaság és örvendezés felett, melyet elmém meg-
foghat és érezhet)) (m. 21.); super omne gaudium et jubilationem, 
quam potest mens capere et sentire. íme a codexbeli használat 
rövid, határozott és mintegy öntudatos kivonata! Azt fogjuk 
találni, hogy későbbi legnevesebb íróinknál az elme használata 
szintén e két pont köré csoportúi; bármily elágazása az árnyékla-
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toknak visszavihető e két képzetre : az elme gondol és kivan; bár
mily látszatos bővülése a használatnak redukálható e két foga
lomra: az elme'meg (fel) fog és érez. 

Zrínyi nyelve pongyolaság hírében áll. Bármint álljon azon
ban a dolog, tényleg nála az elme élő s elég gyakori használatú 
szó. A Pázmánybeli adatoknak mintegy alaki kiegészítése czéljából 
egy-két oly helyet akarunk csak idézni, melyekben az elme gondol
kodásmódot, szellemet, érzéket, szóval: az egész belső embert 
jelenti. Ilyen mindjárt a hősköltemény kezdete: 

É n a ki azelőtt ifjú elmével 
Játczottam szerelemnek édes versével. . . 

Továbbá n. é. 2. vers : 
Az ü elméje is vala nyughatatlan. 

A in. é. 1. vszka: 
Embernek elméje mint fordul. 

S végül ix. 23 . : 
Soha én te rólad nagy gondú elmémben 
Ily vitéztelenséget nem eresztettem. 

Áttérünk a kor philosophusára, Apáczaira. Nem fontosabb 
egyén, de érdekesebb alak az előbbi kettőnél, a mennyiben még 
mindig nem tudjuk, hányadán vagyunk vele. Igazán nagy alak-e, 
vagy csak a talapzat-e oly magas, a melyre egy-két bámulója és 
ezeknek számtalan utánbámulója emelte? Mert a talapzatot és 
alakot nem tudjuk egymástól elválasztani. A távolság és ismeret
lenség kettős ködét még mindig nem törte át az érdemleges, min
den oldalról való méltatás osztó és világító fénye. Szinte fájlalom, 
hogy nem szólhatok itt e lángbuzgó férfiú elméjéről, a helyett hogy, 
mint föladatom követeli, csak a nála előforduló elme szóról érte
kezzem. 

És itt mindjárt az elején helyre kell igazítanom egy balvéle
ményt, melyet Apáczainak az elme szóhoz való viszonyát illetőleg 
Erdélyi óta táplálunk; a magyar philosophálás történetirója 
elhitette ugyanis velünk, hogy Apáczai fedezte föl s vitte be e szót 
a magyar philosophiai nyelvbe. A dolog azonban nem így áll. 
Apáczainak az elme szó nem köszön semmit. Mert nézzük csak, hogy 
áll a dolog voltakép ? 
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írónk, tudvalevő, először tett kísérletet a magyar nyelven 
való philosophálásban. Már most a bölcselet ép oly kevéssé lehet el 
műszók nélkül, mint bármely más tudomány. Apáczai tehát bátor 
lélekkel fogott hozzá a műszók megalkotásához. Szerencsével-e s 
igazán-e oly vakmerőséggel, mint sokan hiszik, azt vizsgálni nem 
tartozik tárgyunkhoz. De szükséges fölemlíteni, hogy philosophu-
sunk igen praktikusan járt el, a mennyiben minden műszónak 
megmondja latin nevét is —• az elméét nem. Miért nem ? Mert tán 
ezt úgyis széltiben tudták? De hát tudták-e pontosan, mit jelent a 
philosophiai használatban a mens ? Ha nem tudták, oda kellett 
volna a magyar mellé a latint is vetni. Ha tudták, akkor meg nem 
használhatta a magyart a latinnal egyértelműen — mert akkor 
tudták azt is, hogy azok nem egyértelműek. Mert valóban nem 
azok. A philosophia latin nyelvében ugyanis a legrégibb időtől 
mind mai napig a mens nem egyéb mint a gondolkodás, Ítélés és 
következtetés tehetsége; kivételt csak Kantnok «De mundi sensibi-
lis atque intelligibilis forma et principiis» ez. munkájában talál
tam, melyben a mens a későbbi Kritik der reinen Vernunft egyik 
új fogalmának kifejezésére használtatik, — mily értelemben, arról 
még lesz szó. A fentebbi értelmet illetőleg pedig tudjuk, hogy az 
elme nem tesz ennyit; nem tesz csak ennyit. Ha tehát Apáczai 
minden nyelvtény vagy — mint az akkori viszonyok tekintetbe 
vételével helyesebb mondanunk: — a köztudat ellenére az elmét 
csakis és csupán értelmi jelentmónyében akarta használni, akkor 
eo ipso oda kellett volna az elme mellé a mem-t is tennie, a mint 
oda teszi a «valami alá vettetett dolog» mellé a subjectumot és az 
objectumot kétszer is az «előtte lévő dolog» és az «előtte való do
log*) mellé. De nem teszi oda. A fönebbi kétélű okoskodás élét 
pedig ha ki nem kerüli — de erről nem is lehet szó. Nem szabad 
egy íróra oly érdemetlen dicséretet róni, mely, ha igazságát vizs
gáljuk, váddá lesz ugyanezen íróra nézve. Már pedig a mit Erdélyi 
Apáczairól dicsérettel említ, az jól megfontolva Apáczai ellen for
dul — ellene és Erdélyi ellen. 

A kiút pedig szerintünk egyszerű. Apáczai a magyar szó 
mellé nem teszi a latint, mert nem használja azt mííszói értelemben. 
Nem éri tehát dicséret: nem érheti tehát vád. De még tovább 
megyünk. Abból sem lehet Apáczai ellen vádat formálni, hogy hát 
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mért nem használja az elmét műszói értelemben? Azért nem, mert 
ily értelemben nincs is rá szüksége. 

S itt, hogy ezt világossá tegyem, philosophiáját illetőleg kell 
egy megjegyzést tennem. Apáczai Descartest követte. Ez a philo-
phus pedig nem vizsgálja az elmét, hanem keresi a megismerés 
egy biztos indulópontját, kutatja a lélek viszonyát a testhez s 
mindkettőnek viszonyát istenhez. Csak föladatunkat tartva szem 
előtt, azt mondhatjuk : Descartes nem vizsgálja az animus-t (mens), 
hanem az anima-t. És Apáczai föltétlenül követi mesterét annyi
ban, hogy a mit ez nem vizsgált, azt ő sem bolygatja. Erről meg
győződhetik bárki, ha a Bölcsészeti Dolgozatait (szerkesztette Hor
váth Cyrill, Pest 1869) nem mondom olvassa, hanem pusztán 
forgatja. A «Tanácsban» ezeket találjuk: félénk elméjű ember 
(54. 1.); csak nemes elméjek és bátor szüvök legyen (57.); Minden 
gyönyörűségedet az Írásban helyheztesd, melyre gondolkozásidot 
. . . vigyázásidot, elmédet, egészségedet (60.1.). — Már most kérd
jük : van-e ebben valami, de csak a legkisebb árnyéklat is, mely-
lyel már nem találkoztunk volna? Van-e ebben a philosophiai 
értelmű mens-nek, szorosabban: a műszói használatnak csak 
nyoma is ? Igen ám, de a Tanács nem bölcseleti mű. Apáczainak 
philosophiája a Magyar Encyclopaediában van lerakva. 

Lássuk tehát ezt: 65. 1.: Az elme, mely magát ismeri és 
egy ebekről, mindenekről kételkedik . . . 68.1.: Akárminek érzése is 
oly dolgoktól ered bennünk, mely a mi elménktől különbőz. 
69. 1.: A mik az embernek az Isten, maga elméje és a testi dol
gok körül tudni szükségeseit, azok vagy dolgok vagy szók. U. o. : 
Az elmét a dolog ismeretire viszik. — És a melyet szándékosan 
utoljára hagytunk,, e hely: ((Könnyebb az elmét hogy legyen és 
mi legyen megtudni, mint akármi egyebet». Ez a 65-ik lapon 
áll. Mi az idézeteket a 69-ikig terjesztettük ki — a meddig 
Apáczai az elme használatát; legalább nem emlékszem, hogy 
ezentúl csak elő is fordulna. Erdélyi azonban már megáll ez 
utolsó helyen közlöttem idézetnél és fölkiált: «Köszönet Apáczainak 
az elme szóért. Az föl van fedezve s jogaiba iktatva» (Bp. Szemle, 
i. h. 301. 1.). Nagy barátja vagyok magam is az elismerésnek, de 
szeretem a pontosságot is. Ezt pedig Erdélyiben, főkép e helyen, 
keresve sem találhatom. Már miért födözte volna föl Apáczai az 
elmét? A codexbeli használatról, ha nem Apáczainak, de Erdélyi-
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nek tudnia kellett volna, a mennyiben e sorok elején idézett vitá
ban Kállay részéről a bécsi codex egy érdekes, általunk is fölhasz
nált helyére (i. 52) hivatkozás történik; e vita pedig tíz évvel 
zajlott le Erdélyi czikkének megírása előtt. De ha ez s az Akadé
mia által kiadott Magyar Nyelvemlékek kikerülték is figyelmét — 
nem élt-e Apáczai korában Pázmány és Zrínyi ? Már most azon 
müvek chronologiai rendé, melyekből a közöltem fontosb adatokat 
e három íróból merítettem, a következő: A Kempis Tamás meg
jelent 1604-ben; a Szigeti Veszedelem 1G5l-ben, a Magyar Ency-
clopaedia pedig 1655-ben ! Ha pedig a kérdésben forgó szó hasz
nálatának becsét tekintjük, akkor Apáczai szintén utolsó sorban 
áll. A mint a «Tanácsban» él vele, abban nincsen semmi műszói; 
de legalább jó és helyes a használat. Az Encyclopaediában azonban 
mesterét csak szolgailag utánozza, lefordítja a mens-t elmének 
anélkül, hogy műszót akart volna ebből csinálni, s így teszi, mit 
amott nem tett, tisztán az értelem képviselőjévé. De nem hiszem, 
hogy Apáczai ez utóbbit meg is fontolta; — miért is tette volna? 
Mert néhányszor használja ? 0 ugyanis az elmét csakúgy használja, 
mint a micske, a gezemize, maradvád s egyéb szavait: mert eszébe 
jutottak s bizonyos értelmet kapcsol hozzájuk. De műszói digni-
tást Apáczai az elmének nem kölcsönzött; ily minőségben azt 
egyáltalán nem szerepeltette. Ha valami szó először fordul is elő 
egy philosophiai munkában, az még nem annak jogba iktatása ; s 
ha egy élőszót használunk, az még nem fölfedezése e szónak. 

IV. 

Csak egyszer lehet az elmét illetőleg joggal fölfedezésről 
szólani — midőn a szorosan vett nyelvújítók műveiben találko
zunk vele. Hiába, tán helyre sem üthető baj az, hogy Pázmánynyal 
a műpróza fejlődése hosszú időre megszakadt. Mert a míg az újra 
megindult, addig az írók sokat, de sokat felejtettek — nemcsak 
szólásmódokat és fordulatokat, de kifejezéseket, szókat is. A köz
nyelv ellapúit. Az irodalmi folytonosság megszakadtával számos 
szó akadt meg végkép fejlődésében — s többnyire philosophiai 
becsüek. Ilyen a jószág, lélek, állat, de elme is. S midőn a nyelv
újítók a nyelv újjáteremtéséhez s átalakításához fogtak, vagy nem 
ismerték több rendbeli szónak eddigi fejlődését, vagy ha tán ismer-
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ték is, aesthetikai mértékkel mérték azokat s prózaiaknak, parasz
tosaknak ítélték. Pázmány s Faludi beérték a nyelvkészlettel s 
földolgozásuk módja tünteti k i : milyen nagy mesterek voltak. 
A nyelvújítók épen a nyelvanyagot kévéseitek s a gazdagítására 
szánt lelkiismeretes fáradságuk tünteti csak föl világosan: mily nagy 
mesteremberek voltak. így lépett a jószág helyébe : erény ; a lélek 
helyébe: kedély; az állat helyébe: állag; az elme helyébe: 
szellem. 

Nem akarjuk az irodalomnak, úgy látszik, megállapított föl
osztását bolygatni s azért még Kazinczy előtt emlékszünk meg 
Csokonairól és Kisfaludy Sándorról. Mindkettőnek adatait főleg 
az teszi becsessé, hogy e költők jobbadán a régi nyelvből merítet
tek és rajtuk, főkép az elsőn, a nyelvújítás túlzása-, fesze nem ész
lelhető. Álljanak itt Csokonai/tói ezek : 

Érzem a leányi elme 
Nyári árnyékként kereng, 

Hogyha más nyalánk szerelme 
Mint Zephir körülte leng. 

Itt a rím gyanússá teszi ugyan a szó határozott értelmét; 
de másutt, hol befolyásáról nem lehet szó, az elme szintén szellem, 
szív, szóval: az egész benső ember értelmében használtatik; így 
e helyen : 

Elmém régi virgonczsága 
Ködbe borongván, elmúlt. 

Vagy egy gyönyörű strophában : 
Zokoghat még egy betücskét 

Belőlem a fájdalom ? 
Ejthetek még egy könyücskét 

Utánad szép Angyalom ? 

Bár elmém rajtad tűnődik 
— Csak kivan, óhajt, gyötrődik — 

Édes fojtó képzetek ! — 
Mindez a mit tehetek. 

És Cs. rendesen így használja az elmét, tisztán gondolko
dásra vagy ész értelmében pedig csak mintegy mellékesen. Még 
csak két helyet prózájából s pedig biztosság és oeconomia kedvéért 
ismét fordítást. A Kleist Tavaszában : Kínos nyavalyák, a test és 
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elme erejének megfogyatkozása, a becsületnek, jóhírnek stb. elve
szése . . . következései a kicsapongásoknak.» Az eredetiben az első 
szók így hangzanak: abnahme der kráfte des leibes und des ge-
miitlis)). Továbbá: «Mink nemcsak a goromba érzésekre, hanem a 
gondolkodásra és munkára is vagyunk alkotva; és egyedül a szor
galmatosság és értelmes cselekedetek adják meg nekünk a valódi 
és állandó Ehnetsendességetv — a németben: gelangen wir zu einer 
wahren und dauerhaften gemüthsruhen. íme az elme a mai kedély 
értelmében! S itt fontosnak találom kiemelni, hogy Cs. öntudato
san járt el így. A német géműiket következetesen léleknek vagy 
elmének fordítja, a mint amaz úgy a codexekben mint a vallásiro
dalomban a gemüthnek megfelelően szintén használtatott. 

Kisfaludy Sándornál az elme majd minden eddig érintett 
árnyéklatban fordul elő. Jellemzőknek tartjuk e helyeket: 

Az elme szüleményi 
Az ész előtt becsesek (Kesergő Sz. in . é.). 

és Kemend ív. é. 
De szive szép érzelmébe 
Két gondolat mérget vet, 
Mellyet szül a kétes elme 
S hiu gyarló képzelet. 

Érdekes amannak 113. dalában: 

Elmém távol képzeli 
Most is az ő tekintetét. 

Az elme a szív ellentéte a 87-dik dalban s a léleké a 102-ik-
ben. A 69-ikben annyi mint a német sinn: 

Erez szive megvehetetlen, 
Szűnjetek meg, könnyeim! 

Vas elméje győzhetetlen, 
Hunyjatok el, tüze im! 

A 40-ik dalban meg sinn és gondolkodás : 

Elmédet hát mért bocsátod 
Tilosomba szünetlen, 

Boldogtalan, ha már látod, 
Hogy nem esik büntetlen. . . 
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Kazinczy fölötte ritkán használja a szót, s a hol használja, 
ott sem igazít útba. Mintha szándékosan kerülte volna, mintha 
csak akarata ellenére jött volna tolla hegyére - a mint teszem egy 
ifjúkori emlékezet is föl-fölverődik bennünk öntudatlanul. Fölötte 
érdekes azonban nála az elmétlen használata. «Es mely elmétlen 
gondolat, írja K. Paramythek n. könyv, azt hinni, hogy az igazi 
isten-tisztelet szeretet nélkül lehessen?* Es ismét, Bácsmegyei 
gyötrelmei: «Siketülj meg a sokaság elmétlen magasztalása eránt.» 
Berzsenyihez intézett leveleinek egyikében (170. 1.) «elmétlen cse-
lekedet))-et említ; máskor (109. 1.) meg uelmétlen ítéletet)). Továbbá 
imez érdekes hely (u. o. 20. 1.): «Szeretem olykor a szabdalkozá-
sokat is, de csak ha nemesek és elmések: a mit Batsányi a Faludi 
Programmjában mondogat, nagyobbrészt vagy haszontalan, vagy 
elmétlen, vagy paraszt*. Mindezekben elmétlen a német geistlosíor-
dítása. A következőkben a német thorheit vagy unsinn képére mint 
főnév lép föl: «Az atlaczpapucs . . . emlékeztetni fog arra, a mi most 
történt s elrettenteni újabb elméüenségek követésétől.)) (Eredeti 
poetai munkái, 290.1.) ; ismét ((Tulajdonítsa a bajt cselédem elmét-
lenségének, ne nekem» (u. o. 278. L). — Előfordul ugyan az elmétlen 
már a coáe^-irodalomban (Teleki c. 57) s idézi Molnár Albert is, 
ki ezeket veti melléje: demens, hebes, insipiens, verwegen, taub, un-
geschickt, unweis. Kérdésbe tehető azonban, tudta-e ezt Kazinczy 
s nem-e abban a hiedelemben vitte be az irodalomba, hogy ismét 
egy új szóval gazdagította ? A Mondolat is hasonló nézetben lehe
tett, midőn más új szavai mellett ezt is gúny tárgyává teszi (10.1.): 
«Más Vallásbéli Hirdész is, ezen talpszerben bábálkodó kezeivel a 
jeget megtörte ugyan — ez előtt darab évvel illyen fajbeli közlé
sül, és hasonmoztonyból irt . . . . mintegy másfél ivnyi Furtsa — 
vagy inkább elmétleniil elméskedő — Levelében, de a mit szem
ügyelni soha sem szerentséltettem.» 

Kisfaludy Károly használata az elmének rendesen más-más 
értelmi jelentését emeli ki. Például a következőkben az elme annyi 
mint gondolkodásmód: 

Míg más érdemit a köz lélek alázni törekszik, 
Fényre deríteni azt a nemes elme buzog. 

Ebben meg közeljár a képzelethez : 

A föld határin túl szállong az elme. 
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Aztán az elme : ész, 
Mindenható elménk istenkedése 
Ég- s földbe hat . . . . 
S tmvárnyilai e lét titkába vágnak, 
Vezér szövétnekül az ész- s világnak. 

Vagy az Irénben 5-ik fölv. 
így minden érzet gyöngeség, 
Idétlen elme képzete. 

Végül szellem értelmében, u. o. 1-ső f. 
Érzem e 

Nagy igazságot, de a szokatlan elme, 
Mely ekkorig csak házi dolgokat 
Fontolt, szédelg ezen síkos tetőn. 

Vagy e sorban költeményeiből: 
Fönn csügg a koszorú: nagyra nagy elme mehet. 

Valamint tehát Csokonaiban az elme érzelmi jelentménye, 
úgy itt meg a szó értelmi tartalma lép határozottan előtérbe. 

Vörösmartyhan azonban egyenlően nyilatkozik mindkettő, 
így a Zalán fut. n. é. 

Mely bús útra jövék ? komoly elme ne menj tova, 

és vni. é. 
Hajdan Etel mellett könnyű elméje tanácsán 
. . . élt . . gyönyörű Nemibonta sokáig. 

Van aztán a ix. é.-ben : 

Bodrogköz csendes szigetébe kivánkozik elmém. 

És A két szomszédvárban in. é. 

Hogy most, a miket elmém tud, kibeszélni ne kellene. 

Monographiánk teljessége kedvéért érdemes végül azt is föl
hozni, hogy Vörösmarty az elmét nő-névként is használja : A vm. 
é.-ben olvassuk, hogy a gyönyörű Nemibonta sokáig egyedül élt 
Széplakon, itt egy égbeli tündér, a diadalmas Erő, megszereti, és 

Ettől szülte szelid Elmét, piros ajkú leánykát 

Elme szüle Almost. 
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Az Erő mint az Elme atyja, határozottan ügyes lelemény 
volna, ha anyja nem lesz a Nemibonta képében a hexameter sze
rencsétlen áldozatává. Almos Elmének fia — szép gondolat. De 
Almos Erőnek és Nemibontának unokája — ime egy új adat Vö
rösmarty önkényes mythologiájának következetlenségéhez. Hogy 
az elme tehet róla, kétségtelen. — 

Mielőtt idézeteinknek hosszúra nyúlt sorát berekesztendők s 
két legnagyobb költőnkre rátérnénk, emlékezzünk még meg Szemere 
Bertalanról, legjobb újabb prózaíróink egyikéről. Nemcsak azért, 
mert prózában és szépen írt, hanem azért is, mert az elmét ő is 
túlnyomóan érzelmi érteményben használja. ((Foglalkozni a jöven
dővel kevesbbó kedves, mert az'bizontalan . . . de a múltban már 
minden megtörtént s reá békés elmével pillantunk vissza» (Atyám 
emlékezete). És Terézia eml. «A kik aztán ártatlan elméjükkel azt 
hitték, hogy . . . » Az elmének másik rendbeli használatát illetőleg, 
kár volna az idézeteket fölös módon szaporítani. A fontos az, hogy 
az elmének érzelmi jelentése nem veszett ki újabban sem, hogy 
mint Pázmány, úgy Szemere is öntudatosan használják a szót ebben 
az értelemben is. 

Petőfi «összes» és «újabb» költeményeiben mindössze csak 
vagy 20-szor használja e szót. Ez nem sok, igaz, de hozzá kell 
tennünk, hogy nála a lélek szó a régiekre emlékeztető gazdag és 
változatos árnyéklatokkal fordul elő, s hogy — főkép Kisfaludy 
Sándort tartva szem előtt, egyenesen azt mondhatjuk — az 
számtalanszor helyettesíti is az elme szót. E helyettesítést azonban 
nem végzi a lélek egymagában, hanem a nyelvújítás alkotta szel-
lem-mel együtt. Igenis, a szellemmel, de nem a kedélyljel. Petőfi 
összes költeményeiben, ha ugyan minden figyelmem mellett is 
nem tévedtem, a kedély szó mindössze kétszer fordul elő (Újabb 
költ. 89. és 241. 1.), a kedélyest pedig csak egyszer vettem észre 
(u. o. 195. 1.). Már pedig azt csak elhiszik iijabb íróink, hogy 
Petőfiben nemcsak érzés és szenvedély, hanem «kedély» is nyilat
kozik ? És ő mégis el tudott jóformán lenni e szó nélkül! Ki gyár
totta e szót először, nem tudom határozottan. A Philosophiai Mű
szótár szerint (72—73. 1.) Szilasy és Csapó érezték volna először 
a gemüth hiányát a magyarban. Amaz a szivállást ajánlja; az 
utóbbi kéziratban maradt műszavainak gyűjteményéből pedig e 
helyen idézve vannak a ked és kedély, a kedv és indulat. Hogy az 



EGY RÉGI SZÓ A PHILOSOPHIÁBAN. 185 

író közönség figyelmét épen a két első kötötte le, azt helytelen 
voltuk eléggé magyarázza. Ezek között meg &ked rövidebb ugyan, 
de rím dolgában meddő szó. A kedély azonban mily külső és belső 
összhangzásban áll például ezekkel: feszély, szeszély, hevély! így 
győzött a kedély. Petőfi, ki rím dolgában nem volt épen legrigoro-
susabb, majdnem mellőzte. Mostani íróink azonban valódi rímes 
és rímtelen cultussal környezik.J) A java, igaz, nem szép alakja, 
hanem fogalmi tartalma miatt. Ezek azt mondják : a magyar nyelv 
nem lehet el e szó nélkül, mert szükséges fogalmat fejez ki. Ez 
azonban határozott tévedés. A kedély nem psychologiai fogalom, 
hanem csupán csak a német nyelvnek egy sajátos s ezért fordít-
hatatlan kifejezése, mint akár a franczia esprit, az angol comfort 
vagy a magyar csömör. A német gemüth-je miatt nem csinált a 
franczia rósz franczia szót, s az angol sem rontotta el miatta szó
anyagát. Mi azonban, fájdalom, nemcsak a német fogalmakat, ha
nem a német szókat is le akarjuk minden áron magyarra fordítani. 
Ha ez utóbbiban mérsékeltebbek volnánk, azt hinnők : nyelvünk 
szegényebb a németénél. íróinknak és költőinknek nem lehet szük
ségük e korcs szóra, nem szabad szükségét órezniök. A magyarban 
a kifejezések egész raja kínálkozik helyette — mért mellőznők 
ezeket ? Ott van a bátorság, a kebel, az indulat, a kedv, a sziv, a 
lélek; ezekkel, főkép ha jelzősen használjuk, a legkülönbözőbb 
értelmi árnyéklatokat ki lehet fejezni; kínálkoznak továbbá össze
tételek is : szive-lelke, szive-indulatja. És, a melyet szándékosan 
hagytam utoljára: ott van e czélra az elme is. Mert hogy az elmé
ben benne van a gemüth is, világosan bizonyítják, hogy csak egyet 
említsek, a törzsökös magyar nyelvű Csokonai adatai. Bizonyos 
megelégedéssel constatáljuk néha, hogy az elme szót még a német 
sem tudja megfelelően kifejezni. De azért platói viszonyt folyta
tunk kincsünkkel: a sátoros napokon tűntetünk vele: de hétköz
nap, mikor dolgozunk vagy csak írunk, ügyet sem vetünk rá — 
szájunk és tollúnk egyaránt rájár a kedélyre. 

De minek feszegetnők ezt tovább ? — úgy sem lesz hatása. 
Térjünk Petőfire. Az érdekes helyek ezek:. 

Olyan háborodott az elmém 
Sokszor sírnék, ha nem szégyelném. 

r) Jókai már hözhedélyxöl is szól ! B. J. 
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Továbbá: 
Csak azon tűnődik elmém: 
Véletlen vagy számítás ? 

A Szécsi Máriában: 

Ezen föltétellel elmém meg nem békül. 

Aztán alakja miatt is : 

Csavarogtak szanaszét elméik. 

Ily értelemben: az járt a fejemben — e hely: 

Ezen gondolatok elmém környékezték. 

Végezetül álljanak itt e jellemző sorok: 

S utána ktildém elmémet (a mester után) 
Köpült gyorsabban mint az üstökös, 
Eöpült a merre más elméje járt, 
S a merre nem járt, megfutá nagy útját 
S esztendők múlva búsan tért haza, 
Búsan, fáradtan. Hasztalan bolyongott. 

Egy egész versszak az elméről! — 
Két férfiúnak köszön legtöbbet a magyar nyelv nemzeti 

fejlődése : egy prózaírónak s egy költőnek : Pázmánynak és Arany
nak. Az elsőről itt szólnunk nem volna helyén. De az utóbbiról 
ki kell emelnünk, hogy költészete hatott és hat folyton pró
zánkra. Nem hiszem pedig, hogy Aranynak ez irányban való 
érdemét eléggé méltányolnék, ha azon általános, mert minden 
irodalomban bebizonyult igazságból vennők a mértéket, a mely 
szerint a poesis mindig hat a próza fejlődésére. Mert itt nem 
a költészetről, hanem ezen költészetről van szó. Arany meg
tisztította jóformán a nyelvet a nyelvújítás túlzásaitól, anélkül 
azonban, hogy ennek csak egyetlen valódi diadalát föl is adta 
volna. A mit tehát Vörösmarty csak a költészet nyelvéért tett, azt 
megtette Arany, ugyancsak költészetével, a próza számára. De 
egyszerűségre, természetességre is tanította és — a mi még 
mind ennél is több — megőrzötte tiszta nemzeti kifejezése mód
ját, formáját. Vörösmarty nyelvét keleti fény és pompa, Aranyét 
keleti nyugalom és méltóság jellemzik. Amannak költészete már 
inkább a múlté — nem egészen még, valamint állami és tár-



' EGY RÉGI SZÓ A PHIL0S0PHIÁBA.N. 187 

sadalmi életünk sem szabadult még föl egészen ezen múlt alól. 
Arany azonban a jelené — a jelené és jövőé. 

Es nem kell mindebből egy szót is levonnunk, ha nagy 
"költőnknek a bölcselet magyar nyelvéhez való viszonyát tekint
jük. Ez igen speciális téren is tanulhatunk tőle. Több benne a 
philosophiai fordulat, az elvont kifejezés és több az első tekin
tetre igen természetesnek látszó, de valójában új összetétel egy-
egy metaphysikai fogalomra, mint bármely bölcseleti írónkban. 
A mi adatot tehát ő nála találunk az elmére, az nemcsak érde
kes és tanulságos, hanem fontos és döntő egyszersmind. 

A sok közül e helyen azokra kell szorítkoznunk, melyek 
a kénytelenül mellőzöttekre nézve mintegy typusokúl szolgálhat
nak. De a közlendőkből is ki fog tűnni, hogy Arany visszaállí
totta e szó régi fényét. Legrégibb prózájából íme hely: «A je
lenet sokkal mélyebb benyomást tett elmémre, hogysem ágyamba 
térhettem volna» (Életképek. 1846. I. 393. 1.). Ebben túlnyomó 
a gemiith. Sokkal közelebb áll az elme értelmi jelentményéhez 
ebben: 

Olykor ha lassú merengésiben 
Elméje mint fáradt madár pihen. 

Azután: 
Vitatkozás az elmét növeli. 

Tisztán észt jelent a következő sorokban: 

Megáll az elme mint egy bomlott gépely 
S bámulja a lelket csodás ösztönével. 

A Toldiban mindössze egyszer, a Toldi estéjében meg két
szer fordul elő. Amott (v. é.) szivet és észt jelent: 

Miklós az elméjét mindenképen hányta stb. 

Emitt (vi. é.): törte elméjét = törte a fejét; v. ö. a Petőfitől idé
zett hasonnemű kifejezést. Az v. énekben az egész benső embert 
jelenti. Föladatunkat használjuk ürügyűl, hogy e gyönyörű soro
kat értekezésünkbe kebelezhessük: 

A tudás fájáról szép gyümölcsöt hoztak, 
Jót is elég bőven s ráadásul rosszat; 
Mert ha gyalu nélkül bunkósbot az elme, 
Gyakran kétélű tőr lesz az kiművelve. 
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Buda halálában csak az v-dik és vi-dik énekben nem fordul 
elő ; másokban azonban többször is. Mi nem látunk ebben véletlent. 
Soha nagyobb költő nem járt el nagyobb öntudatossággal, mint 
ezt Aranynál lépten-nyomon tapasztalhatni. Kiterjed az a szerke
zettől az utolsó hasonlatig, a jellemfestéstől a legkisebb szóig. Az 
elme használata egy alárendelt mozzanat csak, de megtaláljátok a 
mondottakat in nuce itt is, a mint a legkisebb vízcsepp visszatük
rözi az eget és fényes csillagait. Buda halála «a Krónikák egy
szerű nyelvén*) van elmondva; abban a korban pedig még nem 
terjedt a szellem és még nem érvényesült a kedély — az elme ro
vására. A szó viszonyos sűrű használata együtt jár e költeményben 
annak ó-zamatú nyelvével — a kedély vagy szellem szót tehát hiába 
keresitek benne. 

A következőkben az elme a lélek összes gondolkodó erejét, 
tehetségeit jelenti: 

Benn küzd vala köddel az elme világa (n. é.). 
és: 

Elmémben, mialatt az elébb hallgattam, 

Hosszú sor esztendők folyamát forgattam (ív. é.). 

Szintén így Murányban, ív. sz. 

Szeme, szive, vére, elméje elakad. 

Tisztán észt jelent ezekben : 
Megbódul az elme és megbomol a rend (xi. é.). 

s ugyanott: 
Százféle tanácson száz elme hasonlik. 

Az egész benső, vagy Pázmánynyal szólva: lelki embert je
lenti ezekben: 

Tegnapi gondjával vívódik az elme (x. é.) 

vagy a ív. énekben : 

Elméje Budának hányta ezen habját. 

Annyi mint érzület, gesinnung, e két helyen: 

Nem változik elméd Buda elváltoztán (m. é.) 

és a vn-dikben: 
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Mintha nekem járni okom volna görbén, 
H a kaján elmével hitemet megtörném! 

Imebben meg a mai kedély : 

Benn pedig elméjét friss gond veri, hajtja (n. é.); 

itt meg, mire a német a gemüther szót szokta használni: 

H a n e m oztán másra 
Fordultak az elmék vidám áldomásra (i. ó.). 

íme a lelki élet egész skálája! — 
Nem tarthatnék ez idézeteket teljeseknek, ha a népnyelvi ada

tokat mellőznők. Azt hiszem, a philosophiai nyelvnek szabad tán 
legkevésbbé a szókat a dívó értelemtől elütően használni, vagy 
értelmöket egyoldalúan megállapítani. Azért nemcsak azt az iro
dalmat kell vizsgálnunk, melyet mi alkotunk vagy szerzünk a nép 
számára, hanem azt is, melyet ő szerez közetlenűl a maga ós köz
vetve a magunk számára. — Csak egynehány adatot hozok föl. — 
Elme, annyi mint ész, fej: «A mint ott legjavában forgatá az el
méjében, hogy de soká jön a kedvese . . . » (Merényi, Dunamelléki 
Népmesék, i. k. 53. 1.). Elme annyi mint emlékező tehetség : «Pedig 
dehogy a szépszólásu kút forgott az ő elméjében.)) (Gyulai és 
Arany, Népköltészeti Gyűjtemény n. k. 210. 1.). Elme annyi mint 
gemüth: «Nyugodt elmével lehet felőle» (Szarvas Gábor közlése). 
Elme annyi mint szellem: Ez a bor elmemozdító, országpusztító . . .» 
(Népk. Gyújt. u. o.); vagy: «Ezen hűséges fáradozását tiszteletes 
uramnak, melyeket mi homályos elménk megvilágosodása körül 
véghez vitt» (Nyelvőr v. k. 475. 1.). 

Nem találunk ez adatokban újat, de azt világosan mutatják, 
hogy ia népnyelvi használat az irodaloméval megegyezik. 

V. 

Mielőtt ezen tényekből a philosophiai tanulságot levonnék, 
nem lesz fölösleges az egész szócsoportot egybe állítani. Az elme 
szó tartalmának más-más mozzanatait s ezeknek ismét más-más 
árnyéklatait így, hiszem legalább, legkönnyebben áttekinthetni. Az 
összeállítás egyébiránt Molnár, Kresznerics, a Nagy Szótár, Ballagi 
Teljes Szótára, a Philosophiai Műszótár s a Verseghy által kiadott 
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Lexicon terminorum technicorum alapján történt. Egy pár szónak 
hiányát tapasztaltam és pótoltam: ezeket a forrás külön fölemlitése 
könnyen fölismerteti. 

- Elme. 
elmebeteg, 
elmebódult, 
elmebomlott, 

5. elmebotlás, 
elmecsábitó, (Orczy, Költeményes Holmi, 55 1.) 
elmécske, memoriola, ingeniolum, Molnár; Kresznericsnem 

ismeri, 
elmecsavargás, 
elmecsendesség, 

10. elmecsend, 
elmééi, 
elmeélesítés, 
elmeélesitö, (Orczy, u. o. i. h.) 
elmeerő, 

15. elmefaggatás, 
elmefáradság, (Pázmány, Kempis Tamás, LXX. r.) 
elmefárasztás, 
elmefogás, 
elmefoghatóság, (Bajnis Mentő irás, 39 1.) 

20. elmefogyott, (Verseghy, költeményei, kiadja Toldy. 114 1.) 
elmefutás, 
elmefuttatás, 
elmefuttató: speculativus, Kresznerics. 
elmegyakorlás, 

25. elmegyilkoló, (Verseghy, u. o. 21 1.) 
elmegyöngeség, 
elmeháborodás, 
elmeháborodott, 
elmehiány, 

30. elmehiba, 
elmehomály, (Verseghy, u. o. 86 1.) 
elmeismeret, (Lánghy, Philos. Műszótár) 
elmejáték, 
elmeképző, (Toldy, Összegyűjtött Munkái, in. k. 302 1.) 
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35. elmekézség, (Szilasy, Philos. Műszótár) 
elmekor, 
elmebéli, 
elmebéli háború, 
elmebéli viadal, 

40. elmei: memorialis Molnár és Kresznerics x) 
elméi: mente versat, Kresznerics. 
kielmélni, (Népies, Molnár Aladár közlése). 
elmélés, Kresznerics még nem ismeri. 
elmélet, 

45. elmélkedik, 
elmélkedés, 
elmélkedő: meditabundus, Kresznerics. 
elmélődik, Kresznerics nem ismeri, 
elmélődés, Kresznerics ezt sem ismeri. 

50. elmelelemény, 
elmelomhaság, 
elmemű, (Berzsenyi, Kazinczy levelezése Berzsenyivel. 

76 1.) 
elmemutatás: ostentatio ingenii, Kresznerics. 
elmemutogató, 

55. elmemozdító, (Népies, Népkölt. Gyűjt. rí. k. 210 1.) 
elmenegédség, (Verseghy, u. o. 98 1.) 
elmenyavalya, 
elmenyugalom, 
elmenyugtalanság, 

60. elmeremek, Szilasy, (Philos. Műszótár) 
elmesetétség, (Verseghy u. o. 93 1.) 
elmés, 
elmésség, 
elmésdi, 

65. elméskedik, 
elméskedés, (Imre, Philos. Műszótár.) 
elmétlen, 
etmétlenség, 

x) A Weszprémi codex, 143. 1. «0 Vram lesus ky wagy . . . elmey 
wigasag» nem tud ily érteményröl. B. J. 
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elmetörvény, (Lánghy, Philos. Műszótár) 
70 elmesalak, (Arany, Buda Halála VIII. ének) 

elmesurlódás, 
elmeszabadság (Verseghy, u. o. 88 1.) 
elmeszesz, (Kisfaludy Sándor Esseghvár n. ének) 
elmeszikra, 

75. elmeszorultság, (Kisfaludi Károly, költeményei) 
elme szülemény, 
elmetehetetlen, 
elmetehetetlenség, 
elmetehetség, 

80. elmetétovázás, 
elmetörés : ingenii fatigatio, Kresznerics. 
elmetörő munka, Kresznerics. 
elmetompaság, 
elmctűz, (Révai, Elegyes versei, Alagyák, n. könyv VIII.) 

85. elmezavar, 
elmezavar ódás, 
elmezsenge, (Tompa költeményei vi. k. 251. 1.) 

Megemlítendők még a következő összetételek: 
könnyelmű, ezt tudtommal Kazinczy használja először «Köny-

nyelmű Amor» (Munkáji i. k. 371 1.); előfordul már nála a 
könnyelműleg, ugyanott 301 lap, valamint a 
90. Könnyelműség is. E minden tekintetben igen szerencsésen 

alkotott új szó világosan a német leichtsinnig utánzata, miben az 
az érdekes, hogy alkotója az elmét helyes érzékkel a sinn értelmében 
vette. Népszerű alkalmasint csak Jósika «Könnyelműek» czimü re
génye óta lett.' — Fölötte érdekes, hogyan fejezi ki e fogalmat a 
legrégibb codex, a Bécsi (49. 1.) «mű elmenknec aprofagabolo, a 
vulgatában : ex animi levitate; 

szabadelmű, melyet Kisfaludi Károly használ költeményei
ben; ez a freisinnig utánzata. Ma a kétes elvvel való összetétel dí
vik csak: szabadelvű; 

mclyelmií, Toldy Ferencz használja; a «tiefer denker» fordí
tása akar lenni; 

mélyelmiíség, Tompánál «Merfc a mélyelműség elszórt s köny-
nyen feled». Népszerű azonban ép oly kevéssé lett mint a 

lángelmű, szintén Toldynál. Sűrűbb használatú a 
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95. lángelme, melyet a Philos. Műszótárban Szilasy a genie 
vagy ingenium kitételére ajánl; ugyanő ajánlotta a ma közhasz
nálatra emelkedett lángészt is; Imre ellenben az észlángot, melyet, 
minthogy senkinek sem kellett — Brassai tett ismét magáévá a 
Budapesti Szemle legújabb folyamának első füzetében; bizonyítja 
hogy csakis ez a helyes — és használja a lángészt is. 

E 95 szóból álló csoportból kizártam a következő korcsokat: 
elmehábor, 
elméncz, 
elménczség, 
elménczkedik, 

5. elménczkedés, 
elménczkedő,. 
elmécz: bökvers: epigramm, Ballagi. 

Ezekben talán az a legérdekesebb, hogy az újdivatú oncz 
képző fokonkénti rövidülését tüntetik föl: ncz—ez; a legsajnála-
tosabb meg az, hogy az elménczkedés többször jut eszünkbe az 
elméskedésnél. 

Kizártam továbbá a következőket, melyek részint rosszak, 
részint fölösek; az illető szótárak magyarázatát melléjök vetem: 
hadd értsük meg legalább, a míg olvassuk: 

elme alkotmány: theoria, 
elmebéliség: » 

10. elmetudalma: » 
elmeügyelés: » 
elmeleg: theoretisch, 
elmeügyelő: theoreticus, 
elméskedés ügyelő: theoreticus, 

15. elmemény: theorema, 
elmeményes: theoreticus, 
elmeérzék: «a tárgyak különbözőséget fölfogni képes te

hetség », 
elmélék: «elme által megfejtendő tárgy, theorema», 
elméiész: «személy a ki számít, kigondol egyetmást, 

anélkül, hogy azt a gyakorlati téren foganatba venni 
megkisérlenói), 

20. elmész: «valamely elmélet fölállításán gondolkodik.)) 
elmély: annyi mint «elmélet» ; innen 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIV. *•* 
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elmélyi, 
elmém; ((bölcselettel foglalkozó személy*), 
elmészet: bölcsészet; innen 

' 25. elmészeti. 
íme, kiindultunk az elméből s elértünk az elmészethez. 

Egyikök sem igen népszerű s ebben van némi vigasztaló is. Nem 
kell legalább sem ezt kiirtani, sem amannak helytelen fölfogását 
helyreigazítani. A pálya nyilt és tiszta — elindulhatunk rajta 
minden fönakadás nélkül. 

De vessünk előbb egy futó pillantást jobbra is, Italra is. A 
latin mens használatáról már volt szó. Kiemeltük, miben áll philo-
sophiai becse s ez fölment bennünket a latin szócsoport bővebb 
taglalása alól. Különben is a codex-irodalmi adatok fölemlítésénél 
a legszükségesebbet már fölhoztuk. Csak egyet kell még hozzá ten
nünk : a mem*ben benne van az akarat is. Az ehnéoen ily árnyéklatot 
nem találtunk: megvan az azonban egy származékában: az elméé' 
sff/hen. A Bécsi codexben olvassuk (i. 3f>.) «Ha veletec akarand 
aratni, ne akariatoc ötét megtiltanotoc es keueitecbol elueffetec 
elmesseggel es meghaggatok maradni»; a vulgataban áll: de indu-
stria; Károliban: akarototok szerint. Ez kétségkívül a mens befo
lyását mutatja. Vetekedik azonban e tény érdekességével az a 
körülmény, hogy az egész codex-irodalomban egymagára áll. Leltr 
Albert szerint a xvi-ik század könyv-irodalmában is előfordulna 
egyszer. De ha e lappangó adat nyomára jönnénk is, sem igen állít
hatnánk többet mint hogy az elméhen, pontosabban: egy szárma
zékában az akarat árnyéklata is ki volt tüntetve, valamint a latin
ban. A használatból kiveszett teljesen — tudjuk, nemcsak ez, ha
nem az eszmélet és erény önállón kifejlődött árnyóklatok is, melyek
nek pedig codex-irodalmi megvoltát kimutattuk. Következtetni 
ezekből az elme mai helyes használatát illetőleg bizonyára nem sza
bad, de azért a megállapítás munkájában ezeket is számba venni 
nemcsak szabad, hanem kell is. 

A görögöt teljesen mellőzhetjük, s a mi kevés mondani va
lónk a német nyelvről van, azt helyesebben későbbre hagyjuk. A 
francziá-iciük nincs a mens-hez vagy az elméhez hasonlítható bő 
értelmű szava. Van ott ame, raison, esprit, sens, aztán mentale s 
intelleetuelle: a philosophia ezekkel és ezekből alkotja illető 
műszavait. 
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Fölötte érdekes azonban az angol. A mind megfelel az elmé
nek és mens-nek egyaránt. Az utóbbinak még jobban, a mennyiben 
az akarat is benne van a szó mai érteményében. A szócsoport azon
ban meg közelebb hozza a magyarhoz. Alig lesz fölösleges ezt egy 
pár példában föltüntetni. Van tehát: fatiguing and refreshing the 
mind; emotion of the m.; impuls, tranquillity and strenght of the m.; 
agreeable and disagreeable to the m.; turn of m. ; disorder and per-
turbations of m. — Továbbá mind mint ige, de nemcsak a közlöt-
tük elmídni szótári értelmében, p. b. mind your work, hanem így is ' 
never mind it, mit helyesen csak így fordíthatunk: ne vedd v. vegyé
tek zokon. — Vannak azután az igei alak alapján: minded; highv. 
noble v. well v.ill-minded, mi latin: bona v. mala mente kifejezés
sel rokon, de a magyarban megfelelő értelemben nem használta
tik. Továbbá: mindful, mindless, figyelmes, figyelmetlen. Álljon itt 
végül: so many men, so many minds : quot capita, tot sensus.1) 

Az angol philosophiai nyelv azonban határozott műszói ér
telmében a mindot nem használja. A latinban megállapodott egy 
egyoldalú használat, az angolban semilyen. Itt egy régi, évszá
zados philosophiai élettel és fejlődéssel állnak szemközt, s ez mel
lőzte. Bennünket, fájdalom, ily tekintetek egyáltalában nem aka
dályoznak semmi irányban. Hasznát vehetjük szabadságunknak. 

VI. 
A közlöttem irodalmi adatok s a szócsoport alapján most 

már joggal mondhatjuk, hogy az elméhen benne van az érzelem és 
értelem egyaránt. Helyes tehát e sorok elejére tett állítás, mely 
szerint összes psychikai életünk kifejezésére a szellem- és lélek 
szókon kivűl az elme is alkalmas. Határozzuk már most meg e há
romnak egymáshoz való viszonyát. 

A szellem, tudva lévő, ez alakjában új szó. Puky még 1810-ben 

1) A franCzia és angol nyelvnek a magyarhoz való viszonyát e pontban 
fölvilágosíthatják a kővetkező példák. Taine munkájának «De l'intelligence» 
magyarul a czime így hangzik: Az elméről. Sziutígy Loche: «An essay 
eoncerniing humán understaiiding» híres mű cziméhen a _ két utolsó szó 
elmének fordítandó. Ugyanez áll Hume munkájáról : «Enquiry concerning 
humán understaiuling». Szintigy Leives új munkájának czimében «Problems 
of inind« az utolsó szó magyarul elme. B. J. 

13* 
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jutalmat tűzött ki a spiritus és universitás kitételére. Az elsőre azon
ban Kazinczy már 1810-ben (Levelek Kishez i. 339.1.) használja a 
szellem szót: «Európának dolgait philosophusi szellem (Geist) igaz
gatja*). A szó képzését (Munkáji vn. k. 14. 1. Pest 1815) a követke
zőkép okolja meg: nkszelelek, spiro szóból mint a kelek-bői a kellem, 
így a lélek : anima, seele ; a geist, spiritus : szellem)) (V. ö. Nyelvőr 
ív. 220). Az irodalom azonban csak újabban tette e szót közkele
tűvé. Érdekes a mit a Nagy Szótár mond : A legújabb-időkig, olvas
suk itt, mind a spiritus mind az anima kifejezésére a fogalmak nem 
kis összezavarással, a lélek szó divatozott; az amannak megfelelő 
szellem a természeti széltől kölcsönöztetett, aíkettőztetése nagyobb 
nyomatékosság végett jött használatba, s az egész sajátlag annyi 
mint szel-el-em, szelelő vlmi.— A régi nyelv a szellet szót használta 
ugyanebben az értelemben, mely Révai szerint (Antiquitates, §. 57. 
131. 1.) «ex antiquo verbo szellem, széllel, szellik, spiro» lett. A co-
dexekben igen sűrűn akadunk a szelletre, s aligha nem tévedett 
az első biblia forditások kora fölötti vitában annyiszor idézett fe-
renczi krónikás, midőn a fordítókat huszitáknak mondja, azért mert 
«istam dictionem spiritus fanctus exposuerunt sic: zent zelleth)) 
(Nyelveml. i. xiv. 1.). Számos hely mellőzésével csak. i. 284. lapra 
hivatkozom, hol (Lukács i. 41 v.) a spir. sanct. «scent leleckel» 
van fordítva és (u. o. 67 v.) «scent zellettel» is. Továbbá áll: «Vr-
nak zelleti es igazaknak,lelki» 77.1.; spiritus etanimae; — aztán 
59. 1. «getrelmekbeli lelec es a bus zellet»; — 159 1.: «megvaltoz-
tatic Ő zellete» lat. spiritus. Karolinái: sziv ; — u. o. 160 1. és 170. 
lap: zellet latinul spiritus, Karolinái meg lélek — mindezekben 
nemcsak a sp. sanctus, hanem a spiritus általában szellettel van for
dítva. Más oldalról meg i. 210 1. és 213. 1. a vulgatában áll: spiri
tus, a codexekben pedig: lélek, s a pauperes in spiritu (i. 199. 1). 
is lelki zegenec-nek van fordítva. A használat változatosságára vet 
továbbá világot a «torodelmeszelletben» : in spiritu humilia i. 16. 
lap; a «fertezetes zellető ember» : homo in spirito immundo 
(i. 249), Károli: ember, kiben tisztátalan lélek vala; és: «gonoz 
zelleteo) (i. 299). — Előfordul továbbá a száz évvel utóbb írt 
Kriza codexben is (Ny. n. 371.): «es a pokolbeli szelletüktől 
oltalmaz meg engomet;» a Nagy Sz.-ban találok a Nádor c-ből 
(599. 1.) is egy idevágó idézetet: «legottan . . . gonoz szellettől 
megszabadulnak vala.» 



EGY RÉGI SZÓ A PHILOSOPHIÁBAN. 197 

Ha mindebből nem is merném következtetni, hogy a fordítók 
és írók ez esetben «a nép nyelvén sem ismeretiem) szóval éltek, 
mint ezt a Nagy Sz. teszi, mindenesetre áll, hogy azt többen, kü
lönböző helyen és időben és változatban használták s pedig, mint 
láttuk, nemcsak a spiritm kifejezésére. Egyébiránt a jó szónak-épen 
nem döntő kritériuma : használja-e a nép vagy sem ? S azért csakis 
teljesség kedveért hozom föl, hogy a szellet a Nagy Sz. tanúsága 
szerint túl a Dunán «ma is» divatozik: «nagy szellet van benne» : 
sokat tart maga felől. A középkorú irodalom jóformán el volt nála 
nélkül, a szó mai alakjához pedig nyelvi tekintetből kétség fór. De 
& szellem él, el van terjedve, az irodalomban közkeletű — és szükség 
is van rá. Ha Berzsenyi «a kor lelkét)) emlegeti, ez még hagyján ; 
ma idegenszerű már, mert a léleknek nincs többé oly tág jelent-
móny-köre, mint Pázmány korában. De ha ma olvassuk, hogy Ko
vács Pál 1843-ban az Esprit des Lois-t «A törvények lelkéről)) 
czimmel fordította, hajlandók vagyunk elismerni, hogy a szellem 
e helyen sokkal többet mond, mert általánosabb s ezzel az eredeti
nek megfelelőbb. A régi szelletnek bár új alakban való életre ébresz
tése valóban szükségletnek felelt meg s innen magyarázható, hogy 
annyira közkeletű, általános használatú szó lett. Az annyira népies 
nyelvű Petőfi új összetételekben is használja (szellem kezek; sz. 
zene, sz. szárny, sz. hang, sz. rész), szintúgy Madách, kinél sűrűb
ben talán egyetlen írónknál sem fordul elő. Csakhogy épen nála 
tűnik föl legjobban a szellem használatával való visszaélés. Sem 
Madách, sem mások nem vizsgálták: joggal teszik-e e szót a psy-
chikai élet összeségének egyed-uralkodó, kizárólagos kifejezésévé? 
A szellem az elme rovására terjedt, ezt háttérbe szorította s mint 
Madáchníl is, jóformán egészen kiküszöbölte. Pedig helytelenül. 
Mindegyiknek más-más a functiója. 

A szellem szó használatát illetőleg idézzük a Nagy Szótár be
osztását, de elhagyjuk itt a nem igen szerencsésen formulázott össze
foglaló bevezető-szókat az egyes pontoknál, — ezekre különben 
sincs e helyen szükségünk — valamint a fölsorolt használat két 
oly pontozatát, melyet jobb lesz czáfolatával együtt megemlíteni. 
A példák a következők: 

I. Jó v. gonosz szellemek; a boldogultak szellemei; a képzelt 
tűzi, vízi, erdei, légi, földalatti stb. szellemek. 

II. Törvények szelleme; vlmely tannak, beszédnek szellemét 
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fölfogni, behatni a nyelv szellemébe; ő egészen más szellemben 
nyilatkozik. 

III. Korszellem, testületi, keresztény, egyházi, polgári, katonai 
lovagias sz.; nemzeti, hazafiúi sz. 

IV. Béke, barátság, szeretet szelleme; ellenmondási sz.; 
gyűlölködés szelleme. 

A lélek szót illetőleg a codex- s a régibb könyvirodalmi hasz
nálat külön tanulmányt érdemel. Minthogy azonban ez tárgyunkra 
;úgy sem tartozik szorosan, csak a mai használatot akarjuk egy 
pár jellemző példában bemutatni. Az elmét]lúszen úgyis a mai ér
telmű szellem és lélek szókhoz kell mérnünk, hogy külön tartalmát 
föltűntethessük. — Az ember lelke, erős lélek; — lélekben járó, 
lelkiismeret, lélekfurdalás ; — lelki atya, — lelkesül; — lélekha
rang; — lélek-csap, l.-lyuk, 1.-vesztő; — lélekszakadva: lólekzet 
nélkül, egészen lelketlenül jöt t : eláll a lólékzete, úgy szaladt. 

Az elme használatát a következő egybeállítás tűnteti föl, a 
mely részben a közlött irodalmi tények kiegészítése is kivan lenni. 
Az író művének, vagy épen a lapszámnak megemlítését fölösnek 
tartottam, s csupán a könyvirodalomra szorítkozom, itt is rende
sen az újabb kornak adván elsőséget. Hogy mindazáltal a régibb 
irodalomból annyi itt a példa, abból magyarázandó, hogy azelőtt 
az elmét többször és többfélekép is használták, mint ma. 2) 

Tehát az elme : 
érez (Pz.), elámul (R.), vigyáz (SM.), vlmit képzel (KS-), ma

gának képez ( = képzel, R.), keres (T.), lelemény'eskedik (Gy.), mun
kálkodik (R.), sző (T.), fontol (KK.), forgat (F.), egybevet (Erd.), 
kapesol (F.), gondol (Pz.), meggondol (F.), gondolkodik (Pet.), kiéle-

1) A rövidítések magyarázata: SAí : Salamon és Markait'; Ar.: Ar-
girus ; J. i. Ts.: Jóra intő Tsengetyű ; Pz.: Pázmány ; Ps.: Pósaliázi; S. : 
Sárnbár; M.: Matkó ; G.: Geleji; Zr. : Zr ínyi ; Ap.: Apáczai; (^ . . •Gyön
gyösi; F.: Fa lud i ; Mh.: Mikes; Bs.: Bessenyei; Or.: Orczy; B.: Eévai ; 
Vsg. : Verseghy ; K.: Kazinczy; Cs.: Csokonai; B.: Berzsenyi; KS.: Kis
faludy Sándor ; KI.: Kölcsey ; KK.: Kisfaludy Károly; Sz. *' Szemere Ber
talan ; Vrs.: Vörösmarty ; Pet.: Petőfi ; A.: Arany ; T.: Tompa ; Erd.: 
Erdélyi; Gyl.: Gyulai ; SzK.: Szász Károly; Ty.: Toldy ; Br.: Brassai; 
Cz.: Czuczor (az idézetek a szövegben említett czikkéből valók) ; S:d. : 
Nagy Szótár ós Ballagi Teljes Szótára; Kr.: Kreszneiúcs; Bl. : Ballagi 
Teljes Szótára ; D.: Dugonics Magyar Példabeszédek ; Km.: Közmondás ; 
Np.: Népies. 
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sül (F.), megfog (KK.), ismer (Ap.), tud (Vrs.), szül (E.), kételkedik 
(Ap.), emlékezik (Erd.), vlmbŐl kikopik (F.), felejt (Erd.); — 

egy nyomban marad (Gy.), meging (SzK.), ingadozik (Gy.),' 
tétováz (Cz.), haboz (B.), bolyong (Pct.), bujdosik (F.), csavarog sza
naszét (Pet.), meg nem áll (K.), fárad v. fáradoz (F.), botlik (Cz.), 
szédelg (KK.), elakad (A.), nyugodik (B.), megáll (A.), fordul (Zr.) 
v. megfordul (F.), változik (Pet.); — 

játszik (FI), vlmin forog (T.), irányt ad (A.), ufonit fe«£ (Gy.), 
vlmit fölkap (F.), eZei&e hág vlminek (fi.), r///Ó3 Í;Í7/M'£ (Or.), véghez 
visz (Gy.), gondolatot futtat (Gy.), íom m^f/ (Vrs.), j á r (Pet.), ?en# 
(Cs.), szállong (KK.), szárnyal (B.), repűi (KS.), meríti (KS.), eí/a-
raíí (Cz.), bágyad (A.), /ia^a fái* (Pet.), pihen (A.); 

hánykódik (A.), háborodik (KS.), vivődik (A.), gyötrődik (Cs.), 
rimm hasonlik (A.), homályosodik (F.), elgyengül (K.), megbódul 
(A.), megcsökken (F.), összebomlik (T.), lecsendesedik (F.), kiépül 
vlmiből (Ty.); 

vlmhez szokott (K.), /avá/i (Pz.) v. megkíván (F.), kívánkozik 
(Vrs.), óhajt (Cs.), búsul (Gy.), vlininfügg('[\), elkészül vlmre (Pet.), 
kérkedik (A.), Zŵ ogr (KK.), me# nem &é4üZ vlmvel (Pet.), fölindul 
(Cz.), fölháborodik (Cz.), megvet (Pet.). 

Sajátságaira vagy tulajdonságaira nézve az e?me : 
meghányt (F.) és zavart (Pet.), felkevert (F.) ; éreít (Km.), 

megért (Bs.) és éretlen (Br.); íei/e« (F.), arany (Pet.), jó (Bs.), józan 
(Ty.) és homályos (Np.), ftödös (Or.), //itó.s (T.); smras (KK.) és 
álütatatlan (Zr.), hánykódó (T.), habozó (Gy.); gazdag (Ty.), s^éíes 
(Szt.) és s^ii/í (Szt.); kiélés ült (F.), erős (Szt.) és heverő(Bs.), gyönge 
(F.), meggyöngült (T.), ellankadt (F.) ; éiea (Np.) és tompa (Szt.); 
mé/y/ (Szt.) és alacsou (Gy.); vlmbeu foglalatoskodó (Gy.), szabad 
(E.), ei wem foglalt (E.), o&os (Zr.), 8,2éjp (Cs.), tanácsos (Gy.), 
nagyra született (Bs.), é/ícs (Or.), jelentékeny (Ty.), fóZcs (Zr.), jcies 
(Ty.), magasságos (¥.), magas (Or.), nagyságos (E.), kitűnő (Ty.), 
istenes (Or.), mindenható (KK.) és feáteg (KS.), hebehurgya (M.), 
aprólékon kapkodó (KS.), tudóikos (A,), far fant (G.), furfangos (A.), 
kócsagos (Ps.), íií/tos (Gy.), fotto, (E.), idétlen (KK.); bizonyos (Gy.) 
és kétkedő (Gyl.), kétséges (Gy.); — továbbá : 

SO/J (K.), fó^fr (Or.), WÍM/?/ (KS.) ós £is (Zr.), kisded (T.); séfrea 
(E.), f/yors (Or.) és késedelmes (Cz.), íassíí (Gy.), fáradt (Pet.); /o-
gékony (Ty.) és müveit (K.), tanalt (F.) ; leleményes, (KS.), termé-
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kény (F.) és szokatlan (KK.), furcsa (R.), vékony (F.), szélhűdt (Bl.); 
nagy.gondú ('Zr.) és gondatlan (KK.), [könnyű (KS.); komoly (Vrs.) 
és hiúságos (A.); — továbbá, s itt sem állítunk össze ellentéteket, 
hanem inkább párokat: 

vidám (Km.), víg (Gy.) és bús (Cs.), elszomorodott (K.), búsult 
(Gy.), gyötrődött (F.); nyugodt (Cz.) és nyugtalan (K.), lobbanó (F.), 
ííí^as (F.), í/k (KS.), felháborúit (F.), bujdosó (Ar.), kivágó (F.), 
ngughatatlan (Zr.); csendes (F.) és csendetlen (Gy.), zajdídt (Gy.); 
ájtatos (Erd.) és vezeklő (Erd.); nemes (R.) és nemtelen (F.), keyán 
(A.), alacson (F.), romlott (KI.); ép (Or.) és feé£e# (KS.), bomlott 
(Gy.), háborodott (Pet.), bódult (Or.), megszédült (R.); gyönyörű 
(Cs.) és gondos (Gy.); bátor (K.) és félénk (Ap.)j ártatlan (Sz.) 
és érzékeny (Gy.) ; fté&éfi (Sz.), -ŝ eftíZ (T.) és t?aá (KS.). 

Lehet aztán az eZmlí : 
jártatni (Or.), futtatni (Szt.), í>Zmt*€ szegezni (F.), művelni (Szt.), 

gyakorolni (Szt.), meghányni (F.), élesíteni (Szt.), megtompítani 
(F.), terhelni (Gy.), ÍWIWÍ (T.), növelni (A.), emelni (T.), csavarni 
(Pet.), hányni-vetni (T.), forgatni (Gy.) s vlmin forgatni (T.), ?;Zmi-
weA; utána küldeni (Bet.), egy tárgyról másra fordítani (Szt.), fárasz
tani (Szt.), Itaboztatni (F.), vele <?#?/ táj felé luigtatni (Gy.) v. vele 
elszállani (Gy.) ; — 

félteni (Pet.), dicsérni (Pet.), magasztalni (K.), csodálni (Ty.); 
— továbbá: 

vlmvel táplálni (Or.), vlmvel gerjeszteni (Gy.), vlmin serkenteni 
(J. i. Ts.), vele játszani (Gy.), vlmbe keverni (Or.), fölvidítani (K.), 
zavarba hozni (KK.),megnyugotni (nyugtatni, Gy.), vigasztalni (F.), 
vlmböl kiemelni (Gy.), javítani (T.). Van aztán az elmének: 

S£<2Í;& (B.), elevensége (F.), sebessége (Or.), víg járása (F.), 
/la&ja (A.), tusakodása (Pz.); — 

világa (A.), foglalatja (KS.), jóvolta (T.), vágya (T.), gondja 
(A.), habzása (habozása, K.), fellobbanása (B.), hivatása (Ty.), dög
halála (K.); — végül: 

műhelye (Pz.), képzete (KK.), gondolkodása (Pet.), gondolatja 
(Pet.), tudása (Gy.), remekje (B.). Valakinek van elméje vlmhez (S.); 
— vlmi az elmével vcZe születik (Bs.); — vlkinek az elméje tetszik 
mindenkinek (Gy.); lehet vlmit elmével fölérni (F.). — Az elme 
továbbá vlmbe foglalja magát (MK.; már a Thewrewk codexben is 
369. 1.); lehet hiány benne (Pet.); vlmi rajta változást tesz (Gy.), 



EGY EÉGT SZÓ A PHILOSOPIIIÁBAN. 201 

vlmi belőle kikopik (F.), benne vljni megfordul (F.) vagy forog 
(Gy); reá vlmi tolul (T.), lehet vlmre függesztve (Gy.). — Lehet 
végűi vlmit az elméjébe vésni (T.) vagy fogni (Szt.), v. venni (Zr.) 
v. kapcsolni (Pz.); benne vlmit hányni (megh. Gy.), megjegyezni 
(T.), benne vlmit megtartani (Szt.) v. felróni (T.); benne vlmi elő
kerül (F.) ; lehet abból vlmit kiereszteni (Gy.) v. elszalasztani (Sz.); 
végre vlmit elmebői mondani (Kr.). 

Van gyermek elme (Szt.), leány elme (KS.; Cs. : leányi elme), 
(a bécsi codexben az idézett férfiú elme. I. 52.1.) és ember elme (A.; 
E . : emberi elme). 

Népies: nehéz elméje van; hibás az elméje; fére elmével 
van; az elméjében meg van zavarodva; nyugodt elmével van. 

Közmondások: 
1. Elméjében iszik, a ki az evő embernek köszön (F.)x) 
2. Vén elme, fiatal erő veri meg a hadakat (F.).2) 
3. Alatt jár az elméje (Kr.). 
4. Arany elmének gyöngy a gondolatja (D.). 
5. A vidám elme gyakran elmegy sétálni, de az okos ész 

többnyire otthon marad (D.).3) 
6. Heverő testben bujdosik az elme (BL), 
7. Értebb elme később hisz (BL). 
8. Mit az elme ébren forgat, azzal játszik álomidétt is (BL). 

VII. 

kszellem, lélek és elme ezen használatából, szerintem, a követ
kező tanulság foly. Szellem és lélek mindketten viszonyos fogalmak. 
A szellem ellentéte az anyagnak, a lélek a testnek, úgy mint a jó 
a rossznak, a szép a rútnak, az élet a halálnak stb. Az elsőre idé
zett példák közül egy sem mond ennek ellen. Ha a törvény vagy 

*) V. ö. 174. lap. Ha ugyan Salamon és Markalf szerzője e monda
tát nem a néptől kölcsönze már eredetileg, akkor élénk világot vet a mű 
népszerűségére azon körülmény, hogy e mondása közmondás lett. Faludi 
Dunántúlról jegyzi föl. Használatos-e még ma is azon a vidéken, vagy 
egyebütt az országban, nem tudom. 

*) Kresznerics is idézi; Faludiból vette-e, vagy a nép ajkáról leste el? 
3) Ballagi Teljes Szótárában így idézi: A vidám elme gyakran el

megy sétálni, de az okos többnyire otthon marad. 
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a nyelv szelleméről szólunk, akkor oda értendő a számtalan §§. 
vagy szó, mely. a törvények és nyelvek anyaga. A beszédnek és 
tannak is van mindenek előtt anyaga: a rendezett szóhalmaz. 
Hogy valaki más szellemben nyilatkozhassék, mint előde, szük
sége van először is az anyagra : magára a nyilatkozatra, neki ép 
úgy, mint elődének. Ugyanezen észjárás szerint magyarázandó a 
kor, testillet, kereszténység stb. szelleme. Mindezek megtestesül
nek térben és időben, nemzetekben és népekben — mint anyaguk
ban, melyet egymagára, külön is lehet tekintet alá venni, sőt vet
tek is soká, a nélkül, hogy szellemükre ügyet vetettek volna. A 
nemzeti és hazafiúi szellem, a béke, barátság és gyűlölség szelleme 
is mindenek előtt bizonyos eljárásban és cselekvényekben nyilat
kozik, a melyeknek aztán lehet is, van is szellemök.- A ((boldogul
tak szellemeio vezetnek át bennünket ama fölfogáshoz, mely sze
rint a szellemet külön, minden anyaghüvely nélkül is képzelhetni 
vagy inkább gondolhatni; így lehetnek jó és rósz szellemek tulaj
donságaik szerint; vízi és földi szellemek lakóhelyük szerint. így 
mondjuk Istent is szellemnek, az egész világ, az összes anyag meg
teremtőjének vagy föntartójának. Nem áll tehát a mit a Nagy 
Szótár mond, hogy Isten léleknek mondandó és nem szellemnek. 
— A mi bizonyító idézeteket fölhoz, többnyire oly korból valók, 
midőn a szellet már nem, s a szellem még nem volt divatban. De 
ha ez idézeteknek bizonyító erejét el is fogadnók föltétlenül — 
mit bizonyíthatnak ? Csak azt, hogy akkor léleknek mondák az 
Istent. Igen ám, de magát a lélek szót bővebb s a mainál többféle 
értelemben használták ugyanabban az időben. Ma már nem mond
juk már például lelki áhítatosság, mint a Thewrewk eodex, vagy 
lelki ember, mint Pázmány monda. A lélek szó mai értelme any-
nyira szűk lett, hogy az Isten fogalma már nem vonható belé. 
A nyelvhasználat időtelve bővíti is, szűkíti is az egyes szók értel
mét — hogy philosophiai nyelvünknek eddig e processusban oly 
kevés része volt, az bizonyára nem hatalmazza föl arra, hogy róla 
utólagosan se szerezzen tudomást. Isten nem léleknek, hanem szel
lemnek, s csakis szellemnek mondandó. —- Említi még a Nagy 
Szótár a szellem következő használatát: Az emberi léleknek fel
sőbb nemű tehetsége, vagyis gondolkozó és szabad akarati ereje; 
a példák ezek: szép, nagy, kicsi, fellengő, világos, tiszta szellem. 
Nézetein szerint e pont sem állhat meg. E példákhoz nem a szel-
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lem, hanem csak az ész vagy elme szó illik. Kik éltükben nagy 
elmék voltak, azokról mondhatni haláluk után, hogy nagy szelle
mek. Ez értelemben helyes az az irodalmi nyelvhasználat, mely 
egy Kévait, Vörösmartyt nagy szellemeknek nevez. Meghalt 
nagyságoknak szellemök van; az élőknek meg eszök vagy elmé-
jök lehet nagy. De hát a szellemdús ? Ez csak azt bizonyítja, 
hogy a német kaptafára készült szók nem mindig helyesek. 
A «Nyelvőr» magyarosabb formáját ajánlotta: szellemes. így sem 
lett azonban a papucsból bakancs. A helyes magyar szó ugyané 
fogalomra : elmés. De minthogy nekem nem föladatom hibás szó
kat javítani, megmaradok itt a szellemes mellett, s pedig annál 
inkább, mert a közönség nem érzi, hogy e szónak — mint a fön-
tebbiekből világos — van egy kis halott-szaga. De a szellem és 
elme olynemíí összezavarása, minőre a Nagy Szótár példái látsza
nak jogosítani, már alig volna menthető. Az ily használat közel 
jár az elveszteni szó újabb kényszerült szerepéhez: szándék és 
akarat nélkül halatjuk meg legjobbjainkat. 

A lélek a szellemnek alárendeltje; logice szólva: a nemi fo
galomnak fajbeli jegye. Az ember szellemi élete : lelkében gyöke
rezik; élete általában: lelkében és testében. A bizonyos módon 
rendezett anyag: test. A testben nyilatkozó szellem : lélek. Hogy 
Isten léte is rendezett, meghatárolt anyaghoz volna kötve, tagadja 
a philosophia minden rendszere ; már maga a fogalom olynemű, 
hogy ily föltételt eleve kizár. Igaz ugyan, hogy a szellem nem él
teti az anyagot, de a lélek — népszerűen szólva — igen is él
teti a testet: Isten tehát mint a világ éltető eleme, mégis lélek 
volna? A kik erre hivatkoznának, kétlem, hogy e föltevés logikai 
következetességeit is elfogadnák. Mert e szerint Istennek a világhoz 
való viszonya tisztán pantheistikus: a lélek egy a testtel, az Isten 
egy a világgal. A Nagy Szótár alig akar ilyent állítani. De elte
kintve e tárgyunkra csak mellékesen tartozó körülménytől, maga 
az analógia sem áll. A léleknek nem az anyag, hanem a test lévén 
ellentéte vagy ha tetszik: párja; Isten csak úgy volna léleknek 
mondható, ha a világot testnek nevezhetnök. Már pedig az egész 
világ organisált, rendezett anyag ugyan, de azért nem egy test. A vi
lágot nem lehet szoros értelemben, hanem csak képesen testnek 
mondani. Épen azért nem mondható Isten, ha ugyan pontosan 
akarunk szólani, léleknek. Istennek nem teste a világ, ő ment 
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minden anyagtól, ő tiszta szellem. Az emberben azonban csak any 
nyiban van szellem, mert van lelke. Es e tekintetben osztozkodik 
az állattal; ennek is van lelke. A kit Fechner «Nanna» ez. könyve 
meggyőzött, azt fogja állíthatni, hogy a növénynek is van lelke. 
A.lélek közös neve minden organisált anyagban nyilatkozó szellemnek. 
Nyilatkozik-e valóban vagy nem? ez a philosophia speciális kér
dése, mely nem tartozik a nevezetek philosophiai értékét megha
tározó értekezésünkre. 

S hogy állunk az elmével ? E kérdést eddig csak az egy Er
délyi bolygatta, de nem igen mozgatta. A Budapesti Szemlében 
(i. h. 324—5. 1.) azt mondja: «Az elme . . .egész rendszerré fejlik 
a belső munkásság fokozatain, melynek minden árnyalatát mél
tóztatik fölvenni, az érdeklés, az értelem, a gondolkodás minden 
foglalatosságait végezni, a legellentétesb változatokban . . . . Mégis 
különbségül marad a lélek és szellem rokon fogalmától, mely két 
utóbbi átvihető korra, istenre, péld. a kor szelleme v. lelke, isten 
lélek v. szellem, de sohasem mondjuk, a kor elméje, az isten elme 
stb.; hanem csupán az emberre visszonyítva élünk vele, a hon
nan kitűnő érteményben mondhatjuk: az elme az ember. A német 
nyelv . . . ily szót nem ismer.» Erdélyi, látjuk, oly tisztelettel szólt 
az elméről s arról a mit ez fölvenni «méltóztatik», hogy csak kellő 
távolságból, á distance, vizsgálja. A szellemei és lelket épen nem kü
lönbözteti meg s a mit az elméről mond, hogy csak az emberre 
viszonyítva élünk vele, az helyes elvonás a tényekből, de nem iga
zít útba philosophiai értékét illetőleg. Csak annyit tudunk meg, 
hogy elme nem alkalmazható mindenütt, a hol a szellem vagy lélek. 
De alkalmazhatók-e ezek ő helyette ? S ha igen, mikor ? S meny
nyiben van külön létjoguk mindhármuknak egymás mellett? 
Mindezt nem érinti. Pedig ezen fordul meg a dolog voltakép. 

Erdélyi eredménye: «az elme az ember», tudjuk a közlött 
tényekből, tényileg helyes. De egyebektől eltekintve ez alakban oly 
határozatlan a tartalma, hogy nem igazít útba. Hogy hasznát vehes
sük Erdélyi e megjegyzésének, mely nagyjában saját eredményünk
kel is egyezik, másképen kell azt formuláznunk. Azt mondjuk: az 
elme egyedi fogalom s itt utalunk a szellem és lélek előbb adott ily
nemű meghatározására, melyhez ez folytatólagosan fűződik. De ez 
eredményt ismét a tényekkel kell összemérnünk. Találunk ugyanis 
ily kifejezéseket: «Ki vmlsiysteny elmedben erekké meghzerezwen» 
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Gyöngyösi c. n. 244. hol Jézusról van szó. Úgyszintén a következő 
helyen: «Emlekőzzel kegyes Iefus mynden gondolatydrol es belfo 
zomorufagydrol kyket te . . . emberi termezetben es zyben yeloffől 
zenuedel es vállal a te isteni elmedben» Kriza c. 360. A Bod codex-
ben II. 376 meg áll: ((emberi elme mindenkoron kezzebb a gonozra 
hognem az iora.» A két előbbi nyilván csak a vallásosság bensőbb 
vagy a próza képes kifejezése; szó van itt Jézus «isteni» elméjéről, 
mint akár «scent» testéről, «dychev» kínjáról stb.; az utóbbi meg, 
ha nem is tartanok annak, ami: megengedett pleonasmusnak, csak 
alaki különbség a kifejezésben, e helyett: az ember elméje. —Páz-
mám/bán is olvassuk: «az kit sem Angyali sem emberi elme csak 
meg sem tudott volna gondolni, azt mívelé, hogy Isten ember lenne. 
Kalauz i. k. vn. r.1) Azt hisszük, az ékesszólás s airodalom nyelve 
általában élhet szabadabbam is egy-egy bölcseleti kifejezéssel, 
mint maga a bölcselet: azon fölül a szépirodalomban ez irányban 
való szigorú következetességet nem is szabad keresnünk. E szerint 
szintén csak teljesség, de nem tanulság kedvéért említem 
Gyöngyösit: 

Mely égi lelkeknek volt sugallásokból, 
Emberi elmének nem köz tudásából (Murányi Venus in. r.), 

hol az «emberi» már magában is megengedett ellentéte az ((égi
nek)) ; az ily használat tehát a költői nyelvben előfordulhat ugyan, 
mint akár újabban Aranynál — (Hunyadi csillaga) : 

Nem vagy-é te ama bolygó, minden bolygók fejedelme, 
Kinek útját szabja, móri, a tudákos em&erelme ? — 

de a phisosophia nyelvének nem szabad felednie, hogy a pleonasmus 
nem a pontosság, hanem egyedül a rhetorika figurája. Az angol
ban különben ma is divatos a tKeternal Mind valamint generál mind 
is. A magyarban inkább ész vagy értelem használtatnék Istenről ily 
érteményben, az utóbbira közszellem. Ezt határozottan nyelvünk 
javára tudjuk be. Mert így minden oldalról világossá nem téve, 
hogy az elme csakugyan szorosan egyedi s ezzel egyszersmind ab-
solut fogalom is : nem jelent semmi olyant, a mi ellenkezőjére szo-

*) Faludib&n is «Kövessük a dologban a felséges isteni elmét)). (Mun
kái, 1853, 363. 1.); stb. 
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rúlna értelmének kiegészítése czéljából, mint akár a szellem, akár 
a lélek. 

. Hogy a lélek és elme fölcserélése nem történhetik mindig kü
lön értelmük megmásítása nélkül, világos a következőkből. A vallás 
fölfogása szerint lehet a lelket pokolban kínzani; az elmét soha
sem képzeljük e helyre s ily czélból. Van lelki, de nincs elmei harcz; 
ez utóbbit csak más értelemben használhatnók. Nagy lelkű, jám
bor lelkű, más mint nagy v. jámbor elméjű. Megjöhet valakinek az 

• esze; de elméje nem. A közönséges fölfogás szerint az se nem 
mehet, se nem jöhet. Mondják: elveszti az eszét, de nem: elveszti 
az elméjét. E két utóbbi pont körülírását egyelőre függőben hagy
ván, még c:ak azt emeljük ki, hogy a lélek szoros psychologia 
értelemben a szellemi működés alanyául nem használható. A lé
lekről idéztem példák ugyanis bizonyítják, hogy ma már vallási és 
erkölcsi mellék-érteménye is van. Az elméről ilyesmit nem állít
hatni s ez egy okkal több annak műszói használatára. 

Mi az elme philosophiai értelemben ? Az, a mi bennünk érez 
ós fölfog, gondol és kivan. Kant használta a latin mens-t s azután 
a gemüth szót hasonló értelemben. Szerinte a fölfogó és érzéklő 
tehetség közös törzse a gemüth. Ez a szó azóta a német irodalom
ból ily értelemben kiveszett. Különben is inkább illustrálja csak 
a magyart, de nem közelíti meg, sem tartalomra, sem szabatos
ságra. A gemüth Kantnál inkább metaphysikai műszó volt; az elme 
a magyarban psychotogiai műszó. Az elme belső activ világunk 
összesége. Vagy pontosabban kifejezve: az elme az emberi lélek 
öntudatos működésének alanya. 

Szólunk külvilágról és belvilágról. Ha ez utóbbit nemcsak 
mint fölfogó tükröt képzeljük, hanem a tudomány mai állásának 
megfelelően olyannak, mely a külvilág benyomásaira reagál, azokat 
bizonyos módon földolgozza és összefűzi — akor a belvilág röviden: 
elme. S ha továbbá a testet oly működő szerves egésznek képzel
jük, mely érzékiségünk körébe eső eszközökkel hat az érzékiség 
világában, akkor ezzel szemben szólhatunk az elméről, mely lelki, 
tehát szellemi módon munkál az érzékiség és a gondolatok világá

éban egyaránt. Az anthropologia és psychologia szólhat tehát 
emberi testről és emberi lélekről: elméről. Az elmének a testtel 
való ily egybeállítása nem új dolog. Olvassuk már a Kriza codex-
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ben II. 370: «Nyeryed . . . enneköm . . . teftnek es en elmemnek 
őrök tiztaffagat». Vagy újabban Csokonainál: 

Te pedig gyönyörű Elme 
Gyönyörű test lakosa. 

Vagy Aranynál Buda halálában : 
Gyorsabban a testnél hánykódik az elme. 

Vagy Arany e fölötte tanulságos sorai (Eeg ós est): 
Ali, az es t ! 
Bágyad akkor elme, tes t ; 
Hazaszáll a megtört lélek —• 

az elme bágyad, nem csoportosítja többé a gondolatokat, fölhagy 
a képzetek ós érzelmek és benyomások földolgozásával, szóval nem 
rendezi többé a lélek nyújtotta anyagot. Az elme mintegy vissza
vonul s helyet ád a léleknek. Ez szöheti aztán függetlenül az áb
rándok és álmok tarka és szeszélyes szálait. Mert a lelki élet ben
nünk majdnem folytonos: de az elme, az a lélek öntudatos eljá
rása, mely a viszonyok és körülmények szerint többször meg-meg 
akad. Világos ebből, mily -szerencsésen alkotott szó az elmebeteg 
— fogalmilag, ámbár alakilag hetegelméjii volna a helyesebb. Az ily 
betegnek ugyanis működik az elméje, de mert egyben-másban a 
valóságos vagy általánosan elfogadott kategóriáktól elütöen : azért 
mondjuk az ily elmét betegnek. Öntudatosan működik legtöbbször 
az elme itt is, de oly módon, hogy az az illetőnek előbbi vagy rendes 
működésétől vagy más szóval: ismert énjétől', elüt. Ebből kitet
szik az is, hogy — a mit fejtegetni fölösleges is — az én más mint 
az elme. Az én a lélek öntudatának kifejezése; az elme a lélek ön
tudatos működésének összefoglalása. Amaz betegség következtében 
megrendülhet annyira, hogy megszűnik a lelki élet állandó központ
jának lenni; majd ilyen, majd amolyan én, léphet helyébe, a beteg 
királynak vagy hősnek képzelheti magát stb.De mind ez esetek
ben azért öntudatos, elmei működéssel van dolgunk. Azonban ez 
meg is szűnhetik, mint a hülyéknél tapasztaljuk. Az ilyennek tehát 
nem csak az esze megy el, hanem az elméje is, nem eszét veszti 
egyedül, hanem valóban az elméjét. A hülye elmetehetetlen, van 
neki is lelke, mert szerves anyag — de nincs többé elméje, ámbár 
ember. íme Erdélyi mondatának határozatlansága tartalmilag is 
föltüntetve. 
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Mondjuk az emberről, hogy esztelen, értelmetlen, oktalan, 
lelketlen, szívtelen — de nem mondjuk, hogy elmétlen. Az ember
ről általában ezt nem is állíthatni. A mai irodalmi nyelv e szót 
végkép el is ejtette. Ha tekintetbe vesszük, hogy csak irodalmi 
nagyjaink használják az elmét öntudatosan vagy, mint Madách, 
kerülik is öntudatosan, akkor nem csodálhatni, hogy az írók álta
lában az elmével nem tudtak boldogulni. A magam részéről azért 
igen helyes érzéket látok abban, hogy az elmétlen szót végkép elej
tették. Emberre csakugyan nem illik. A hülyére, mint kimutattuk, 
alkalmazható volna ugyan, de tulajdonképen már elejétől fogva s 
absolute elmétlen csak az állat lehet. 

Azonban ezzel nem mondunk az állat szellemi életéről tar
talmi Ítéletet. Nem mondjuk azzal, hogy oktalan vagy ostoba — 
hanem csak azt, hogy az ő szelleme vagy lelki élete nem elmében, 
hanem más valamiben nyilatkozik. Az állat lehet akármily okos, 
de mert állat, ennél fogva már eo ipso elmétlen: azaz nincs el
méje. Az állatnak párája van. A pára előfordul már legrégibb iro
dalmi maradványainkban, idézi ily értelemben Kresznerics, hasz
nálja így a nép s elvétve a mai irodalom is. Mért ne vennők tehát 
föl philosophiai nyelvünkbe? Az, hogy más nemzetek ily értelmű 
szóval nem bírnak, vagy azt nem használják, alig mondható szám
bavehető ellenvetésnek. Másutt elme sincs a szó magyar értelmé
ben. Mi pedig bevihetnők a psychologiába nemcsak az elmét, ha
nem párját is : a pára szót. 

Összevonva már most értekezésünk velejét, azt mondhatjuk: 
a szellemi élet a lélekben gyökerezik, a lelki életben nyilatkozik. 
Szelleme csak Istennek van — az ember szellem lesz — lelke 
azonban van az embernek és állatnak egyaránt. De az ember lelke: 
elme; az állat lelke : pára. 

Dr< BÁNÓCZI JÓZSEF. 



CODEX FESTI BREVIATI C0RVI1VIAJVÜS. 
II. Abdul Hamid khan 0 Felsége fejedelmi ajándékául egye

bek közt egy Festus epitomatus-féle kéziratot is kaptunk, melynek 
pontos collatióját és kritikai méltatását ma van szerencsém a tek. 
Akadémiának bemutatni. 

Mielőtt azonban magát a codexet néznők, jó lesz ama törté
netét illető levéllel megismerkednünk, melyet a milanói herceg 
1488. nov. 10. Corvin Jánoshoz intézett s mely most a milanói 
állami levéltárban őriztetik. (Mátyáskori Diplom. Emlékek III. 445. 
lap. Magyar Könyv. Szemle II. 149. lap.) 

A levél igy szól: 
Mediolani x. Novembris 1488. 

Duci Joanni Corvino. 
Crebris quondam exterarum gentium im Italiam incursioni-

bus effectum est, ut nonsolum Bomana, idest, latina lingua amissa 
sit, sed omnes fere preclarissimorum auctorum libri sint ex Itália 
asportati. Ex quibus quicquid reliquiarum superfuit, videmus be-
neficio Dei optimi maximi, qui ingenia horum temporum aperuit, 
in lucem productum esse, sed desunt adhuc multa, inter que ma-
xima portio est doctissimi vocabulorum interpretis Festi Pompei, 
quem integrum in Biblioteca Vestra et quam Serenissima paren-
tis Vestri Majestas summa sua laude, et opera vera Eegia compa-
rat, aut inter libros eruditissimi Viri Domini Thadei Parmensis 
preceptoris Vestri esse certo accepimus, qui nuntius ingenti pro-
fecto nos letitia affecit, cum putaremus alioquin pulcherimum 
opus penitus esse deperditum, hujus igitur habendi non parvo de-
siderio incensi sumus nos et Illustrissimus patruus noster, qui 
his studiis admodum deleetatus et libentissime légit, que non sint 
vulgo comunicata .Quare hortamur et quam possumus, studiosis-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIV. 1 * 
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sime rogamus Illustrissimam Dominationem Vestram, ut hujus 
eruditissimi voluminis participes nos faciat, ex his duobus alterum 
irnpertiendo, ut aut librum ipsum ad nos mittat tantisper, dum 
hic transcribi curemus, aut istic ipsa ejus exemplum confici jubeat 
quam emendatissimum ac quam celerius fieri possit, deinde ad 
nos mittatur. Hoc tanti a nobis estimabitur, ut inter jucundissima 
Dominationis Vestre erga nos obsequia collocaturi simus. 

E levélnél mindenek előtt két dolgot kell észrevennünk: hogy 
áláirás nélkül való, s hogy nem itt az országban, hanem a milanói 
állami levéltárban találták. Ez t. i. csak minuta, azaz conceptus, 
melyről a valódi levelet másolták; hogy a berezegi hivatal szükség 
esetében az elküldött levél szövegét bírhassa, a fogalmazványt 
eltették, s így került az a milanói állami levéltárba, hol jelenleg 
egyéb hivatalos levelek minutáival könyvbe van kötve, amint azt 
báró Nyáry Albert tudós tagtársunk szives közléséből tudom. 

A mi magát a szöveget illeti, tudnunk kell, hogy a levél Írá
sakor a Paulusféle Festus már nem tartozott azok közé, que non 
sint vulgo comunicata, mert az editio princepse már rég megielent 
volt és pedig ugyancsak Milanóban, 1471. ezen cím alatt : Sextus 
Pompeius Festus deverborum signiíicatione. Továbbá a valódi Fes
tus is föl volt már fedezve s több éve Olaszországban; mert Mani-
lius Rhallus (kiről csak annyit tudunk, hogy Olaszországban gö
rög szülőktől született, hogy X. Leo cretai püspökké tette s hogy 
az Academia Poutaniana tagja volt) a most Nápolyban az állami 
könyvtárban IV. A. 3-nak jelezett Festus-codexet 1480 körül vitte* 
volt Illyricumból Rómába. Rávonatkozólag ezt írja 1489-ben Po-
litianus: 

Ostendit mihi Eomae abhinc quadriennium Manilius Ral-
lus Graecus homo, sed Latinis literis adprime excultus fragmen
tum quoddam Sex. Pompei Festi e. q. s. (Müller Praef. II. 1. 2. j . 
Th. Mommsem Abhandl. der Berl. Akad. 1864. 58. lap.) 

A dolgot úgy kell tehát képzelnünk, hogy annak, ki a mila
nói herczeget e levél megírására bírta, volt tudomása e Festus-co-
dex léteztéről, de egyúttal csonka voltáról is, azért gondolta, jó 
lesz Mátyás király udvaránál tudakozódni, a hol nagyban gyűjtik 
az effélét, hátha ott teljes Festus van : hiteles másolatát nem volna 
nehéz megkapni, s így egy megbecsülhetetlen kincsnek jutnának 
birtokába. 
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A levélből ezt csak sejtve lehet kiolvasni. Úgy látszik, Írójá
nak sem a Paulus-féle Festusról, sem a valódi Festusról nincs kellő 
tudomása. Csak hallja, hogy van egy teljes példány belőle vagy 
Mátyás királynak, vagy Thadeus Parmensisnak, azaz Ugolettinak 
a könyvtárában, qui nuntius ingenti profectonos letitia affecit cum 
putaremus alioquin pulcherimum opus penitus esse deperditum. 

Az a hír, melynek annyira örültek, fájdalom nem volt igaz. 
Se Mátyás királynak se Ugolettinak nem volt Festusa. A Rhallus-
tol fölfedezett csonka kéziraton kivül más Festus-codexet akkor 
sem ismertek, most sem ismerünk. 

Ha küldtek is codexet feleletül ama kérésre, habár az is még 
kérdés, az a codex csak a Paulus-féle építőmét foglalhatta 
magában. 

Készakarva nem neveztem meg eddig a levél Íróját. Ha nincs 
is aláírása, az 1488. nov. 10. való kelte s a benne említett Illus-
trissimus patruus elég bizonyság arra, hogy Galeazzo János írta, 
ki 1476—1494., uralkodott, kinek nagy bátyja, qui his studiis ad-
modum delectatur, Moro Lajos volt, s kinek húgát Blanca Máriát 
Corvin Jánosnak szánták volt feleségül. (Y. ö. C. Cantú Crono-
logia. Turino. 1839. 302. lap.) Egy más, igen fontos tudnivaló az, 
a mit Dethier codexünk előbbi kötéséről mond. Dethier lajstroma 
szerint ez és még három codex t. i. a Scriptores Históriáé Augus-
tae, a Candidussal egybe kötött Vitruvius s a Concorezio «Ils se 
distinguent par la relieure en veau (un en parchemin) sur laquelle 
il y a des bordures d' abeilles et le timbre en buste du Duc avec 
la légende Franciscus Sforza Mediolanensium Dux POMPPP. 

Tehát Franciscus Sforza s nem Galeazzo János, s nem Moro 
Lajos. Franciscus Sforza 1447—1466. uralkodott. Eszerint code
xünk ebből az időből való és semmi köze ama kézirathoz, melyet 
Galeazzo János 1488-ban Corvin Jánostól kért1). Sőt most már 
az is bizonyos, hogy mit akartak azzal a levéllel. Nem Paulus 
Diaconus excerptumat kérték, ami maguknak is megvolt, hanem 
egy teljes Festus-példányt óhajtottak, ami nekik nem volt meg, de 
Mátyás udvaránál is hiába kereste1-. 

x) Olironologiai okoskodásunk mellett bizonyít a Vitruvius-Candidus-
íele Sforza-codex is, melynek végére a leíró ezt jegyezte : finivi die ultimo 
Novembris M.cccc.Lxin. 

14* 



2 1 2 P. THEWREWK EMIL. 

Hogy került az és a másik három Sforza-codex a Corvin-co-
dexek közé, arról semmit sem tudunk. Lehet hogy ajándék, lehet 
hogy más valaminek fejében; de annyi kétségtelen, hogy nem a 
Corvina számára készült codexek. (Csontosi helyesen cselekedett, 
midőn a «kétségtelen» és a «valószinű corvinák»-tói elkülönítette.) 

Tudós elnökünk Pulszky Ferencz f. é. június 4. olvasott akad. 
értekezésében (Magy. Könyvszemle n. 150. lap) azt gyanítja, «hogy 
Corvin János csakugyan megküldte a kért kéziratot a milanói 
lierczegnek, s hogy ez azt újra bekötve, három más kézirattal 
együtt küldte vissza, feltéve, hogy a herczeg ki nem cserélte a köl
csönvett példányt, mert a kezünkben lévő kézirat nem is Festus 
Pompejus egész munkája, hanem csak Paulus Diaconus kivonata». 
Az eddigi értekezésemben kitárt adatok tudós elnökünk eme gya-
nítását, a mint világosan látszik, nem igazolják. 

De akár hogy került is codexünk a Corvina codexei közé ; 
az a tény, hogy közéjük került, hogy velük együtt őrizte meg 
számunkra a sors, úgy hiszem, elégséges ok arra, hogy róla szól
tunkban a corvinianusokkal közös sorsának emlékezetére, ezt is 
egyszerűen Codex Corvinianusnak nevezzük. 

A Corvin ianus arche typusa . 

A Corvinianus archetypusa valami régi codex volt, mely 
tudtunkkal már nem létezik, hacsak azok közt nincs, melyeket 
Nápolyban és Parisban őriznek, de senki eddig meg nem vizsgált. 
Hogy a Barth említette angolországi codexek közül egyik sem az, 
kétséget sem szenved. A Corvinianus ugyanis Festus Pompeius-
nak, azok pedig Barth bizonysága szerint Pomponius Festusnak 
nevezik a munka szerzőjét. (Müller Praef. xn. lap.) 

Hanem azért, ha codexünk archetypusa elveszett is, czélunk-
hoz képest elég jól ábrázolhatjuk. 

1. Alakja nyolczadrét volt, levelei egyhasábosak, egy-egy 
lapján körülbelül annyi sor, mint a Corvinianusban. 

2. Minusculákkal és kurtítójelekkel volt írva. 
3. Szövegében javítások, egyik-másik oldalán rövid margi-

nalék találkoztak. 
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4. Egészben véve régi jószág volt: leveleinek a rendje már 
bomlófélben; írása több helyütt olvashatatlan. 

Mindezeket a tulajdonait következőleg bizonyítjuk : 
Mennyi volt az archetypus egy-egy levelének szövegterje

delme, mutatja a Corvinianus. Codexünk írója az anyacodex leve
leit két helyütt is fölcserélte. Az első csere helyén a Monodos 
czikk dentium loco szavaival kezdődő s Mediocriculus . . . duci
val végződő levél a Mutini Titini-vel kezdődő s Me pro mihi dice-
bant antiqui-vel végződő levél után került. E csere által hátra 
jutott levél eleje, mely még a Monodos czikkhez tartozott, érthe
tetlenné vált, azért másoló el is hagyta, s mindjárt a Minotauri 
czikkel folytatta írását. 

A másik csere a P betűben történt. Itt a Pilat—Piatrix tar
talmú rész ugyanis a Piamentum — Putus . . . impedimentis-ig 
való rész után következik. A hátrakerült levél kezdődött Pilat-tal 
s végződött Piatrix czikk solita szavával; az előre került levél 
nyilván a Piatrix czikknek hátralevő szavaival, quam alii sagam 
vocant-tal s a rájuk következő Piamentum czikkel kezdődött s a 
Putus czikk manerent szavával végződött. Minthogy a csere kö
vetkeztében a kezdő mondat a maga czikkétől elesett, s ennél
fogva érthetetlenné vált, a másoló egyszerűen elhagyta. A Putus 
czikk hiányzó része e csere következtében a Piatrix czikk alá ke
rült. Esetleg p-vel kezdődvén a másoló új czikknek nézte, s habár 
értelmetlen, mégis meghagyta s vörös initialéval í r ta: 

Pure aurum quoque putatum dici solent e. q. s.; pedig a 
Putus czikknek quod decisis impedimentis remanerent szavaihoz 
tartozólag így volna purae. Aurum quoque putatum dici sólet 
e. q. s. 

Ha most a hekyüket váltott részek terjedelmét a Corvinianus 
egy levele terjedelmével összemérjük, azt látjuk, hogy a kettő kö
rülbelül egyenlő, a miből az következik, hogy az anyacodex a 
miénkhez hasonló alakú, hasonló nagyságú volt. 

Hogy minusculákkal volt írva, kitűnik abból, hogy a Corvi
nianus írója azokat a betűket, melyek a minuscula írásban egy
máshoz többé-kevesbbé hasonlítanak, sokszor összetéveszti. 

Hadd tanúskodjanak róla a következő példák : 
cl <í-nek írva : Andare, Anclare helyett. 
c i-nek: Punctariolas helyett Punitariolas. 
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r i-nek : Castrensi helyett Castiensi. 
Enubro helyett Ennbio. 

r n-nek : Irpini alatt agros helyett agnos. 
n t-nek : Fontinalia helyett Fortinalia. 
f f-nek : Solla sedilia helyett Sola fedilia. 
ti n-nek: Tituli alatt Titi helyett tin. 
li b-nek : Aquilius helyett aquibus. 
Hogy az anyacodex kurtítójelekkel, úgynevezett compendiu-

mokkal volt írva, bizonyítják a Corvinianus következő hibái: 
Daedalam alatt a másoló a veritate rerum helyett a veritate 

Eex-et írt. Az anyacodexben xep, állott s azt rex-nek nézte. Nagy 
betűvel is kezdi; mert a királyt mindig nagy betűvel tiszteli meg. 

Solitauria alatt hostiarum helyett hostia ex-et írt, mi csak ho-
stia^-ból magyarázható. 

Anus alatt annorum helyett annox áll, mi azt tanúsítja, hogy 
az anyacodexben anno/> volt. 

Dextrarum tibiarum helyett Dextrarum ex tibiarum áll, mi 
szintén ama compendiumból származott. 

Captus helyett Capter-t olvassunk; mert az anyacodexben 
Capt' állott, s a másoló azt Captf-nek nézte. 

Amussim alatt regulariter helyett regularitur-t látunk ; mert 
az eredetiben regularif vagy reguláris volt írva, a mit regulariter 
helyett regularitur-nak is lehetett olvasni. 

Nequitum alatt meg nequiter áll nequitur helyett. 
Adsipere az archetypusban így volt írva : Adsipe. Másolónk 

Adsipe-nek nézte s Adsipemnek írta. 
Sexus alatt natura-t nam-nak olvasta; mert na formálag 

volt rövidítve, mit na-nak nézett. Vei alatt natura-t maga is azzal 
a compendiummal írja. Eepastinari alatt ugyanazt a compediu-
mot a Corv. B. Gu. 1. 2. pr-sel együtt natum-nak, az L. pedig 
ugyancsak wa?n-nak olvasta. 

Columnae alatt culmina-t culiam-nak mondja a Corvinianus* 
Világos bizonysága annak, hogy az eredetiben culia állott, s hogy 
a másoló azt culia-nak vette. 

A pro, prae, par és per-félét sokszor fölcseréli. Grallatores 
alatt perticis helyett particis-t mond, mert pticis-nek volt írva, mit 
így is, úgy is lehetett föloldani. Praepetes helyett Perpetes-t, 
Praefericulum helyett Perfericulum-ot olvasott. A compendiumnak 
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megfelelő betűt néha rósz helyre iktatja; péld. Spintrinix, Ambru-
biales (Spintirnix, Amburbiales helyett). 

Még csak ezt a három példát említem: 
Euboicum alatt nostro helyett nűo, mi numero-t jelent. 

A másoló azért olvasta így, mert az eredetiben nro állott. 
Caeditiae alatt a domini helyett admodum áll, mi adni com-

pendiumra mutat. 
Locupletes alatt domini helyett dm áll, mi szintén dm com-

pendium mellett bizonyít. 
Kétségtelen tehát, a mit bizonyítás nélkül is könnyű elhinni, 

hogy az archetypus kurtító jelekkel volt írva. 
Következik amaz állításunk bizonyítása, mely a szöveg kri

tikájára nézve igen fontos, hogy t. i. az anyacodexben javítások és 
marginálék is voltak. 

A javításokra nézve a következő tanúságos példákat muta
tom be: 
epit. 96, 14. Gramiae oculorum' sünt vitia, quas alii glamas vo-

cant. Lindemann szerint B-ben galmas-t az edit. pr.-ben gra-
mas-t olvasunk. B. oldaljegyzete grammae-t mond. 

A Corvinianus, a mint látni fogjuk, az edit. pr. code-
xének közeli rokona lévén, archetypusában nyilván gramas 
állott; de a javító kéztől ilyenképen glamas-ra igazítva: 

l ' ' '" i 

gramas. A Corvinianus írója ezt így értette gramas ; meg
hagyta tehát az r-t, s az l-t a g és r közé iktatta, s lett be
lőle glramas, miben mind a két szóalak egybe van for
rasztva, 

epit. 104, 14. Ilia dicta ab ina, quae pars chartáé est tenuissima. 
A Berolinensisnek ab ina-ra vonatkozó oldaljegyzete 

így szól: vei a lina. Ebből kiderül, hogy codexünk írója nyil-
l 

ván ilyest másolt: abina; mit abban a hiszemben, hogy az 
l még belevaló a szóba, (tlMna-xidk. írt. 

epit. 155, 2. Mediocriculus alatt Bidibundum helyett a Corvinia-
nusban ezt olvassuk: rubidbondum. Az eredetiben tehát 

d 
rubibundum állott. 

epit. 31. 15. Brutum antiqui gravem dicebant. 
Brutum csak M. és Gu. 2-ben van. B. Gu. 1. pr. Bu-
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trum-nak mondja. L.-ben az egész czikk így hangzik: Bu-
trum antiqui brutrum dixerunt. Codexünk archetypusában a 
Gu. 1. és pr.-szel való rokonságánál fogva eredetileg Butrum 
állott; de a javító kéz Brutumra akarta kiigazítani, ilyenké-

r 
. pen Butrum. Másolónk a pontra nem ügyelt s a szót hibástól 
javításostól Brutrum-nak írta. 

epit. 93, 6. Flaminia t alatt vivos helyett vivofif áll, miből azt 
lehet következtetni, hogy az archetypusban eleinte hibásan 

OS 

volt írva; de utóbb vivos-ra változtatva: vivis. 
Hogy oldaljegyzetek is voltak az archetypusban, vagyis hogy 

azok a marginalék, melyek a Corvinianusban találkoznak, már az 
anyacodexben megvoltak, azt magából a Corvinianusból lehet ki
deríteni. 

A Chaos czikk eleje a 28. levél első oldalán greci & nos 
hiare dicimus unde Janus detracta aspiratione nominatur stb. 
szavai a 28. levél másik oldalán állanak, de a kéz, mely a cod. 
görög szavait írta, a Janus-ra vonatkozó oldaljegyzetet, még az 
előbbi oldalra iktatta: laudg dixit gr., mi azt bizonyítja, hogy a 
marginale nem olyan javítótól származik, a ki olvasás közben 
maga tesz megjegyzéseket, hanem hogy a jegyzet az anyacodex 
margójáról került ide. 

A Clavim czikkhez, mely a 30. levél másik oldalán áll, oda 
van jegyezve : xXástv xlsh (a mi xletstv, xletv akar lenni); pedig ez 
az előbbi oldalon álló Claudere-féle czikkre szól, melynek descendit 
szava után «vulgo additur xXsúo xaí xkéfe, quae om. L. M. Gu. 1. % 
S. ex Gr. descendit xksüa xat xlscg (sic) B. caeo caecleis pr.» 

A 43. levél másik oldalán ézaycoyrjv Examussim czikk elé 
van írva, pedig az a következő Exagogen czikkhez tartozik. 

Epit. 296, 7. Sors et patrimonium significat stb. A Corvinia
nusban ez áll: Sors est patri xkypoq significat. Az első kéz patri 
és significat közt hézagot hagyott; mert az író a patrimonium 
szót nem birta volt elolvasni. Az archetypusban a Sors elé oda 
volt jegyezve xXypóq. A görög kéz abba volt, hogy a hézag annak 
a számára van, s abba iktatta; a mi által az úgy is érthetetlenné 
vált mondatot még jobban elferdítette. 

A felsorolt példákból világosan kiderül, hogy az oldaJjegyze-
tekre vonatkozó állításom ellen kifogást tenni nem lehet. 
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Az anyacodex leveleinek a rendjére vonatkozó állításamat 
nem szükséges külön bizonyítanom. Ama bizonyíték, mely az 
archetypus egy-egy levelének szövegterjedelmét mutatta, egyúttal 
e levelek bomlófélben való rendjét is kiderítette. 

Hátra van még annak bizonyítása, hogy az archetypus írása 
többhelyütt már olvashatatlan volt. 

Egyik jelenségét az imént említettem, t. i. a Sors-féle czikk-
nél, melynek patrimonium szavát a másoló csak félig birta volt 
elolvasni. 

De ilyen félbehagyott szóval s a hiány kiegészítésére való 
hézaggal elégszer találkozunk: \ 

Epit. 15, 5. Arbitrarium alatt apud helye üres. 
Coelibari » ominetur » » 
Cella » occulta » » 
Dracones » Aesculapio » » 
Damium » damiatrix » » 
Exterraneus helyett Extéri neaf. 
Formiae alatt Hormiae helye üres. 
Foedus alatt porca helyett po és hézag. 
Hippius alatt ex eo et Pagaside-ben et-nek a 
helye üres. 
Lingula alatt exsertae helyett ex és hézag. 

10. Ordinarius alatt adeuntium helyett ad és hézag. 
16. Praeficae » ipsum » ip » » 

Proculiunt helyett Procul és hézag. 
Portunus » Portu f 
Punici alatt Phoenice helyett p és hézag. 
Quando cum helyett Quand (héz.) cum. 
Eetricibus alatt cum helyett e és hézag. 
Taenpoton helyett Taempo és hézag. 
Multifacere alatt quantitas helye üres. 
Mater Matuta alatt Verrius » » 
Mensae alatt ararum a második kéztől való; 
az első hézagot hagyott volt. 

Ama hézagokat, melyek más codexekben is előfordulnak, 
természetesen nem szabad itt említenünk, mert azokat a Corvi-
nianus anyacodexe maga is örökölte; csak azokat mutattam meg, 
melyek az archetypus olvashatatlanságából eredtek. 

63 
66 
67 
68 
79 
83 
84 

101 

116 
183 
223 
252 
243 
241 
258 
283 
358 
152 
160 
156 

3. 
9. 
12. 
8. 
, 2. 
9. 
1. 
11. 

12. 

3. 
1. 
1. 
7. 
9. 
5. 
5. 
8. 
12. 
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Ezennel be van bizonyítva minden, a mit az archetypusról 
állítottam. Eljárásomból az a tanúság is szól, hogy nem fölös 
munka volt részemről a Corvinianus hibáival is foglalkodnom; 
mert nemcsak a codexnek jellemzésére válnak, hanem hiba létükre 
hasznot is hajtanak, a mennyiben belőlük következtethetjük az 
archetypus egyik-másik sajátságát. 

A Corvin ianus b ib l iographia i i smertetése . 

Kéziratunk papircodex a xv. századból. Évszám nincs rajta, 
de előbbi kötésének a fölirata arról tanúskodik, hogy az 1447. és 
1466. közti időből való. 

Alakja 8-adrét; magassága 22, szélessége 15 centiméter. 
Az egész tizenöt nyolcz leveles quaternióból áll, mi 120 le

velet tesz, melyek közül az utolsó hét üres. 
A papiros erős és fehér; az írás kerekded minuscula ; a le

velek egyhasábosak; a vonalozás rajtuk tompa; egy-egy oldalra 
rendesen 28 sor esik. Csak egy-két helyen van 29 (péld. a 42. levél 
1. s 80. lev. 1. oldalán, hol az író a czikk végső szavát nem akarta 
a túlsó oldalra átvinni.) 

A közönségesen könyveknek nevezett szakaszok színes toll-
rajzú initialéval kezdődnek. 

Az egyes czikkek kezdőbetűje, egyes könyvszakaszok föl- és 
aláírása, a codex végén való colophon, valamint a görög irás vörös, 
csakhogy a görög írás halványságával a többitől feltűnően külön
bözik. 

Az írásban kétféle kézre ismerünk, t. i. latin kézre, melytől 
a latin szöveg, s görög kézre, melytől a görög irás és egy pár javí
tás való. 

Csak egy-két helyen történt, hogy a latin kéz maga írta az 
odavaló görög szót, úgymint: 

a 41. levél 1. old. Elucum alatt écolov folv. ícolov) mindjárt 
a többi szöveggel egy huzamban ugyanazon fekete téntával. 

A következő helyeken a görög szó szintén az első kéztől való, 
de vörösen van írva : 

56. lev. 2. old. Jubar alatt <pcoo(pópov. 
99. » 2. » Semis » faza és őhn. 
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103. lev. 2. old. Sterilére alatt Tptxptáv. 
104. » 2. )> Seclusa sacra fuűréxta (olv. fiyarqpea), a mi 

eltörülődött, miért is a másik kéz újra oda írta a margóra. 
105. lev. 1. old. Scaeva alatt axíoa (olv.'axaióg). 
Hogy a vörös initialét más, a görög szót megint más írta, 

bizonyítja világosan egyebek közt az 53. levél 2. oldala, hol a Gre-
ges szó kezdőbetűjét az első kéz elfelejtette volt s a 2. kéz a yép-
yspa szóéval azonos miniummal pótolta. 

Még egy-két javítás is a 2. kéztől való. 
Az 52. levél 1. old. Genialis alatt a scius-szoból csak a kezdő s 

az első kéztől való. A másoló a többit nem bírta volt elolvasni. 
A hiányt a görög kéz pótolta. 

A 63. levél 1. old. ez az egész czikk, melyet a latin kéz ki
hagyott ; 

Magis a' greco pallov venit 
a görög kéztől való., Az initialis s a görög szó vörös, a többi fekete. 

Az írás elüt az első kéz írásától s a vörös szín is a többi 
initialék színétől; de megegyez a mindjárt reá következő fiaouv 
(olv. fw-dav) s a többi görög szók színével. 

A 23. levél 2. old. Chilo cikk végéről elmaradt volt labrorum, 
a mihez a görög kéznek ró ysllog-t kellett volna jegyeznie. A gö
rög kéz a szó előtt a hiányzó latin szót is pótolta. 

Az írásra vonatkozólag tudnivaló még a következő. 
Mondottuk már, hogy az írás kerekded minuscula, tisztán 

olvasható; mert szépen is van írva, meg egyetlen molyette lyu-
kacskán kivül semmiféle -kárt nem szenvedett. Csak a görög 
írás az, mely itt-ott nagyon is elhalványodott. 

Nagybetű rendesen csak a czikkek elején van. Még a tulaj
donnév elején is gyakran kis betű áll. Ellenben nagy betűvel kez
dődik a mondat közepén Ideo Romáin czikk alatt, Be/> Maxinius 
pontifex czikk alatt, Vario genere Pancarpiae alatt" két helyütt 
a szó közepén is nagy betű áll: hiPerbolei (olv. hyperborei) és 
apPellati. 

Az enim-nek megfelelő compendium mindig nagy betűvel 
van írva, így: .N., & .N. 

Egyébiránt a kurtító jelek mind közönségesek, csak az ér
demel említést, hogy az író egyik-másik compendiumak kétféle 
alakját is használja. 
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A Corvin ianus he lyes í rása . 

A helyesírásra nézve Müller a maga kiadása praef. XLI. 
lap. ezt mondja: Sed in his similibusve a Festő Pauloque con-
stantiam'nemo facile expectabit. 

Ezen ítélet, ha igaz is, nem támaszkodik részletes nyomo
zásra : azért korántsem fölösleges dolog, ha ezennel codexünk 
helyesírását szóba hozzuk. Adataink eléggé érdekesek, úgy hogy 
a Paulus-szöveg újabb kiadásánál mindenesetre számba veendők. 

Említésre méltóknak tartjuk a következőket: 

Kettős i helyett egy i-vel van írva : 
idem (103, 14. Junium alatt). A többi codexb. iidem. 
Nixi di (175, 11.). Festusnál is így. A többi codexb. Nixi dii. 
Ludi (99, 12. Helvacea alatt.). A többi cod. s a kiadásokban 

Lydii. 
Lesbis (115, 13. Lesbium alatt). M. Gu. 2. 1. és Müllernél 

is így. 
Pompei az aláírásban. 
Mais idibus (148, 3.). A többi codexb. s a kiadásokb. Maiis 

idibus. 
Mortem obisse és isse (147, 11.). M. Gu. 2. és Müllernél 

is így. 
desisset (307, 4. Substillum alatt) Csak M. -ben van így: a mi 

codexünkben dedisset; de hibás létére is egy i mellett bizonyít. 

iacio összetételei: 
adiciuntur (37, 5. Cornua alatt) csak a mi codexünkben. 
adiciebatur (1417. Auctarium alatt) Gu. 2. és Müller is így. 
deiciatur (11, 1. Apluda alatt). Gu. 2. s Mull. is így. Gu. 

l-ben deicitur. 
disicit (311, 6. Supat alatt) M. Gu. 2. L. s Mull. is így. 
eiciat (115, 5. Lapidem alatt) csak a mi codexünkben. [V. ö. 

Exterraneus alatt (79, 3.) eiecit helyett eiceat.] 
eiciuntur (377, 5. Vallescit alatt) Mon. és Mull. is így. 
inicit (311. 6. Supat alatt) M. Gu. 2. L. és Mull. is így. 
obicü u. o. M. Gu. 2. 1. L. B. pr. és Mull. is így. 
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obicere (187, 9. Obprobrare alatt). Gu. 2. B. L. s Müller 
is így. 

obiciebatur (44, 13 Catillatio alatt) csak a mi eodexünkben. 
obici (147, 16 Mapalia alatt) M. Gu. 2. L. s Mull. is így. 
obicientes (47, 8. Carinantes alatt, hol M. Gu. 2. Lind. s 

Müllernél obiectantes áll). 
proicitur (225, 15. Prosecatum alatt) csak a mi eodexünkben. 
subici (184, 6. Oppido alatt) Gu. 2. s Mull. is így. 
A többi helyen, hol a jó hagyomány egy i mellett bizonyít, 

codexünk kettős i-t vagyis y-t mutat. 
Lustra és Magisterare alatt M-t hij-nek írja (Lind. és Müller 

a többi cod. nyomán hi-nek). 
Szó végén való egyszerű i néhaj-nek van írva: divinj stb. 

Kettős u helyett egy w-val van írva : 

Antiqum (26, 7. és Cascum alatt 47, 11.) 
coqus (da a cikk elején Coquum 58, 14. hol M. Gu. 2. 1. pr. . 

Lind. és Müllernél Cocum áll). 
equs (32, 13. Bucephalus és Cantherius alatt Gu. 1.-ben 

Hippius alatt eculeus L-ben culeus áll, eodexünkben heruleus. 
equm (81, 15. Equitare alatt). 
loqutio (118, 15. Latiné alatt). 
eloquta (80, 10. Effata alatt, egyebütt locuta) locuntur (337, 

8 Simultas alatt). 
obliqus (116, 1. Limis alatt); de obliquum (192, 2.) Obsti-

tum alatt, hol Gu. 2. oblicum, mit Müller el is fogadott. Festus-
nál obliquum: 

sequti (106, 1. Irpini alatt). 
sequntur és sequtus (116, 10. Lixae alatt) M.-ben secuntur és 

secutus, s ezt követi Müller. 
persequntur (337, 5. Sectores alatt). M. Gu. 1. pr. s Mull. : 

persecuntur. 
destingunt (90, 12. Forago alatt) distinguunt helyett. 
A cum coniunctiót Müller közönségesen quum-nak írja, csak 

elvétve cum-nak, pedig előszavában XLI. lap 1. jegyz. maga 
mondja : quum im Paulum Lindemamus invexisse videtur. 

Codexünkben a Piacularia czikk kivételével, hol quom-mal 
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találkozunk, mindenütt cum áll. Festusnál is ez a rendes alakja 
quorn rarissime legitur in Festő Qu. x. 16, 27. Hozzá tehetjük még 
X. 9, 5. X. 21, 6. XVI. 5, 28. XVI. 24, 16. 

Hogy a Corvinianus anyacodexében is cum volt, péld. Co-
ronacum alatt, hol a kiadások quum-ot írnak, bizonyítja codexünk 
hibája Coronatum, mely csak Coronacumból, de nem Corona quuru-
ból származhatott. 

Hogy az anyacodexben a quorn is megvolt, bizonyítja Corv. 
Piacularia alatti quom-ja: továbbá Oculatum alatti hibája quo 
non dixit, mely nyilván quom dixit helytelen olvasásából vált; 
úgy szintén a Nassa alatti quo quem, quo cum helyett, miből azt 
gyaníthatni, hogy az eredetiben quo quom állott. Megjegyzendő 
azonban, hogy a többi cod. Piacularia Ocularum Nassa alatt nem 
mutat quom-ot. Egyáltalában nem ismeri a quom-ot aMon. a Gu. 
2. és a L. föltéve, hogy Lindemann jegyzeteiben bízni lehet s hogy 
figyelmemet semmi ki nem kerülte. 

Legtöbbször találkozunk vele a Berolinensisben. 
Magisterare, Manalem, Moles, Mutae, Matronae, Minotauri, 

Matronis, Munificior, Mediocriculus, Nauscit, Ovális corona, Pan-
gere, Picena, Pendere, Promulgari, Promulco, Procincta, Procitum, 
Propages, Propudium, Prodinunt, Patrocinia, Polimenta, Pro sca-
pulis, Portenta, Pestifera, Pateram, Quatere, Eudus, Eedivia és 
Eesecrare alatt. 

A Gu. 1.-ban csak egy-két helyen vettem észre, t. i. Ob és 
Pertusum alatt. 

Az ed. pr.-ben megint gyakoribb. 
Censionem, Herbam, Juges, Minuebatur, Mortuae, Offringi, 

és Pertusum alatt találkozik. 
Ezzel együtt említem, hogy a quoius és quoi relativum ala

kokot csak az edit. princepsben találtam: 
quoius-t Maximus Curio alatt. 
quoi-t Cum imperio, Egens, Heluo, Hippius és Mucia alatt. 
Ide tartozik még parvolis Manias alatt, mely alak csak a 

Monacensisben van meg, a többi cod. parvulis-t ír. 
Helvacea alatt, hol úgy látszik, minden cod. boum-ot ír, a 

mienkben bouum áll. 
Végre még meg kell említenem, hogy Eedivivum codexünk-

ben Eediviumnak van írva (egy a többi codexből hiányzó, czikk-
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ben, mely Festustól való s codexünkben Eedhostire s Eeus közt 
áll.) genetivus (Furum alatt) genitius-nak, ingenuus (Flaminius 
alatt) ingenus-nak. V. ö. Brambach, Die Neugestaltung der lat. 
Orthogr. 89, sk. 94. 97. 320. lap. U. o. Hülfsb. 4. lap. 

ae és oe. 

ae (vagy e) helyett többnyire e, péld. Enee, emilianus Mesius, 
Nevius, Léva, scevola, Léna, mestum, questus, prés, prenomen, 
prepositione, greco (ritk. graeco vagy greco) pregnáns, es (ritk. es) 
sepe, celatum, adherentia, stb. 

Ellenben Letum Laetum-nak, Hebes Haebes-nek, Ennius 
egyszer enniusnak van irva. 

oe helyett is gyakran egyszerű e áll, péld. Comedice, trage-
dum (Mutae alatt) amenas (Memora alatt) foedus mellett fedus, 
edus (hoedus helyett Foedum alatt, mit a cod. szintén Fedum-
nak ir). 

Itt-ott egyszerű e helyett oe-val találkozunk. 
Fenus czikk szavához ezt jegyzi Müller: Fenus sic tota fa-

milia verborum a verbo feo derivata, in omnibus codicibus nostris 
per e scribitur, nunquam per oe, ut est in vulgatis exemplaribus, 
a quibus recte recessit Seal. 

Codexünkben mind oe-val van irva: Foenus, foetus (de fe • 
tus is) foetarum foenebres, Foenus foeneratores, Foenebris (e-ből 
oe-Ya, változtatva ?) Foenero et foeneror. 

Szintúgy foemen foenimis (Femur alatt). 
Epit. 44. Müller szerint litterarum ordo postulat, hogy ne 

Coelibem-et hanem Caelibem-et Írjunk. De kétségtelen, hogy a ki 
azt az etymologiát, quod dignam coelo vitám agat, kigondolta, 
nem coelo-t írt, mint Müller, hanem caelo-t. 

o helyett au. 

E hangcserére nézve feltűnő példák : 
Nausciciosus (L. is így) Nusciciosus helyett. 
Nauculas Nuculas helyett (Festusnál is Nuculas). 
Graumus Grumus helyett. 
praeoccuparem helyett praeaucuparem áll (paucupare) An-

gor alatt. 
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o és u 
C odexünkben w-val van írva: 
adulescens Adolescit alatt, M. Gu. 2. B. L. pr. Lind. s Mull. 

is így; de Pubes alatt minden codexxel s kiadással egyetértöleg 
adolescens. 

adulescentulos Lenones alatt. M. Gu. 2. Lind. s Müller 
is így. 

bubus (144, 4. Maximam multam alatt). Gu. 2. Lind. is így. 
Mull.: bobus. 

o-val van írva: 
Fondis fundis helyett (Ferentarii alatt). 
iocunda iucunda helyett (Fastis alatt). 
Rotondam Eotundam helyett. 
rudibondum Piudibundum helyett (Mediocriculus alatt). 
nefrondines nefrundines » (Eienes alatt). 

Codexünkben y helyett w-val van írva: 
Ludi (99, 12. Helvacea alatt) = Lydii. 
Ludorum (354, 5. Turrani alatt) = Lydorum. 
Mirmilonica scuta (144, 12.) = Myrmillonica scuta. Eetiario 

alatt M. Gu. 2. Festussal egyezöleg murmillonem murmillonium 
és murmillones-t írnak. 

Murtea corona (144, 13.). Gu. 2. és Mull. is így; de nem itt, 
hanem Ovális alatt, ugyanott a vulgata lectio nuptea, mely szintén 
murtea mellett bizonyít. Többet erről a Helvacea czikkhez. 

2/-nal csak kevés szóban találkozunk. 
Lycii (119, 16) ?/-ja javítás. Úgy látszik, azelőtt Lucij volt 

(vagy Licij ? mint u. o. Licia) Vlyssis (Ausoniam alatt). 

y helyett rendesen i van írva: 
mirtae, cimbi, sillaba, phrigie Libia, Pelamis, Triga, nim-

pha, Citherea stb. 

i helyett u-val van írva: 
Glutis L. Gu. 1. s Barth codexében is így Glittis helyett. 
Maxumam multam. L.-ben is így. 
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Végre megemlítjük azt is, hogy u helyett b-vel van írva gra-
bem (mint vulg.) Brutum alatt. 

e és i. 
A Festus-codexről ezt mondja Müller praef. ív. lap. Litera 

autem e non raro aut formám habét literae * simillimam, aut 
cum ea commutata est velut Qu. XI. 4, 28. reciptu is que, sirvi 
scriptum est. 

Ugyanez áll a mi codexünkről is. íme a példák : 
conciperit conceperit helyett Gravida alatt. 
didicata Maiis idibus alatt. 
difendere defendere helyett Surum alatt. 
diminutos deminutos helyett Detudes alatt. 
dirivare derivare » Deliberare » 
distillaret destillaret » October equus alatt Gu. 2.-en 

kívül minden codexben így. 
discritione discretione helyett Crines alatt. 
girant gerant helyett Graculi alatt. 
Hercius Herceus helyett M. B. L. Gu. 1, pr. is így. 
levis leves helyett Punctariolas alatt. A többi codexekben 

leves ; de Festusnál levis. 
moriretur moreretur helyett Carnificis alatt. 
mari (accus.) maré » Hippius » 
Municips Municeps » 
olium oleum » Culliola » 
pillicularum pellicularum helyett Creppos alatt. 
Sospis Sospes helyett. 

pedecosus és pedecosi, pedicosus és pedicosi helyett Pedes 
alatt. 

destingunt, distinguunt helyett Forago alatt. 
derecti directi helyett Prorsi alatt. 
Prodedisse Prodidisse helyett. 
pectenis, pectinis helyett Pectenatum alatt. 
septematrus, septimatrus helyett Quinquatrus alatt. 
decematrus decimatrus » » » 

KYELVTUI). KÜZLKMKNYEK XIV. l í > 
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E helyütt említem azt, hogy a Monacensisben Lindemannak 
Ergohoz való jegyzete szerint mindig intellego van írva, sohasem 
intelligo (intellego et neglego quae formae non tantum apud Plau-
tum sed apud omnes Latinos soriptores solae fidem habent. Fleck-
eisen Plaut. I. p. VIII. . 

P-
m és s meg m és t közé tolakodott p-t mutat : 

Amptermini. 
dampnum és dampnatm (Noxia, Eupitia, Manliae és Macel-

lum alatt). De van dannum is (Pauperies alatt). 
contemptum (Gerraer alatt). 

d és f. 
sed olykor /3-nek, azaz set-nok van írva (Attieissat, Ocius 

alatt). 
aput (Titivillitium alatt) Festusnál is (Ocrem alatt), ki (u. 0.) 

haut-ot is ír. 
velud (Monstrum és Fartores alatt). 

I és r. 
E két mássalhangzó a következőkben föl van cserélve : 
Garearia, Galearia helyett. 
Flecebunt, Fracebunt » 
Eoralios, Eorarios » 
salmenta, sarmenta » (Palmites alatt). 

s? x, se és SS. 
E mássalhangzókra nézve említésre méltó példák : 
Auxoniam, Ausoniam helyett. 
anxerum, anserum helyett (Gingrire alatt). 
extimatione aestimatione helyett (Existimare alatt). 
extimatur, aestimatur helyett (Exemplar alatt). 
Ossime, Oxime helyett. 
mista (Málta alatt). 
Gnarivisce, Gnarivisse helyett. 
sestari (Hemina alatt). 
destrorsus (Longitrorsus alatt). 
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insiluisce, insiluisse helyett (Allus alatt). 
Obesset, Obescet helyett. 
tusse, Tusce helyett (Laena alatt). 
obscipare, obsipare helyett (Insipare alatt, de mindjárt u. o. 

obsipa). 
vascorum, vasorum helyett (Ignia alatt). 
scilicet rendesen silicet-nek van írva (péld. Exesto, Effafila-

tum alatt). 
A hol az ex praeposítio s-szel kezdődő szóval van összetéve, 

codexünk az s-t rendesen elhagyja. 
expectare (Degere alatt) expoliassent (Catillatio alatt) extant 

(Exta alatt), extinctus (Albula, s Mortuae alatt; Festus is így) 
extripandas, azaz extirpandas Irpiees alatt; extraere Falarica és 
Lantumias alatt, expectare opperiri alatt (v. ö. exerto Expapillatio 
alatt, hol codexünkb. ex orto áll. Mull. és Lind. itt s nélkül; de 
Lingula alatt s-szel írják). 

t és c. 
E két betű sokszor van fölcserélve, olykor úgy van írva, 

hogy mégsem különböztethető, olykor az író maga is rosszul 
olvasta. 

í-vel van írva : Audatias. 
enuntietur. A többi cod.-ben enuncietur : (Modo alatt). 
Lutius, Lucius helyett (Bubinare alatt). 
Metia, Maecia » 
Minutia, Minucia » 
Martius, Március helyett (Ningulus alatt). 
Martus, Marcus » (Manliae gentis alatt). 
convitium, convicium helyett (Occentare alatt). 
Pationem, Pacionem » 
santiatur, sanciatur » (Eogatio alatt). 
Plante, Plancae helyett. 
crustulis, crusculis helyett (Crocotillum alatt). 
Ticinnius, Titinnius helyett (Camensem alatt). 

c-vel van írVa : 
inicio, initio helyett (Ploti alatt). 
Lucrecilis, Lucretilis helyett. 

15* 
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Obscitum, Obstitum helyett. 
Eeciario, Eetiario » 
Eepocia, Eepotia J> 
sufficionibus, suffitionibus helyett (Laureati alatt). 
tercius, tertius helyett (Nudius alatt). 

cí-vel van írva tt vagy egyszerű t helyett: 
Acticissat, actice, emictendo, emittendo helyett (Bocas alatt). 

Blacterare. 
Mactici. 
actingam (Attinge alatt). 
fructices, frutices helyett (Codeta alett) fructex, frutex h v 

(Caespes alatt). 
íí-vel ct helyett: 

Nittit. 
consettare, consectatae helyett (Cyprio alatt), 
cottitare (Coquitare alatt), 
fittiliae (Frivola alatt), 
pitture (Maeandrum alatt). 

Kettó's mássalhangzók. 
Kettős méssalhangzó helyett tömérdek sok esetben csak 

egyszerűvel találkozunk. Nevezetesen : 
Acerani (Municeps alatt), 
ampule (Eubidus alatt). 
Anibal (Eediculi és Brutiani alatt). 
Atelani (Municeps alatt). 
Aglomerati (Axe alatt) Bachanalia, bachi. 
Beses Bessem helyett, 
canensem (Graeca sacra alatt), 
centusibus (Maximam multam) és 
decusibus » » 
Comugento. 
comunicarius (Panúicularis alatt). 
Concinare. 
culei (Lura alatt), 
disipare (Insipere alatt) 

) 
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fulones (Naccae alatt) 
glisere (azaz gliscere helyett). 
Glutire 
Grachi, Graco, Gracuris 
Guturnium 
Jupiter 
Irnela 
Matelio. 
Murmilonica. 
ocupavere (Irpini alatt). 
ovili (Maximam hostiam alatt). 
paulo (Mox alatt). 
pulis (Insipere alatt). 
quinquenale (Lustra alatt). 
suma (Gulliocae alatt). 
silaba (Modo alatt). 

Ellenkezőleg kettős betűvel van írva egyes helyett: 

Appica, Appulia (Daunia alatt.) Coccetum (Cocetum helyett). 
gallea (Albogolerus alatt). 
Heccate 
Neptunno (Hippiu3 alatt). 
Eegge (Itália alatt). 
littora (u. o.). 
Pissatilem. 
ruffo (Burranica alatt), Cicindella. 
Irnella. 
Obsequella. 
Eeddibitur. 
reddire (Eemeare alatt). 
babillonica (Sola, azaz Solla alatt). 
illicete (Tifata alatt). 
pilla (Pollit alatt). 
Pennem. 
Purrime. 
vello (vexillum alatt). 
Succerda. 
sparri (Rumex alatt). 
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Valamint M. B. L. Gu. 1. úgy a mi codexünk is Turbellas-t 
ír. Lindemann és Mülier a Festus-codexben is meglevő Turbelas-t 
fogadták el. 

Ps'eud. I. 1, 110., mire Festus hivatkozik; Bacchid. 1057 
( = IV. 9, 134.) az összes codexek egyetértőleg két Z-t mutatnak. 
App. de deo Socr. p. 48, 20. Mat. ív. p. 151, 39 szintén kettős l-l. 
Csak a legutolsó helyen írják mások turbelas-nak. 

Továbbá említem, hogy littera mindenkor helyesen kettős 
í-vel van írva. Mülier rendesen egy í-vel írja. 

Végre említésre méltó még, hogy két helyütt, úgymint Expa-
pillatio és Effaíilatum alatt nem brachium (mi szintén megvan 
Librilla alatt), hanem bracchium áll. 

h. 
h nélkül van írva : . . 
Anibal (Pediculi alatt). 
aurire (Anclare alatt), Auricalcum, oricalcum (Cadmea alatt 

is), Canterius, Cantherius helyett. 
cartaginenses (Hastae alatt). 
carta (Exiles és Ilia alatt). 
Catecresin. 
coclee (Limoces alatt, M. Gu. 2. B. L. is cocleae «ex anti-

quiori scribendi consuetudine» Mull. is így). 
conca (Cythera alatt). 
corda (Fides, Nenia és Basores alatt); deiscat (t)ies alatt). 
Diabatra. 
elicone (Heliconides alatt). 
edus (Foedum és Buminalis alatt). 
Etruria (Átrium alatt). 
exilaratus (Gestit alatt). 
Gracuris, Graco. Gracchuris, Graccho helyett. 
ordeum (Clumae és Glumae alatt, de Hordiarium alatt hor-

deo v. ö. Brambach Hülfsb. 43. lap). 
orti (Betricibus alatt). 
Oratius (Sororium alatt). 
pulcris (de Pulchralibus). 
Begium helynév. Különben helyes írás (1. Brambach Hilfsb. 

58. lap); de a Verrius-adta szabálylyal ellenkezik (1. Fest. Qu. 
XIII. 7, 34). 
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Bedostire. 
sepulcro (Besparsum és Eapi sólet alatt Berolienisb. Moni-

mentum alatt van). Helyesen Festusnál is így. MüUer sepulchro-
nak írja. V. ö. Brambach Hülfsb. 60. lap. 

Struteum. 
Tracali. 

h-val van írva : 

adhoriuntur (Latrones alatt). 
adhuncüm (Ancus alatt), adhustas (Fomites alatt). 
Anchus (Quiritum alatt), Archadia (Cyllenius alatt), ab-

hercet. 
cohercere (Coinqnere, Erctum, Lingula és Obpuuiat alatt. 

A többi cod. mind h nélkül. V. ö. Brambach Hülfsb. 31. lap). 
coheundo (Cascus alatt). 
hacthenus (Quatenus alatt). 
harene (Hammo alatt v. Ö. Brambach Hülfsb. 41 . lap)., 
hedificia (Calicata alatt), hee, eae helyett (mint Gu. 1. Cu-

ria alatt). 
Hemilius (Macellum alatt), hibere, Iherae h. (Gracchuris 

alatt), holera (Coquus alatt). 
hornatus, horno (Caestus és Comptus alatt). 
hostium, ostium helyett (Antes, Manalem fontem, Oculissi-

mum, Posticum, Pro alatt). 
hostiola (Forum alatt). 
Orcha. 
orchus (Quietalis alatt). 
proh (Pro ponitur és Truo alatt). 
Bhemi (Celeres alatt). 
schalis (és pedig így : schalis, Coenacula alatt). 
Thiberis. 

i helyett h-val: 

vehentibus Veientibus helyett (Bomulia alatt). 

f helyett ph-val: 

nephas (Mortua Pudicitia és Terminus alatt; de Procitare 
és Praetextatis alatt nefas). 
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phanorum (Prophetas alatt), (de Eediculi alatt fanum). 
Prophanum, prophani (Puri alatt), 
phoetu (Fordicidos alatt). 

ph helyett f. 
foenicibus (Európám alatt), 
frinonem (de phrinonem is, Eetiario alatt). 

Assimilatio nélkül van írva : 

Adlicit, Adfabrum, Adlubescit Allivescit helyett. 
Ádsidele, Assidelae helyett. 
ad secule, asseculae helyett (Aquarioli alatt). 
ad tractant (így attrectunt helyett, Manticulari alatt). 
adsueverunt (Murrata alatt). 
adsurgere (Hetta alatt). 
Adtestata, adtestantia. 
Adtibernales. 
conplectionis (Igitur alatt). 
inmolabantur (Catularia alatt), immutata (Convicium alatt), 

Conlatia, Conlativum, inplorato, inplorare (Endoplorato alatt). 
inmutate (Convicium alatt). 
íreligiosü (Praeciamitatores alatt). 
Inrogabat (Censionem alatt). 
Subcenturiare, subcenturia. 
Subfiscus. 
submittitur (Calasis alatt. M. B. Gu. 1. pr. is így. Lind. és 

Mull. surnmittitur), subputare (Sublucare alatt). 
substentant (Pila alatt). 
substineant (Tibicines alatt). 
substulit (Surempsit alatt). 
perlucidum (Epicrocum alatt). 

ellenben : 

quenq3 (Deincipem és mendicum alatt), quodcunque (Edera 
alatt), nanq; (Endoplorato alatt), utrunq} (Emancipati alatt), 

adscivit helyett ascivit Eeceptus alatt. 
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adscribebantur (Conseripti alatt). Itt említem, hogy Ennius 
neve igen sokszor Emniusnak van írva, s Civicam coronam alatt 
perennem, peremnem-nek. 

n. 
n nélkül van írva : 

demostrare (Ibi és Magisterare alatt), 
costat (Deus alatt). 
adistar (Lautumias alatt; de instar Architis alatt), 
trasfugat (Perfuga alatt). 

w-nel van írva: 
quotienscunque (Nonarum alatt. B. és pr. is így). 
coniunx (Opis alatt. Csak a Monacensisb. coniux. V. ö. Bram-

bach Hülfsb. 31. lap). 

Metathesis. 

Bellicerpam, Bellicrepam helyett, Culcitula, Culticula he
lyett, Corcotillum, Crocotillum helyett (u. o. corcotillis is). 

ilueris, ilurcis helyett (Grachuris alatt), 
decreptam, helyett decerptam (Herbam alatt). 
Gusturgium, Gurgustium helyett. 
Ircipes, Irpices helyett (L. Gu. 1. pr. is Ircipes). 
Froctes, Forctes helyett, 
tronitua, tonitrua helyett, 
fructetum, frutectum helyett. 

Néhány régi vagy szokatlan alak. 

vortant (Crumina alatt). 
dividundis ( = Gu. 1. Postica alatt, Corv. és pr. Curatores 

alatt). 
faciundis ( = Gu. 1. Patellae alatt, foedus faciundum (Corv. 

Gu. 1. pr. Sacrani alatt). 
erciscunde (Erctum alatt), mely alak csak Senecánál talál

ható. Kühner Ausf. Gramm. 246. lap. 
genubus (Compernes alatt, a többi cod. Lindem. hallgatásá

ból következtetve, variáns nélkül genibus). 
Maxumam multam (mint L.-ben). 
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vocatione = vacatione (Scholae alatt. V. ö. Brambach lat. 
Orthogr. 71—2. lap). 

Közbetoldott magánhangzó. 

Codexünk következő helyein két mássalhangzó közé magán
hangzó van iktatva: 

. Naucus alatt iugulandis (Festusnál is iugulandam) iuglandis 
helyett. 

Adolescit alatt acceresco, accresco helyett. 
Antipagmenta alatt adipinguntur, appinguntur helyett. 
Consipitum, Consiptum helyett. 
Municipium alatt manucipia, mancipia helyett (a többi 

cod. municipia). 
Nefrendes alatt neburundines, nebrundines helyett. 
Suopote, meopote, tuopote, vopote (de Mihipte). 

A P a u l u s - c o d e x e k családfája. 

A Festus-codex s ama Festus-példány, melyből Paulus Dia-
conus a maga kivonatát készítette, közel rokonok voltak, annyira 
rokonok, mondja Müller praef. VIII. lap, ut Farnesianum ex illó 
(t. i. a Paumséból) descriptum fuisse, nihil sit quod nos eredére 
prohibent. Müller ezt meglepő tényekkel igazolja. Például idézem, 
hogy a Multifacere-féle czikkben qualitas helyett Paulusnál és 
Festusnál is hibásan quantitas áll. Occentare alatt mind a kettőnél 
quia illam-ot olvasunk, holott az értelem aquerellam szót kívánja. 
A persibus szó itt is ott is persicus-ra van torzítva stb. 

A mi a Paulus-codexeket illeti, arról győződünk meg, hogy a 
hányat csak ismerünk közülök, az mind a Paulus-féle eredeti pél
dány egy és ugyanazon másolatának ivadéka. 

A következő hibák: 
Abercet prohibet, minden cod.-ben prohibetur áll. 
Anacreon Antehac helyett. 
Ali rei Aliae rei helyett. 
Cingulo alatt Hercules helyett Herculanus. 
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Experrectus alatt a corrigendo a porrigendo helyett. 
Fulgere Fulcere helyett. 
Axit alatt dii viri helyett. 
Axamenta alatt homines deos v. numina helyett. 
Parrici vagy Parici, Parricidi helyett stb. 

valamennyi ismeretes Paulus-codexben megvannak, mely közös 
örökségük közös eredetükre mutat. 

E codexek egész családja két ágra szakad : «duo esse Pauli lib-
rorum codicum genera», mondja Müller pr. IX. lap, alterum, quod 
ipsam Pauli manum reddat, passim propriis librariorum erroribus 
etiam magis inquinatam, sed nusquam correctam, scriptum a mo-
nachis Paulum ipsum stupore superantibus: alterum, quod Pau-
lum vei emendatum vei interpolatum exhibeat, confectum a libra-
riis philologis, Paulo vei doctioribus vei qui certe se doctiores' 
putarent. 

Müller tehát ezt az osztályozást az interpolálatlan (a toldat-
lan) és interpolált (toldott), a javítatlan és javított kéziratok közti 
különbség alapján tette. 

De ugyanazon eredményhez jutunk, ha a kéziratok szárma
zását veszszük az osztály alapjául. 

A Monacensis s a Guelferbytanus 2. teszi a családnak azt az 
ágát, mely a szövegkritika alapjául szolgál. A többi cod. beleértve 
az ed. princepsét is, nemcsak gyarlóbb voltánál, hanem közös 
származásánál fogva is külön ágat tesz. 

A codex-családnak ezt a szétágazását bőséges példákkal iga
zolhatjuk. 

Hadd álljon itt a következő lajstrom, melyből az is kiderül, 
hogy a Corvinianus a rosszabb ághoz tartozik. 

Ez 
M. Gu. 2. L. B. Gu. l .pr. : 

Adoriam Adoream 
Adolescit id est crescendi om. 
Aurichalcum ex aere ab aere 
Abavus avus avi coaevus 
Amita a patre meo patre (om. meo) 
Addubanum dubium Danubium 
Agere age age Tityre 
Bombizatio Bombitatio 
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M. Gu. 2. L. B. Gu. 1. pr. = Corv. 
Bubleum est Bubeumen 
Bidental: sacrificaretur sacrificetur 
Bigenera' leopardalis leopardus 
Blituru stultus stupidus 
Cimmerii circumducta circumdata 
Cappas a flexu a flexione 
Carinantes obiectantes obicientes (vei obiicientes) 
Cuturnium Coturnium 
Celeres deni om. 
Clavata intertexta intexta 
Caviares caviae cavae 
Calones quae om. [Corv. 
Cuprali [a] Cuprilia [nisi quod Caprilia 
Dubat Dubiat 
Derunciunt Dirunciunt 
Dium sub diu sub divo 
Defomitatum *: lignum om. 
Endo procinctu: togis tóti 

incincti succincti 
Eccere: 
Exbures 

iurisiurandi iusiurandum 
Exberes 

exburae exbuae 
Ferias: ut nundinae aliae 

cum festő om. 
Ferire feriantur feruntur 
Flemina circa talos circa talum 
Falsius sünt om. 
Fulguritum Fulminitum 
Grallatores: in saltatione om. in 
Ingarius : dictus dicitur 
Ignis: terebare verberare 
Inquilinus : vei eiusdem velut eiusdem 
Litatum : solutum solitum 
Larentalia coniugis a coniugis 
Lucumones infesta festa 
Madulsa satis vino satis a vino 
Manare: suas om. 
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M. Gu. ± L. B. Gu. 1. pr. = Corv. 
Manduci Manduces 
Masucium Mansucium 
Momine *: possint possunt [Corv. 
Metalli t caculaeque caulaeque (nisi quod caule 
Muli Mariani a Mario a C. Mario (nisi quod Martio 
Maximae digna- [Corv. 

tionis fructui fructu 
Masculino etiam om. 
Nassa: intravit intraverit 

ego om. [Corv.) 
Napurae funiculi feniculi (nisi quod fenuculi 
Noctilugam: quum dixit inverso ordine 
Ornatus quoque qui 
Obtestatio deus testis om. 
Obliteratum Obliteratur 
Obpuviat: quod om. [Corv.) 
Palatium : quod ibi vei quod ibi (nisi quod ibi om. 
Parrici t : indemnatum. Ita inde autem 
Proculos aetate nati attenuati (nisi quod & prae-

mittit Corv.) 
Prodit porro om. 
Parilibus iuniores minores 
Pilae et effigies om. et 

huncdiem festum om. 
Poenas pendere in eo om. 
Pertusum quum dicitur inverso ordine 
Puer dicebatur vocabatur 
Patres si om. 
Patellae vasula vasa 
Pube praesente Güvexdoytxojq om. 
Querqueram Item om. 
Bodusculana Eodasculana 

quia om. 
Substillum uvidum om. 
Sublimem : supra nos super nos. 
Subactus sub arbore sub arborem 
Strigae: continuatae coniunctae 



238 P. THEWREWK EMIL. 

M. Gu. % L. B. Gu. í,:pr. = Corv. 
Terentum : terra in terra 
Torrens nomen est nomen (om. est) 
Tandem ut ait Terentius om. ait 
Tempestatem antiqui om. 
Tegillum cuculiunculum cuculli vinculum (nisi quod 

cuculi Corv.) 
Tippula: super aquam super aqua 
Taciturnus aliquando om. 
Veteratores putat (M. vult) voluit 
Vei : eontra contrariae 

Vel tu vei (om. tu) 
Viatores erat om. 
Urvat omnem glossam omiserunt 
Volturnalia: suo deo deo sua. 

A rosszabb ág szintén kétfelé oszlik. Teljes Paulus csak egy 
van köztük, t. i. a Berolinensis. A többi, nevezetesen : a Lipsien-
sis, Guelferbytanus 1. az editio princeps codexe s a Corvinianus 
egy csonka archetypustól erednek. 

E csonkaságra nézve ide iktatom Müller praef. X. lap. olvas
ható szavait, melyekkel a Guelferbytanus 1.-t, s avval együtt az 
edit pr. s a Lipsiensis archetypusát is jellemzi. 

Idem (t. i. Lindemannus) alterum adhibuit Guelferbytanúm, 
chartaceum, saeculi quinti decimi, qui nulla fere habét propria 
sibi bona, sed multa peculiaria vitia. Eidem huic stirpi attribuen-
dum esse, ex qua prima typis expressa Pauli exemplaria fluxerunt, 
inde colligitur, quod eam partém literae I pláne omittit, quae 
exemplaribus illis in calce addita est, inde a voc. Incomitiare usque 
ad libri finem. Quae autem ex litera M. in vetustissimum exem-
plarium calce addita reperiuntur inde ab initio usque ad voc. Me 
castor: haec a Guelferbytano non absunt quidem pláne, sed mul-
tis glossis singulisque verbis omissis truncata sünt. 

Easdem glossas paene omnes omittit Lipsiensis codex. Co-
niicio in codice huius familiae progenitore in litera I defuisse 
quattuor fólia, in lit. M. autem duo ita fuisse lacera vei maculata, 
ut ab aliis aegre describerentur, ab aliis pláne omitterentur. Nam 
quae in lit. M. desunt, dimidium eorum efnciunt, quae in lit. I. 
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desiderantur. Et quod in editionibus antiquissimis pars articuli 
In insula Aesculapi adhaesit articulo Imparentem (id certe in edit. 
Io de Colonia factum est): id inde puto factum esse, quod haec 
vocabula in binis foliis sibi opposita essent. 

E csonkaszövegű codexek sorába tartozik a mi codexünk is. 
Hiányzik belőle : az Incomitiare-tól I végéig való rész s az 

M elejétől Mecastor czikk végéig való rész. 
A rokonság tehát szembeötlő. Még a Strues és Strenam-féle 

két czikket akarom bemutatni, mely a Monacensis és Guelferby-
tanus 2-sal szemben álló kéziratoknak különös anyajegyeül mutat
kozik. 

E két czikk a rosszabb családág archetypusában annyira 
meg volt rongálva, hogy a másoló vagy egészen elhagyta, vagy 
hézagosan és találomra másolta. 

Strues a jó hagyomány szerint így szól: 
Strues genera liborum erant, digitorum coniunctorum non 

dissimilia, qui continebantur in transversum superiecta panicula. 
A Gu. 1. az ed. pr. s a Corvinianus mind a három az előbbi 

czikk folytatásául tünteti föl és pedig a Gu. 1. így: 
es genera liberorum erant (hézag) similia quia continentur 

in transversum [stb. ?] 
az edit. pr. így : 
es genera librorum erant di (héz.) coniunctorum similia qui 

continentur in transversum (héz.) ecta panicula; 
a Corv. így: es genera librorum erant coniunctorum s milia 

qui continentur in transvectum ecta pefcula. 
A Berolinensis ós a Lipsierisis az érthetetlenné torzult czik

ket egészen elhagyták. 
A Strenam-féle czikk így szól: 
Strenam appellabant, quae dabatur die religioso ominis boni 

gratia, a numero, quo significatur alterum tertiumque venturum 
similis commodi, veluti trenam, praeposita s litera, ut antiquis 
frequens usus erat. 

A Berolinensis ily állapotban adja : 
renam appelabatur dabatur (héz.) dicere strena (héz.) osce 

ominis boni (héz.) a numero (héz.) significatur velut trenam prae
posita s litera antiquis frequens usus erat. 

A Guelferbytanús 1. így: 
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Strenam apellabant (héz.) dabatur dicere (héz.) oso (héz.) 
hominis boni a numero significatur alterum stb. 

Az edit. princeps így : 
renam appellabant (héz.) dabatur (héz.) dicere (héz.) oso 

hominis boni (héz.) a (héz.) numero (héz.) significatur stb. 
A Corvinianus így: 
renam appellant (héz.) dabatur dicere (héz. ?) osos homines 

boni (héz.) a numero significatur autem alterum stb. 
A Lipsiensis az egész glossát elhagyta. 
E két czikk világosan megkülönbezteti a codex-család két 

ágát: M. Eu. 2. jól adják a szöveget, a többi egymással hasonló 
romlottságban, vagy mint a Lips. tesz, egészen elveti. 

Korukra nézve a Gu. 2. a x. századból való, vagy annál is 
régibb. A Monacensist xi. századbelinek, a Berolinensist XIII. 
századbelinek mondják. A Lipsiensis recentissimae aetatis, s 
ugyanaz áll a Gu. 1 s a Corvinianusról t. i. xv. századbeliek. 

A többi codexeket, melyeket addig még egybe nem hasonlí
tottak s csak annyiban ismerünk, a mennyiben Müller praef. xi. 
sk. 11. róluk szól, ezennel nem sorolom elő. De annyit, úgy látszik, 
bátran mondhatunk, hogy valamennyi a rosszabb .családághoz 
tartozik. 

A Catalogue gónéral des mss (Paris 1856.) II. Nr. 2291. azt 
a nevezetes dolgot jelenti nekünk, hogy Troyes-ban egy ix. szá
zadbeli Paulus-codex van. Csodálatos, hogy ezt a codexet még 
mainap sem vizsgálták meg; pedig egy újabb Paulus-kiadásra 
már nagy szükségünk volna; de az addig lehetetlen, míg azt a 
kéziratot is a kritika nem értékesítheti. Minthogy a német tudósok 
a szükséges collatiójáról 27 év lefolyta alatt sem gondoskodtak, 
ezennel magam ragadom meg ezt az alkalmat, s azon kéréssel 
fordulok a tek. Akadémiához, hogy ama fontos munka czéljából 
az említett codexet legalább egy hónapi használatra a franczia 
kormánytól elkérni kegyeskedjék. Ha a tek. Akadémia kérésemet 
meghallgatja, s oly szerencsés leszek a troyesi codexet átvizsgál
hatni, reménylem sok kérdésre pontosabb feleletet fogunk adhatni, 
mint most, mikor egyes-egyedül a Lindemann-féle apparátusra s 
a Müller-féle jegyzetekre vagyunk utalva. 

Közbevetett kérésem .után ezennel bemutatom a Paulus-co-
dexek családfáját a következő módon: 
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Festus anyacodexe. 

Paul. excerpt. Farnes. 

Gu.l . 
ed. pr. 
Corv. 

A rokonságot csak nagyjában tüntetem föl. Hogy részlete
sebb rokonitásba nem bocsátkozom, azért van, mert a többi 
codexek ismerete nélkül bajos minden kisebb elágazást pontosan 
meghatározni. Egyébiránt nem is feladatom a Paulus szöveg 
történetét nyomozni. A Corvinianus pontos ismertetésére vállalkoz
tam csak, s ennek a vállalatnak törekszem tökéletesen megfelelni. 

A Corvinianus rokonságának további fürkészésére szükséges, 
bogy a codex-család csonkaszövegű ágának minden egyes tagjáva 
külön összehasonlitsuk. 

Ezen összehasonlítás eredménye a következő : 

Íme azok a helyek, melyeken a Corvinianus az edit. pr.-sel egyez, a többi 
codexxel pedig ellenkezik: 

Armita alatt nec, ne helyett. 
Ad öleseit » exoletus est, exoletus helyett. 
Attestata » in theatro, iterato » 
Amicinum » pendiculum, pediculum » 
Arbosenem, robosenem v. ö. pr. Arbosenum robosenum: 

Arbosem, robosem helyett. 
Assaratum alatt masir (princ.: massir), assir helyett. 
Amquirere: Anquirere helyett. 
Abgregare alatt deducere, ducere helyett. 
Aristophorum alatt offertur, fertur helyett. 
Athanuvium helyett Athanium, pr. Athavium. 
Bülimam alatt maré s'canficum, mariscam ficum helyett. 
Binominus, Binominis helyett. 
Clunadum, Clunacmm ,» 
NYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. XIV. 16 
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Crevi alatt census, censu helyett. 
Clavus » appellatur, appelabatur helyett. 
Casus .» fortuito, fortuita helyett. 
Conitum, 'Coniptum helyett. 
Conruspari alatt Plautus postát, Plautus helyett. 
Cupedinis helyett Cuppedines, pr. Cupedines. 
Delicata alatt dicebatur, dicebant helyett, 
u. o. dicatus id est consecratus, dicatus helyett. 
Escariae alatt anclaratur, anclatur » 
Everriator » everriationem, everriatorem helyett. 
Glutire, Gluttire helyett. 
Lapidem alatt falleret, fallo tum helyett. 
Liberalia alatt loquemur csak Corv. és ed. pr. (a jó codd 

Lind. rosszul loquimur; L. és Gu. 1. loquuntur). 
Laureati alatt sorde, caede helyett. 
Lancea alatt dicta hiányzik. 
Lipuit, Lapit helyett. 
Larvati alatt exciti, exterriti helyett. 
Magnificissima alatt unde e. q. s. hiányzik. 
Peculatus alatt nil, nihil helyett. 
Patulum » diversa sünt, diversa helyett. 
Paginae » finguntur, figuntur » 
Praepetes » auspicantes, auspicantem» 
Pantices » frux, frus helyett. 
Rituales » condant, condantur helyett. 
Secordiam, Socordiam helyett. 
Sodales alatt saa darent, suaderent helyett. 
Solipugna alatt fit hiányzik. 
Suremit alatt manu, manus helj^ett. 
Sacratae » adversuui, adversus helyett. 
Scranteum, Scrautum helyett. 
Teres alatt et in, in helyett. 
Tippula alatt decidat, desidat helyett. 
Vespices alatt fructeta, fructecta helyett. 

Ama helyek, melyeken a Corvinianus csakis a Gu. l.-sal egyez. 

Aliuta alatt Jovis, Jovi helyett. 
Amplustria, Aplustria helyett. 
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Apluda alatt aplodatur, adplodatur helyett. 
Apiciünm » apicem velatum, velatum apicem helyett. 
Arca » porcellam, porcellum helyett. 
Bubinare » pueri, puerili helyett. 
Bulimam alatt bois, bovis » 
u. o. busicon, [Soúauxov helyett. 
Collativum alatt collatione (a többi cod. conlatione). 
Capuam alatt a Capye hiányzik. 
Catilatio, Catillatio helyett. 
Calcendix így Gu. 1. Corv. Aid. A. Aug. in marg. 
Cadmea alatt oricalcum, orichalcum helyett. 
Capperatum, Caperatum helyett. 
Cunctiones (B. Cuctiones, a többi Coctiones). 
Comperce alatt calchidica, Chalcidica helyett. 
Contagionem alatt et non, non helyett. 
Cingulo alatt in domus, in glomos helyett (v. ö. B. L. 

domum). 
Everriator alattt dictum, ductum helyett. 
Excipium, Excipuum helyett. 
A Feralia czikk hiányzik. 
Galli alatt incipiuntur, incipiant helyett. 
Herma » putant, putabant » 
Horda » praegnas, praegnans » 
Lapidem» despicit, Diespiter » 
Leneae » compita, in compita » 
Manceps » emitur conductive, emit conducitve helyett. 
Mortuae » extimabantur, aestimabantur » 
Naenia » flentum, flentium helyett. 
Az Occasus czikk hiányzik. 
Obpuviat alatt a puniendo, puviendo helyett. 
Peremere » posuere, posuerunt » 
Pauperies » quadrupedes, quadrupes » 
Parricit » det, duit » 
Passer » vocant vulgo, vocat vulgus » 
Praeneste alatt quasi, quia is helyett. 
Plutei » appellantur, appellabantur helyett. 
Postica » dividundis, dividendis helyett. 
Praefericulum alatt quod, quo » 

16* 
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Patellae alatt faciundis, faciendis helyett. 
Quisquiliae » surculorum hiányzik. 
Eepagula » oppagantur, oppangantur helyett. 
Res comperendinata alatt diem tertium, tertium diem helyett. 
Ridiculus alatt irridetur, ridetur helyett. 
Eapi sólet » alterutrius, alterius utrius helyett. 
Suasum » 'pullam, pallulam » 
Sarte » dicuntur, vocantur » 
Sabinam, sabinisqe, Sybinam, sybinisque » 
Stipem alatt stipendium, in stipendium » 
Spurcum » mustumque, mustumve » 
Tuditantes alatt dicuntur, significat » 
Themin » dictam, deam » 
Vespae » vespiliones, vespulae » 
Vitiligo » non, num » 
Vastum » vastam ferro, ferro vastam » 
Viminalis » appellabatur, appellantur » 
Yolturnalia » cuius . . . vocant hiányzik. 

A miben a Corvinianus csakis a Lipsiensissel egyez: 

Alliesis alatt a gallis fusus, fusus a Gallis helyett. 
Acus » de frumento quaedam, quaedum de frumento 

helyett. 
Ad » prope, proprie helyett. 
Aerumnulas alatt significat, significant helyett. 
Arcubii » excubant, excubabant » 
Bombizatio » sono, sonitu » 

Cajntale facinus, Capital facinus helyett. 
Citimus alatt ás hiányzik. 
Camara » xáftapa fornix Corv. Camera fornix est Lips. 

Toldalék. 
Cascum helyett Cassum. 
Cumerum alatt porté, sparteae helyett. 
Cumalter » ita hiányzik. 
Calasis alatt xalaavov (calasnon L.) xakáawov helyett. 
Caesones » exepti azaz exempti, exsecti helyett. 
Cyparissiae » cipressorum, cypressorum » 
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Citherea, Cytherea helyett. 
Cinthius, Cynthius » 
Coragum, Choragium » 
Craterare, Creterrae » 
Comparce, Comperce » 
Corius alatt haec fons, hic frons helyett. 
Directum » antiphrasim, antiphrasin » 
Eudicem, Eudiaeon helyett. 
Exsurgentes, Exurguentes helyett. 
Foedus alatt mactaretur, necaretur helyett. 
Februalis » februalim, Februlim » 
Flammeo » fulminare, fulminis » 
Grassari » est tractum, tractum est » 
Hostia » dicta, dicta esi » 
Hortus » possent, possint » 
Lucomedi alatt appellati, appellati sünt helyett. 
Maxumam multam, Maximam multam » 
Masculino alatt est postea, postea est » 
Manare solem alatt quod est, quod » 
Murrata alatt assueverunt, assuerunt » 
Naccae » qui nauci, quod nauci » 
Navus » et, ac » 
Nuptam » ductam, dictam » 
Occare » occidendo, occaedendo » 
Ómen » avibus, non avibus » 
Offentina, Oufentina helyett. 
Punici alatt sünt, sint helyett. 
Portenta alatt corpora hiányzik. 
Eeus stipulando alatt quod, quid helyett. 
Eatissima alatt et, etiam helyett. 
Sobrinus alatt consohrinus, mind consobrini mind consobri-

nae helyett. 
Sagaces alatt et canes, etiam canes helyett. 
Sybinám » appellabant, appellant » 
Segnitia » secordiae, socordiaes » 
Tongere » Alii hiányzik. 
Talia )> foliculus azaz folliculus, folliculum helyett. 
Tam » positivam, propositivam helyett. 
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Veteratores alatt veterator hiányzik. 
Vibrisiare így L.-ben és Corv.-ban. 

Nemcsak a csonkaszövegű codexekkel, hanem a teljes szö
vegű Berolínensissel is közel rokonságot mutat. 

A miben a Corvinianus csakis a Beroliensissel egyez: 

Aqua alatt vivanns, iuvanur helyett. 
Ágea » solent, sólet helyett. 
Aedilis » sed, sed et » 
Aquilus » dominaverunt, dominarunt helyett. 
Apuceta helyett Avecta Corv., Avecta et auceta Berol. 
Butubatta alatt dignitatis, dignationis helyett. 
Colofon, Colophon helyett. 
Convitium, Convicium helyett. 
Caerimoniarum alatt indicant, iudicant helyett. 
Cana » canista, canistra » 
Cavum » cavo, chao » 
Caliptra » operiebantur, operiebant helyett. 
Culliola » viridum, viridium helyett. 
Cinasonas, Cnasonas helyett. 
Dasi alatt dare, dari » 
Dorum » est hiányzik. 
Fluonem alatt dicebant, putabant helyett. 
Gnaeus (a többiben Gneus). 
Grando alatt gutta, guttae helyett. 
Hemina » sestarii, sextarii helyett. 
Histriones alatt venerunt, venerint helyett. 
Halapanta » habeat, halét » 
Gubar » (pcoayópov appelant, app. (pcotjy. helyett. 
Itália » dicta est, dicta helyett. 
Lacuna » lamam helyett lamar. B. mar. u. o. lustrum 

helyett C. ós B. lustrum. 
Laena alatt appellatum, appellatam helyett. 
Moenia, Maeniana helyett. 
Muscerdos alatt murum, murium helyett. 
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Minuebatur alatt proprie, propiore helyett. 
Mentecaptus » hominibus, hominis » 
Masculino » et, etiam » 
Navus » celeritate, velocitatc » 
Nauscit » sit, fit » 
Pegasides » hippocrene, iTzizo^p^ac helyett. 
Peculatus alatt antiqui Boni anonim, antiqui Eomani helyett. 
Parrici f » paricida, parricida helyett. 
Phascola » vocant, vocat » 
Procitant » provocant, provocitant helyett. 
Profanum » id quod, quod helyett. 
Poenas pendere alatt quod, quia » 
Penates alatt habeant. habeat » 
Quinquatrus alatt dictus est, dictus » 
Quartarios » capiant, capiebant helyett. 
Reciperatia, Eeciperatio helyett. 
Suppum alatt dicebant antiqui, antiqui dic. helyett. 

U. o. suppinum, supinum helyett. 
Simpulum alatt libatur, libabatur » 
Septimoutium alatt fiebant (B. fiebat) faciebant helyett. 
Thomicos, Thomices helyett. 
E kimutatásból látnivaló, hogy codexünk a rosszabb család

ágnak' nemcsak' minden egyes csonka codexével, hanem teljes 
codexével is szembeötlő rokonságot mutat. 

De a mi codexünknél különösen meglepő az, hogy sok helyütt 
a Monacensissel és a Gu. 2-vel is egyez, holott származásánál fogva 
csak is a rosszabb szöveget örökölhette. 

Ilyen helyek a következők : 

Ariilator mint M. és Gu. 2.-ben (Gu. 1. pr. Arillatur, L. B. 
Arilatur). 

Axamenta alatt: facti. így M. és Corv.-ban. 
Adgretus «boni codd.» és Corv. 
Ambrones alatt Teutonosque helyett M. Gu. 2. és C. Teoto-

nosque. 
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Aemiliara alatt Aemylon M. és Corv., csakhogy itt emilon-nak 
írva. 

Asserere alatt inseruntur helyett Gu. 2. és Corv. inserunt s 
így L'indemann. 

Afvolunt alatt avolant Gu. 2. et M. ut videtur, s így Corvi-
nianus is. 

Ausis és Audacias Gu. 2. és Corv-ban megfordított rendben. 
Auscularj és Arabice Gu. 2. és Corv.-ban megfordított 

rendben. 
Conventus alatt a magistratibus helyett M. és C.-ban magis-

tratibus. 
Casinam csak M. C-ben így. 
u. o. Casina helyett M. Gu. 2. és C.-ban Casia. 

. Cyllenius alatt Cyllenia helyett M. és Corv. Cillenia. 
Cumeram alatt xáandov. így M. Gu. 2. és Corv. 
Dracones alatt árra TOL> oépxtodai így Corv. apo tu derkeste 

M. és Gu. 2. 
Dalivum így M. és Corv. (ed. vet. et vulg.) Dalivium Lind. e 

cett. codd. ut videtur. 
Delaniare alatt discindit helyett Gu. 2. és Corv. discidit. 
Elumbum alatt evulso M. Gu. 2. és Corv. (avulso vulg.) 
Epilimma így M. Gu. 2. és Corv. (Gu. 1. és pr.-ről nincs tu

domásunk). 
Edeatroe alatt aizb rcov édzajiárcov csak Corv.-ban hibátlan. 

Gu. 2. apoton adesmaton. M-ről hallgat Lind. 
Examen alatt apuim M. Gu. 2. és Corv. 
Favissae helyett Gu. 2. és Corv. Favisce. 
Fiber alatt quadripes M. Gu. 2. és C. (a többi quadrupes). 
Gemursa alatt qui id helyett M. Gu. 2. és C. quid. 
Jubar alatt vei íaitepov csak M. és Corv. van meg. 
Hippius alatt iaciebant helyett M. és Corv. iacebant. 
Horreum alatt dicebant farreum helyett Gu. 2. és Corvb. 

farreum dicebant. 
Itália alatt Atte Lydo * helyett M. Gu. 2. és C. Attelido. 
Loebesum alatt elotfiv xai loífitv v. ö. M. és Gu. 2. 
Lenones alatt: adulescentulos M. Gu. 2. és C. (adolescentu-

los vulg.). 
Magnam socrum alatt appellat M. Gu. és Corv.-ban hiányzik. 
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Modo alatt correptum helyett correptam mint Gu. 2. és Lind. 
Mustricuia alatt mustriculam M. Gu. 2. és Corv. (a többib. 

mustricolam). 
Mortem obisse alatt isse M. Gu. 2 és Corv. (üsse a többi). 
Manare solem alatt dictum mane putant csak Gu. 2. és 

Corvinianus. 
Negibundum helyett Negabundum Gu. 2. és Corv. és igy 

Lind. h 

Obherbescere a Gu. 2.-ban Obebescere, a C.-ban Obebescere. 
Opportune helyett Gu. 2. és Corv. Oportune. 
Percontatio alatt aquae altitudinem helyett Gu. 2. és Corv. 

altitudinem aquae. 
Parrici f alatt paricidas Mon. Gu. 2. és Corv. 
Prosumia alatt speculatorium helyett Mon. és Corv. specula-

torum. 
Pugio alatt est a Mon. és Corv.-ban hiányzik. 
Piacularia alatt ceciclisset Gu. 2. és Corv.-b. (a többib. deci-

disset). 
Quisquiliae alatt quicquidcadiae csak Gu. 2. és Corv.-ban. 
Rica » sucida csak a Mon. és Corv.-ban. 
Seclusa » appellabant M. Gu. 2. és Corv. (a többi ap-

pellant). 
Succrotilla alatt Feminina helyett Feminea a Mon. és 

Corv.-ban. 
Suppremum igy a Mon. és Corv. (a többib. Supremum). 
Subrumari alatt lacte M. Gu. 2. és Corv.-ban (Festusnál 

is így). 
Tuor alatt tueor helyett a Mon. és Corv.-ban tuor. 
Veterinam alatt venterinam helyett Gu. 2. és Cor. vaterinam. 
Vallescit alatt eiciuntur így Mon. és Corv. 

E találkozás csakis úgy magyarázható, hogy codexünk arche-
typusát jó családágbeli codex szerint javitották. Úgy de még azt is 
kell tudatnunk, hogy a Corvinianus olykor az összes Paulus-
codexek ellenére csak a Festus-codexxel egyez. 

Murtiae Festusnál s a Corv.-ban Murciae. 
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Mutini Titini így csak Festusnál s a Corvinianusban azzal a 
különbséggel, hogy egy szóba van írva. 

Ugyanabban a czikkben minden codex praetextatis-t mond; 
de rectius Paulus praetextis scripsisset mondja Müller. Codexünk 
csakugyan így mondja s Festusnál is így olvassuk. 

Mundum alatt conserebatur helyett conscrebant s így Festus
nál is. 

Mater Matuta alatt minden cod. manes-t mond. A Corv. és 
Fest. manis-t. 

Nebuló cikk végén a Corv.-ban neqi nugator. Festusnál is a 
Nebuló czikk után nequ., nugator. 

Orca alatt uniformi helyett a Corv.-ban eredetileg informi de 
uniformira változtatva. Festusnál informi, amit Müller Paulus 
szövegében helyesebbnek vél. 

Ostinet helyett a Corv.-ban és Festusnál Obstinet, a mit Sca-
liger Paulus szövegében is helyreállítani akar. 

Oscentare alatt quod turpe liabebatur helyett a Corv.-ban és 
Festusnál quod turpe hahetur (Corv. posset. Fest. possit: potuisset 
Paul.) 

Percontatio alatt Alii volunt percunctationem dici. így csak 
a Corv. Festusnál is percunctatio). A többi codex mind perconta-
tionem-et mond. 

Perfacul alatt per sefacul három szóban csak a Corvb. mint 
Festusnál is. 

Possessio alatt agri quidam helyett a Corv. quidam agri s így 
Festusnál is. 

Pupinia alatt Popinio helyett a Corv. Festussal egyezőleg 
Pupinio-i mond s Scaliger is így akarja. 

Puelli alatt deminutionem helyett a Corvb. s Festusnál di-
minutionem. 

Eedhostire után a Corvinianusban Festusnak eme czikke áll: 
Redkium (így Corv.) est exvetusto renovatum. A többi Paulus-codex-
ben semmi nyoma. 

Solea alatt (301. lap) exstruitur helyett Corv. és Festus ex-
truitur. 

Succenturiare helyett (306. lap) a Corv.-ban Subcenturiare 
és alább subcenturia ez utóbbi Festusnál is így. 

Sapere alatt (323.1.) ponebant helyett Corv. és Fest. dicebant. 
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Stalagmium alatt (316. lap.) genus ornamenti aurium helyett 
genus inaurium Fest. és Corv. 

Spira alatt (331.1.) in orbem convolutus csak Corv. és Festus. 
Subverbustam alatt verubus helyett Corv. és Fest. veribus. 
Sollemnia helyett Corv. és Fest. Solemnia. 
Silatum alatt ientaculum helyett Festus iantaculum s ugyan

az akar lenni a Corvbeli iantacum is. 
Tullios alatt a Corv. tulij. Festusnál is egy 1-lel. 

(Vegrande alatt et uecors helyett ut vecors Corv. Fest és 
Gu. 1). 

(Vacerram soleant helyett Corv. Fest. és L. solent.) 

A Corvinianus tökéletes méltatásához még a következőt is kell 
tudomásul vennünk. 

Cnephosum-ot a L. és Gu. 1. Cenephosumnak Vrsinus co-
dexe Cnephonsumnak a Corvinianus Cenephonsum-nak mondja. 
Schmitz Beitráge zur latéin. Sprach- und Literaturkunde Lipcs. 
1877. 35. lap. a Cnephonsum alakot tartja a szövegbe fölveen
dőnek. 

Noctilugam helyett Ursinus Noctilucam-ot ír : a Corvinianus-
ban ugyanaz áll. 

Stipem alatt Paulusnál et de eo quod, Festusnál et de eo quae 
áll, mi nem illik a mondatba, Ursinus et id quodx& javította s a mi 
codexünk is így mondja. 

Tama alatt Paulusnál is, Festusnál is Lucilius nevét olvas
suk. Ursinus oldaljegyzetében azt mondja, hogy: al. Lucretius 
(Müller szerint: Lucretius mg. A. Aug.). A Corvinianusban Lu
cretius áll. 

A következő helyeken codexünk egyedül csak Antonius Au-
gustinussal egyez: 

Az egészen homályos Expreta helyett Antonius Augustinus 
oldaljegyzete experta-t mond. Nálunk is experta áll. 

Gingriator A. Aug. in mg. A codexek közül csak a mienkben 
van meg. 

A hibás Eaviliae-ről azt mondja Müller, hogy «Kavillae corr. 
A. Aug. in mg. Cognomen fuisse L. Cognomen fuisse L. Cassii 
Longini censoris, monet Seal. A mi codexünk Eavile-t mond; de 
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tudnivaló, hogy ae helyett többnyire e-t, két l helyett többnyire 
egyet ír. E szerint a Corvinianus is a Eavillae mellett bizonyít. 

Samnites a^att oaívia csakis a mi codexünkben van helyesen, 
A. Augustinus in mg. szintén így (M. aaiv.a, Gu. 2. saypia, B. 
oauptjvsa). 

Supat helyett sipat coni. A. Aug. in mg. mondja Müller. A 
mi codexünkben ugyancsak sipat áll. 

V. ö. Consiptum: invenitur, Mortem obisse. 

A Barth-féle Paulus-codexekkel is találkozik a Corvinianus és 
pedig a következőkben: 

Clunes alatt infractos helyett az edit. pr. (edd. vett.) et cod. 
Barthii Advers XLI. 8. inflatos áll s ugyanaz áll a Corv.-ban is. 

Delicatum alatt litum helyett a Corvinianusban és a Basile-
ensisben (teste Barth. Adv. XL. 16.) politum áll. 

Atrabilis (Lind. és Müller Atra bilist ír) csak Corv. és Basil. 
(Barth. Adv. XL. 14.). 

Curia alatt Calabra helyett M. Gu. 2. pr. és a Barth-féle co-
dexek (Advers. XL. 20.) valamint a Corvinianus is Culabra-t mon
danak. 

Cyprio bovi merendam alatt az Ennius Sat. 42. vben code-
xünk a helyes pascit-ot nyújtja. Ugyanaz áll Lindemann szerint 
M. B. Gu. 1. és pr.-ben Müller és Vahlen szerint a Mon. edd. vet. 
és libri Barthii (Adv. XLI. 8.)-ban. 

V. ö. még Dusmo, Glittis, Buma. 

A mi különös figyelmet érdemel, az, hogy több olyas, a mit 
Scaliger conjecturából ír, már a mi codexünkben találkozik. 

Nevezetesen : 
Avus alatt quoniam helyett Codexünkben és Scaligernél cum. 
Aegeum maré alatt az Amazonum regina neve a Paulus-co-

dexek szerint Aege; Scaliger Aegaea-ra igazítja. A micodexünk az 
egyedüli, mely szintén egea-nak mondja. 

Dubenus-t Scaliger Dubienusnsk írja. A Corvinianus is így. 
Magisteria alatt Scaligernél és a Corvinianusban qui magis 

caeteris possunt helyett quae magis casteris possunt áll. 
Meritavere Cato ait pro meruere. Scaligernél így van: 
Meritavere (idem) Cato ait stb. A Corvinianus is így mondja. 
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Maior consul alatt Praetor autem maior urbánus helyett Sca-
ligernél (Lind. szerint). Praetor autem maior urbano s így a Cor-
vinianusban is. (Az 1576. évi kiadásb. urbánus áll.) 

Obtutu alatt tuor helyett Scaliger tueor-t ír, s a Corvinianus 
is tueor-t mond. 

Ómen alatt augurium, quod non avibus aliove modo fit-ből 
Scaliger Lips. és a mi codexünk a non-t elhagyja. 

Ostinet pro ostendit Scaliger szerint Obstinet. Festusnál s a 
Corvinianusban is így hangzik e szó. 

Perfacul alatt persefacul-t Scaliger három szóba írja s így 
van az a Corvinianusban is. 

Pupinia alatt Popinio helyett Scaliger Pupinio-t következtéit 
s a Corvinianus csakugyan így mondja. 

Rutilium alatt rutiliae helyett Scaliger rutilae-t ír. Codexünk 
is így csak azzal a különbséggel hogy ae helyett mint egyebütt ugy 
itt is egyszerűn e-t tesz. 

Romulus et Remus alatt robore helyett Scaliger a robore t ír. 
Codexünkben hibásan arbore áll; de így is arra mutat, hogy az 
anyacodexben a robore volt. 

Redibitur alatt quod et qui dedit elején a quod-ot Scaliger is 
codexünk is elhagyta. 

Regalia alatt appellabant-oi Scaliger appellantur-ra változ
tatja, s ugyanúgy mondja a Corv. is. 

Succidonea hostia alatt scilicet-et Scaliger is codexünk is el
hagyta. 

Sarpere enim antiqui pro pugnare ponebant. így a Paulus-co-
dexek. Festusnál dicebant s a Corvinianus és Scaliger ugyancsak 
dicebant-ot teszik ponebant helyébe. 

Stalagmium genus ornamenti aurium, IgyM. Gu. 2. 1. B. L. 
pr. Lind. és Müller. Scaliger (s a régi vulgata) Festussal egyező-
leg ornamenti aurium helyett csak azt írja, hogy inaurium. Ugyan 
azt akarja codexünk is: Stalagimeum genus inlaurium. 

Taurii alatt ez á l l : ob hoc diis inferis instituto Taurií vocati 
sünt. Scaliger institutihoz hozzáteszi ludi, a mi codexünkben 
csakugyan megvan. 

Taurus alatt existimatur helyett Scaliger existimabant-ot ír. 
Codexünk is így mondja. 

V.ö. még: Coniptum, Callim, Calaris, Corius lupus*, Cullus, 
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Dubat, Deprensa, Delibare, Posticum (ad meridiem utique) Pro-
colare, Prodigiatores haruspices, Prodit cupide, Plauti, Prox, Quo-
niam, Socordiam, Stipem, Suremit, Sacrosanctum, Spondere 
(342. lap). 

E megegyezés igazán meglepő, pedig Scaliger, mint Müller 
mondja, neque.codicem neque ulla alia subsidia adhibuit, sed ex 
solo A. Augustini exemplari felicissima ingenii acie dispecto Fe-
stum magis auxit, quam alius quisquam criticus ex opulentissimo 
apparatu . . . . hic magni viri admirationem non possum fortiori-
bus verbis prodere, quam Lipsii, qui: Nihil posse divinins procla-
mavit. 

Augustinus kiadását nem láthattam ; nem tudom tehát, hogy 
nem-e jobbadán Augustinus oldaljegyzeteinek kell a Scaliger s 
codexünk közti megegyezést tulajdonitanunk. Müller helylyel-
közzel idézi ugyan Augustinus lectióit; de Müller jegyzetei a dolog 
kiderítésére nem elégségek. 

A görög idézetek. 

A mint már föntebb mondottuk, külön kéz írta a latin szö
veget, külön a görögöt. 

Itt-ott azonban a latin szöveg írója maga írta a görög szót s 
pedig (egy-két esetet kivéve) latinul, a mi arra mutat, hogy az 
anyacodexben is latinul volt írva. 

Péld. a mit Lindemann így í r : 
Basilicae tuno rou fiaadécoz minden cod.-ben latin betűkkel 

Basilica a basileo-nak írva. 
Balaena alatt valamint M. Gu. 2. 1. L. pr.-ben úgy nálunk 

is phalenam áll páÁaemv helyett. 
Bulimam alatt §oi> Bu-nak s a rákövetkező a praepositióval 

egybe van írva, (3oo7rac3aq bupedas-nak csak úgy mint M. Gu. 2. 
1. pr.-ben. fioúouxov pedig busicon-nak (Gu. 2. 1. is így. M. bus-
cycon, B. bussicon). 

Cybium alatt xiftot helyett codexünkben cibe azaz cyboe áll. 
Megegyez vele M. Gu. 2. pr. ; B.-ben cybeae. 

Mit Müller Jc/y/eís-nek, Lindemann Jéppcg-nek ír, Gu. 2. 1. 
B. s a mi codexünkben Derrhis-nek, M.-ben Derhis-nek, pr.-ben 
Deris-nek van írva. 
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ÚTMOt minden codexben Demoe (Corv. Deme). 
Eudiaeon alatt yJua/wg helyett minden codexben latin írás 

áll. M. Gu. 2. 1. B.-ben: climos, L.-ben chimos, Corv.-ban elimos 
(vg. chymos). 

Exagogen mindenütt így van írva. De a minő okból Derrhis 
helyébe déppetq-k, Demoe helyébe árjpo'.-t tesznek, itt is görög 
írást követelhetnénk, annál is inkább, mert codexünknek Exago
gen ra czélzó oldaljegyzete é^aytoyrjv. 

Herma-t is latinul írják; mert a mint Müller mondja : in 
codicibus nullum Graecarum literarum vestigium. Megvan a 
vestigium a mi codexünkben. Itt a Helvacea-féle s a rá következő 
czikk hibásan össze van kapcsolva, így: heluis y khw. a grecis po-
nitur stb. a helyett, hogy helvus után új czikkül "Eppta a Graecis 
ponitur stb. 

Lautumias alatt laroidaq codexünkben latomias-nak van 
írva. (B.-ben lautumias, pr.-ben laotomias áll.) 

Lues alatt hjrpa az első helyen, hol codexünkben dittogra-
phia van, terra-nok és littera-n&k, a másik helyen megint littera-
nak van írva. Világos jele annak, hogy a másoló latin betűket 
olvasott. 

Lymphae alatt vüfi&oXqnroüq minden codexben latinul 
van írva. 

M. és pr.-ben nimpholeptus. 
Gu. 2.-ben nympholectus. 
B.-ben nympholeptos (oldaljegyz. vup<pcúX>mTO!j<z). 
L.-ben lympholentos. 
Corv.-ban nimpholatos. (Gu. 1. elhagyta egészen.) 
Pilare alatt fures (pdrjraq helyett (szerintem t. i. így kell 

irni) valamint a többi cod. úgy a miénk is csak latin írást mutat. 
M. fures philetas. 
Gu. 2. fures piletas. 
Gu. 1. plures piletas. 
B. plines piletas, pileatas plures. 
pr. plures plecys. 
Corv. plures pillatas. 
Pagi alatt itayai helyett codexünkben page azaz pagae áll. 

Csak az oldaljegyzet mondja, hogy Tirjyrj (B. is pagae, de margó
ján 7co.yal). 
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Pegasides alatt IrrTcoxpyjvat helyett hippocrene áll (B.-ben is ; 
de oldaljegyz. 'iTnzoxp^rj. M'.-ben yppocrena, Gu. 2.-ben yppocrene). 

Eienes alatt vzippoúq, codexünkben nefrus-nak van írva. 
(A többi codexröl nincs értesülésünk. Festusnál görögül van.) 

Aegrum alatt aí codexünkben ai-nak van írva, a mi animi-t 
jelent. E hiba is bizonyítja, hogy a másoló latin betűket látott 
maga előtt. 

V. ö. ai M. Gu. 2. 1. aiai B. — A pr. elhagyta. 
Labes alatt codexünkben metaphoricos áll, nsvafoptxcoq he

lyett. (A többi codexröl nem vagyunk értesülve.) 
Praedonulos alatt hippocaristicos azaz hypocoristicos. Fes

tusnál is latinul; de kétségtelen, hogy itt is ott is görögül kell 
írni, hacsak a másoló tettét megörökíteni nem akarjuk. 

Codexünk két helyén a görög szó latinul is görögül is van 
írva, t. i. Barathrum alatt bathis fia&bg (a latin az 1. a görög a 2. 
kéztől való). A többi codexben Lindemann szerint bathis M. Gu. 
2. 1. pr. B. in marg. ftadccoq ^á.poq. 

Maeandrum alatt meandrus [Mtavdpoq. 
Mindezen adatokból kiderül, hogy a Corvinianus anyacode-

xében a görög szók eredetileg latinul voltak írva vagy mind, vagy 
legalább egy részük. A görög írás később jutott a szövegbe. 

Innét magyarázható az, hogy miért találni codexünkben oly 
görög szókat, melyek más Paulus-codexben elő nem fordulnak. 

Péld. Apricum alatt: (ppíxy * helyett (ppítzco. 
axpptxrjs » aíppirrov. 

Adolescit » atönaxto » avválco (azáXXa) 
akar lenni). 

Agnus » áuvóg )) ayvbq. 
Effari » wq (pa.ro » i<pazo. 
Ervum » opofioq » ipfioq. 
Fráter i) <ppTjTp7] » (ppaxrjp. 

Oldaljegyzetek és közbetoldások. 

Codexünkben egy pár oldaljegyzet is találkozik. A görög kéz
től valók. Csak azokat közlöm itt, melyek nem tartoznak Paulus 
szövegéhez, hanem valami új megjegyzést toldanak hozzá : 
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Aurichalcum czikk ab aere szavaihoz 6 yalxoc,. 
Capse alatt quos üli dicunt mellé XÚ/ÍTTTÜ) flec (olv. flecto). 

A szó végét a könyv bekötésekor levágták. 
Curis czikkhez Quirinus magyarázatául: 
[xoí]pavoq Ipator. Eleje a könyv szélével együtt veszett el. 
Chaos czikkhez Janus-ra vonatkozólag: lavog dixit gr. 

A többi az első bekötéskor veszett el; mert a török könyvkötő, 
hogy a marginale-t le ne vágja, a lapnak azt a kis részét behaj
totta, s így meglátszik, milyen széle volt azelőtt a könyvnek. 

Deus czikkhez ex Graeco esse dictum-ra vonatkozólag: d-eög. 
Clavim czikkhez, de tulajdonképen Claudere-ra szól: xlúeiv 

xlétv (xleíetv, xXetv helyett) mert Claudere czikk descendit szava 
után «Vulgo additur xXeúo xaí xAe/s, quae om. L. M. Gu. 1.2. S. 
ex Gr. descendit xlsuo xat xXseg (sic) B. caeo caecleis pr.» Lind. 

Dictynna czikkhez : decxwco ostendo. 
(B. cod. ostendat után így folytatja: vei a retibus, quae 

doxrua Graeci vocant, est enim dea venandi). 
Exagogen-ra czéloz az Examussim elé írt é^aycúyrt\>. 
Erebum czikk Erebo natam noctem szavaira szól: 
vo£ épefiévy. 

Pagi czikk szövegében: page (azaz pagae). Oldalt ny-j-y. 
Eomulus et Bemus a virtute hoc est után: ptopy. 
A marginálék után felsorolom mind azt a mit interpolatio-

félének tekinthetünk. 
Agere alatt age után Titire (a rosszabb családág minden 

codexében?). 
Aemidum tumidum után dicitur. 
Aristophorum czikk után zd apcarov. 
Allicit czikknek frustrantem szava helyett frustrando rem 

áll; mi ebből keletkezett frustran te. B. így olvasta : frustrando te 
(a pr. csak frustrando-t ír), a mi codexünkben a te már rem-mé 
változott. 

Boare alatt a Graeco descendit után potüH áll. Lindemann is 
így : Sic scripsi e B., in quo est anb rou fíocu. boon L., boao pr., ut 
vulg. fíoáto habét. 

(Barathrum : bathis fiadug már szóba volt.) 
Concilium: id est vocando után xaléíb. 
Chilo — labrorum után ró yéiXoq. 

\1 
N Y E L V H Í D . K o y . l . U l U - N Y K K X I V . 
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Camara et camuri -boves a curvatione ex Graeco xáfjuty dicun-
tur. Codexünkben : ex greo dicuntur xá/mpa fornix. V. ö. Lips., 
mely a czikket ígj toldja meg: Camera fornix est. 

Cappas czíkk végén ez áll: appellant ázd rou XÚJÍTTTÚJ. 
Calones calcei ex ligno facti. így minden codex. Csak a Cor-

vinianus az, .mely megtoldja: ró xoldv lignum. Valamint a Ca
mara czikkben a fornix, úgy itt a lignum szó az első kéztől való, 
s ez hagyta a görög szó számára a hézagot. Jele hogy e toldalék 
már az anyacodexben megvolt. 

Cerritus furiosus után ez a toldalék következik: Plautus 
iube hanc procerritam circumferri. 

V. ö. Berol. Iube hanc procerritam circumferri. Coacae a 
coluendo dictae és Lips. Plautus in Amphitrione Iube hunc pro-
cerritum circumferri. (Plaut. Amph. 775 = 11. 2. 144. Pleckeisen : 
Quaero, quin tu istane iubes Pro cerrita circumferri ?) 

Cervaria alatt ovis után dicitur («quod om. B. M. Gu. 2.»). 
Aemidum tumidum után dicitur. 
Cyprio bovi alatt esse paludem piscibus demonstrat. Apisci-

bus szó az előbbi piscibusmiatt hibából csúszott be ide. 
Comptus alatt apud quos xoo-fxeiv dicitur comere, et xóc^itoq, 

qui apud nos helyett ez áll: 
apud nos xopiéU horno (és hézag). 
Claudiana alatt post scenam után factis («vulgo additur») 

collectis, collectus helyett. 
Danistae czikk után davecar/jg. 8aviC<o. 
Donaticae coronae dictae után: sünt. 
Delicata alatt dicatus után : id est consecratur («add. pr.»). 
Examen alatt investigatio] examinatio add L. B. Gu. 1. 
Corv. ezt így adja : ex aio. 
Exodium exitum czikk után : égóőcov. 
Facem alatt praeferebant helyett prae se ferebant. 
Flumentana alatt appellata quod helyett appellata est quia. 
Frigere alatt venit (ppoyéiv helyett xppktm .i. horreo venit. 
Hernici dicti után sünt. 
Mundus alatt purus után: quod et grece xoa/ioq signiíicat 

{A latin még az 1. kéztől való). 
Mapalia alatt cohortes rotundae helyett colores rotundae co-

hortes cortes (így Gu. 1. és pr. V. ö. L. M. Gu. 2.). 
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Meritavere alatt Cato előtt idem. 
Murrata alatt diis suis libare előtt murram (B.-ben suis 

után). 
Nebuló czikk után nequnm nugator, mi Festusnál is megvan. 
Nepa alatt Dabo me ad parietem helyett ez áll: ad recessum 

cedam ad parietem. 
Nothum . . . dicitur után vo&oq,. 
Oreus . . . appelantur után aizo rwv opécov. 
Oestrum furor Graeco vocabulo helyett ez áll: Oestrum furor 

a' greco vocabulo ol'arpoq. 
Pietatem alatt Eomani előtt antiqui. 
Protelare alatt zrj),s helyett vyjle V (az az vei) zrjlo&sv. 
Eodusculana alatt appellata quo helyett qd' appellata est qd'. 
Sors czikk így szól: Sors est patri xXypbq significat. E he

lyett : Sors et patrimoniiim significat. A másoló patri végét nem 
hirta elolvasni s hézagot hagyott. A görög kéz a Sors görög fordí
tását iktatta beléje. 

Supercilia alatt unde et Lucina dicta est helyett ez áll: unde 
supercilia et Lucina dicta est. 

Spira alatt funis nauticus után in orbem convolutus áll, rni 
Festusnál is megvan. 

Simultas alatt simul előtt odientes se. 
Servorum dies alatt filius ancillae után: natus est vei quod 

eo die aedem Dianae dedicavit. A Corvinianus anyacodexében az 
örökölt szöveg ancillae után csak ennyiből állott: natus est (így L. 
Gu. 1. pr. is) de jó codex után javították s ezt írták szélére: vei 
quod eo die aedem Dianae dedicavit. így került a két olvasás 
együvé. 

Scholae alatt ex Graeco, a vacatione helyett ex Graeco 
<y)(oXrj (mint B.-ben) vocatione. 

Titivillitium alatt titivilicio előtt tuo áll. 
Trachali alatt muricum helyett muri cü (hézag) cu (nyilván 

dittographia volt az anyacodben). 
Arimineses maritimi homines helyett arimines hominis ma

iitimi homines. 
Struices alatt dicebant előtt antiqui. 

17* 



9 6 0 P. THEWEEWK EMIL. 

Legvégére hagytuk ama glossákat, melyek a Müller-féle kiadásból vagy 
egészen hiányzanak, vagy a függelékébe kerültek: 

Abitioném (Ambitionem-nek írva) antiqui dicebant mor-
tem. Müller 380. lap ezt jegyzi hozzá: ex Aid. vg. 

Adversus aut contrarium sit (olv. significat) aut idem quod 
erga. 

Müller: ex ed. vet. Aid. vg. Haec glossa non dubito, quin 
vei typothetarum vei scribae negligentia apud Lind. omissa ac 
Paulo p. 13. post voc. Adpromissor restituenda sit. 

Astutus arte tutus. 
Mull.: etiam haec glossa . . . Paulo p. 6. post voc. Astu red-

denda érit. 
Comoedias czikkre következik: 
Cicuma avis noctua. 
Mull.: e vg. Isidori Glossae: Cecuma noctua. 
Nebuló czikk végén : nequam nugator. 
Eedhostire után: 
Eedivium ( = Eedivivum) est ex vetusto renovatum. Megvan. 

Festusnál p. 273. M. 

Hogy nemcsak Festus és más Paulus-codex után javítgatták 
és pótolgatták a Corvinianus anya-codexét, hanem egyéb kútfőt is 
használtak, mutatja például a Népa-féle czikk. Plautus verse Pau-
lusnál így szól: Dabo me ad parietem e. q. s. 

Festusnál: Eecessim dabo me ad parietem e. q. s. 
Corvinianusban: ad recessum cedam ad parietem. 
Magában Plautus darabjában Casina II. 8, 7. valamint No--

niusnál is (p. 145, 14.) szinte cedam áll dabo me helyett. A cedam 
tehát ilyenféle kútfőből került a Corvinianus anyacodexébe. 

Hogy az anyacodex emendatora itt-ott saját esze szerint 
járt el, bizonyítják a következő példák : 

epit. 71, 2. Deinceps, qui deinde coepit, ut princeps, qui 
primuin coepit. A Corv. azt mondja hogy Deinceps qui deinde ce-
pit, ut princeps, qui populum cepit. 

epit. 75, 3. Deincipem antiqui dicebant proxime quemque 
captum, ut principem primum captum. A Corvinianus proxime 
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quemque capitum és primum capitum-ot mond. De v. ö. epit. 19, 
13. Anceps significare videtur id, quod ex utraque parte caput 
habeat, et secures bipennes; sed magis a capiendo, quod ex utraque 
parte aeque captatur appelatum est. 

epit. 184, 12. Obturare exGraeco trahitur ab eo, quod üli os-
tia dicunt dópaq. A Corvinianusban így : Obturare ex greco trahitur 
ab eo, qd' üli hostias -&ypág dicunt. E ferdítés úgy keletkezett, hogy 
ostia, mi igen sokszor történt, h-val volt írva. Mutatja a Berolinen-
sis, hol dopaq hostia dicunt áll. Eme hostia félreértést okozott. 
Egyesszámú nominativusnak látszott, mely nem illett dicunthoz, 
azért hostias-ra változtatták. így van az az edit. princeps-ben is. 
Mert hostias-hoz ftápaq nem illett, ennélfogva éápaq helyett azt 
írták, hogy ftypaq. 

epit. 279, 6. Reapse est reipsa. így a hagyomány. A Corv. 
-eltérőleg így: 

Re ab se est re ipsa. 
Egyik másik példát nem annyira az archetypus emendato-

rának mint a Corvinianus írójának szeretném betudni, ha arról 
nem győződtem volna meg, hogy ő az anya-codexet minden okos
kodás nélkül, együgyű hűséggel másolta. Maga semmit nem toldott, 
szándékosan semmit nem változtatott. A mit rontott, tudatlanság
ból, elhamarkodásból vagy azért rontotta, mert elolvasni nem birta. 
Keze alatt tömérdek czikk érthetetlenné vagy nevetségessé válik. 

A trójai fa-lóból, equum Dureum-ból diurum-ot csinál, 
rerum-ból rex-et, poculi-ból populi-t, fulgus-ból fagus-t, légioné
ból religione-t corpore-ból, tempore-t, panguntur-ból pungantur-t, 
fibula-ból fabula-t, fabam-ból is Fabula-t, barba-ból herba-t, mi-
micum-ból inimicuin-ot, vovendi mos-ból vivendi modus-t, su-
dante-ból suadente-t, unciarumból nuptiarum-ot, pecora-ból pec-
tora-t, Papülae capitula mammarum-ból capitula marmorum-ot, 
versus pangi vei figi in cera dicuntur-ból versus pangi vei figi in 
terra dicuntur stb. stb. 

Még az is meglátszik codexünkön, hogy írója olasz ember 
volt. Sok szó az olasz kiejtés szerint van írva; 

fugierat (Regifugium alatt), 
Magior (de a g-t megint kihúzta), 
girant (gerant helyett Graculi alatt), 
Liparese (Lipareses helyett), 
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Petronesi (Petrones helyett), 
íittilia (Frivola alatt), 
consettare (Cyprio alatt), 
cottitare (Coquitare alatt), 
pitture (Maeandrum alatt), 
Eotondam stb. 
En a codex collatiójába mindent fölvettem, ami valamikópen: 

tanúságos lehet. Valamint az orvos előtt a betegségek, úgy a con-
iecturalis eritica előtt a szövegbeli hibák is érdekesek. Sok mindent 
tanulunk a hibákból. 

1. Megismertetik velünk a codex Íróját; hogy okos és lelki
ismeretes librarius volt-e vagy pedig nem. 

2. Megismertetik velünk az anyacodex állapotát: hogy me
lyik része volt gyarlóbb, akár az időtől megviselve, akár pedig; 
rosszabbul írva, s hogy milyen compendiumokat, milyen ortho-
graphiát használt stb. 

3. A codexek egymás közti rokonságát ugyancsak a hibák 
segedelmével deríthetjük ki. A csak is codexünkben találkozó fer-
deségek idővel talán egy eddig meg nem vizsgált codexxel való ro
konság kiderítésére szolgálhatnak. 

4. Némelyik hiba annyiban fontos, a mennyiben alakjánál 
fogva bizonyos lectióra vagy az anyacodex javított voltára vall. PL 

Stalagmium alatt minden codexben genus ornamenti aurium 
áll, csak a mienkben genus inlaurium. E hibás szó azt mutatja,, 
hogy nem ornamenti aurium, hanem inaurium volt az anya-
codexben. 

Ilia alatt ab ima helyett albina áll, mi arra mutat, hogy az 
anyacodex javítva volt t. i. az ab ina és a lina kettős lectio egy szóba 
Van forrasztva. 

5. Az is megtörténhetik, hogy a hiba alatt valami jó dolog 
rejlik; sőt az is, hogy épen az a helyes, a mit első pillanatra két
ségtelen hibának tartunk. Péld. Paulus excerptnmának utolsó czikke 
Vernisera-ról szól: Vernisera messalia auguria. Minden cod. így 
mondja azt a szót. Eszerint a mi codexünk, mely így adja: Verni 
seramessalia hibás; pedig ha nem csalódom, épen ebben rejlik a 
való. Eredetileg Verni sera volt írva; a compendium elhanyagol
tával lett belőle Verni sera s a c-t c-nek olvasva Vernisera. A mi 
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codexünkben nem egy szónak van írva, s nem e hanem c. A kér
déses szó tehát nem Vernisera hanem Verni sacra. 

Cura alatt minden más eod. quasi cor edat mond; a Corvi-
nianusban quasi corecla áll, a mit szintén helyesnek gyanítok. 

A Corv. az egyediili Paulus-codex, mely Sublimem-et Subli-
men-nek mondja- Ezt a közönségesen hibának tartott alakot 
Eitschl, Eibbeck és Schmitz fényesen igazolták. 

Végre 6. a hiba annyiban is tanúságos lehet, a mennyiben 
a coniecturalis eritica emberét egyéb szövegek javításánál sokszor 
a helyes emendatióra vezeti. Mert azt is kell tudnunk, miből 
milyen hiba válhatik, hogy adandó alkalommal e tudomásunk 
segedelmével a valót eltalálhassuk. 

Vizsgálódásunk eredménye. 

Végűi hadd foglaljuk egybe mind azt, a mit vizsgálódá
sunk kiderített. Az eredményt röviden a következő pontok sorol
ják elő: 

1. Kéziratunk tulajdonképen nem ^Corvin-codex, hanem 
Sforza-codex. Az 1447—1466. közti időből való. Olasz ember írta, 
ki épenséggel nem értett a mű tartalmához, s azért a kézirat örö
költ hibáit még számtalan új hibával tetézte. 

2. A Corvinianus anyacodexe, a mennyire a Paulus-codexe-
ket ismerjük, többé nem létezik, vagy ha létezik is, nem az előt
tünk ismeretes codexek közül való. 

3. Az anyacodex a csonkaszövegű családághoz tartozott; jó 
régi példány lehetett, a mint azt tömérdek helyen való olvashatat-
lanságából s levelei ziláltságából következtethetjük. 

4. Az anyacodex javítva volt és pedig : 
a) jó családbeli Paulus-codex után, 
b) Festus után, 
c) itt-ott más kútfők után, és 
d) coniecturából. 

E javítás oltotta szövegünkbe ama kevés ugyan, de feltűnő 
jó lectiókat, melyeket benne találunk, s melyeket más alkalom
mal külön tárgyalunk. 

5. Vizsgálódásunknak az a haszna is van, hogy a Paulus-
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codexeknek a Müller-féle" más alapon történt osztályozását a code-
xek családfájával is igazoltuk. 

6. Codexünk collatiója kiderítette, hogy a Lindemann-féle 
apparátus criticus-ban nem lehet mindig bizni, s hogy egyet-mást 
mellőzött, mit a codexek rokonításánál okvetetlenül tudnunk kell. 
Egyik-másik glossa, melyet Müller a corollariumba utasított, egy 
újabb kiadásnál a szöveg sorába iktatandó. Ha Lindemann hallga
tással mellőzi is, az nem bizonyítja még, hogy a codexekben nin
csenek meg; mert a mienkben megvannak. 

Végre vizsgálódásunkból az is kiderült, hogy egy xv. század
beli codex is, mely első tekintetre semmitsem igér (Mommsen 
egyenesen ezt mondja: Es wáre überhaupt ein Wunder, wenn ein 
Corvinianus, der nach der ganzen Beschaffenheit der Bibliothek 
doch wahrscheinlich saec. xv. ist, nun für den Paulus, den wir aus 
Handschriften des X. Jahrh. habén, irgend einen Nutzen gewahrte) 
hogy ilyen fiatal cod. is különös oknál fogva valami jót is fentart-
hatott; s azért codexünk a fáradságos betűszerinti átkutatást 
mégis megérdemelte. Az excerj^tumoknak egy újabb kiadásánál 
kell, hogy a Gorvinianust is némi figyelembe részesítsék. 

Toldalék. Azóta, hogy azt az értekezést a t. Akadémiának 
bemutattam, már a Trecensist is megkaptam s tökéletesen átvizs
gáltam. Ezennel csak annyit akarok a szakemberek örömére meg
jegyezni, hogy a troyesi kézirat a Mon. és G-u. 2. méltó rokona. 
Most még jobban látom, hogy az eddigi apjmratus criticus meny
nyire hiányos, és hogy az, a mi a Corv.-ban meglepett, teszem a 
Festussal való találkozását, stb. nem correcturának, hanem eredeti 
hagyománynak kell tekintenünk. 

PONOKI THEWKEWK E M I L . 



A RUMUN NYELV. 

A rumun nyelv oly szép, mint valamennyi fia a latin nyelv
nek, tehát mint a franezia, portugál, spanyol, olasz, a mely utób
bihoz minden tekintetben legközelebb áll a latin elemeire nézve. 
Mert vannak ám más elemei is a rumun nyelvnek, minthogy a 
történetei nagyon külömbözők a többi román nyelvek történeteitől. 
A valóságos történetek és a felfogás nem mindenütt és mindenkor 
megfelelők. A történetek azok maradnak mindig természet szerint: 
a felfogás változik, hol a történetek teljesebb vagy kevesbbé teljes 
ismerete szerint, hol és leginkább azon képesség szerint, a mely-
lyel a történelmi tények iránt bírunk. Néha előítélet, néha hiúság, 
az előítélet ama kedves magzata, nem engedik meg a történelmi 
valóság felfogását. Példát rá nem egyet szolgáltattunk magunk i s ; 
nincs tehát okunk csudálkozni azon, ha látjuk, hogy másokat is 
előítélet és hiúság vakítanak. 

Minden nyelv, tehát a rumun is, a történetek nyomait viseli 
magán, a melyeket a nyelvet beszéllő nemzet tapasztalt. A nyelv
kérdés nem áll magában, nem nélkülözheti a történetek közbeszó
lását : viszontag ezek sok tekintetben az illető nyelv által lesznek 
érthetőkké. Elég szövevényes tehát a feladat, mely valamely nyelv
nek történeti képét világosan le akarja rajzolni. Ha kitelik tőlem, 
a rumun nyelvnek ilyen világos képét szándékozván előmutatni, a 
rumun nyelvtudomány némely pontjait bocsátom előre, a melyek 
a rumun felfogást mutatják nekünk; azután megérintem a rumu
nok egyházi viszonyait, vagyis a rumun keresztyénséget; végre 
felszólítom a magyar nyelv tanúságát is arra a kérdésre, a melyet 
a nyelvtudományi és egyháztörténeti rumun felfogás vet fel. Ez 
által, úgy hiszem, jobban leszünk tájékozva a rumun nyelvre 
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nézve, a melyet azután le fogok írni. Utószóul a magyar nyelv 
hatását is felmutatom a rumunra, a mi a rumun nép történeteire 
olyan világosságot derít, melyet talán nem igen láttak még, vagy 
legalább nem eléggé méltattak. 

I. 

Táj ékoztatás . 

I. A rumun nyelvtudomány némely pontjai. A rumun iroda
dalomnak legelső zsengéjiErdélyországban mutatkoznak; Cipariu 
Timotheus a tavai megjelent («Despre Limb'a Komana. Suple-
mentu la Sintactica» czímű) munkácskában,1) ötöt számlál elő, 
melyek a XVI. század folytában 1546—1581-ig Brassón jelentek 
meg, egynek kivételével, a mely Szász-városon (Broos, rumu-
nul Orestia) nyomatott. Ugyanazon írónak tanúsága szerint 
Moldovában az első rumun könyv 1643-ban, Oláhországban csak 
1642-ben, tehát egy századdal utóbb jelent meg, mint az első 
brassai nyomtatvány. Nemcsak a rumun irodalom, hanem általá
ban a rumun tudomány, tehát a rumun nyelvtudomány is, Erdély
ben bimbózik ki, még pedig az egyesült, vagy görög-katholikus 
rumunok közt. Mind ennek történelmi jelentősége van, mit annak 
helyén jobban megértünk majd. Az unió és a fogarasi püspökség 
megalapítása után 1754-ben támad az első rumun iskola Balázs
falván. Ebből a püspök többi közt Szádi Klein Sámuelt, Sinkai 
Sinkai Györgyöt és Dicső-Szent-Mártoni Major Pétert Rómába 
küldé tanulni a Propaganda collegiumba; ebből a három ifjúból 
lettek az első és legnagyobb rumun tudósok. Négy-öt évi tanulás 
után Bécsben is a Sz.-Borbála kolostorban tartózkodván, Szádi 
Klein Sámuel egy rumun grammatikát ira, melyet társa Sinkai 
György javítva és bővítve ada ki Bécsben 1780-ban. Ez az ((Ele-
menta linguae Daco-Romanae sive Valachicae» a legelső rumun 
grammatika. «Lector memineris, így szól Sinkai az előszóban, 

x) Lásd : Gramatec'a Limbei Komane. Partea I. Aualitica de Tim. 
Cipariu, Canonicn Metropolitarra etc. Bucuresci 1869. Partea I I . Sintetica. 
Bucuresci 1877. Despre Limb'a Komana. Suplementu la Sintactica. Blasiu 
1877. 
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hanc grammaticam primam esse, qnae in Daco-Eomana lingua 
lucem adspexerit.» Nevezetes azért is, hogy először alkalmazza a 
latin írást; azelőtt valamennyi rumun könyvet Erdélyben vagy 
Erdélyen kívül bolgár-szerb, vagyis czírillus betűkkel nyomtattak. 
De még azért is érdekes, mert az nevezte meg először dak-román-
nak az oláhot; tehát Sinkai keresztelé meg a nemzetet. A másik 
kiadásban, melyet ő Budán 1805-ben eszközlött, maga beszélli el: 
«Gentem piacúit non mihi soli sed aliis etiam communi nomine 
Daeo-Romanam appellare, quod eadem diversas regiones acprovin-
cias incolens diversam quoque nomenclaturam, ab iis aut earum par-
tibus, sortita est». Klein a budai egyetemi könyvnyomtatóban egy 
ideig a rumun könyvek vizsgálója lévén, egy oláh szótárt is írt. Beié-
halván, Kolosi Vaszil magyar és német szó-magyarázattal bővíté ; 
ennek halála után pedig Vulkán, nagyváradi g. katholikus püspök, 
parancsára és költségén Kornél Iván folytatá e munkát. S miután 
ez Budáról Nagyváradra költözött, Dicső-Szent-Mártoni Major 
Péter igazítgatá, hozzáírván: «OrthographiaBomana, siveLatino-
Valachica, una cum clavi, qua penetralia originationis vocum 
reserantur.o Major is belehalván a munkába, végre Theodorovics 
Iván pesti pópa és Theodori Sándor orvos-doctor fejezek be, s a 
nyomtató intézet 18:25-ben adá ki az úgynevezet Budai oláh szó
tárt. 2) # 

A szótár előtt ott van a Praefatio, az Ofthographia Romána 
s egy nagy-bátya és kis-öccs között folyó beszéllgetés a rumun 
nyelv eredetéről (pentru inceputul limbei Eomane), mind Major 
Pétertől való. Több mint harminczkilencz éve (t. i. a Sinkai 1780. 
évben kiadott grammatika ólta), hogy az oláh grammatikusok, úgy
mond Major, a latin-oláh helyesírásról vitatkoznak, ki akarván 
vetni a czirillus írást, mely annyira ékteleníti és homályosítja a 
nyelvet. 0 az olasz helyesírást javasolja és alkalmazza a szótár
ban, mert az olasz és oláh nyelvek legközelebb rokonai egymás
nak, ugyanazon egy bölcsőből, t. i. egy népies latin nyelvből kelvén 
ki; s mert az a helyesírás az oláh nyelvnek két nagy ágát is, a 
régi Dákia (Dunán innen) és az Aurelianusi Dákia (Dunán túl) 

2) Lexicon Valachico-Latino-Hungarico-Germanicum, quod a plu-
ribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est. 
Budaetypiset sumtibus Typhograpliiae Eegiae Universitatis Hungáriáé. 1825. 
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nyelvét egyesíti. Major a «figuras dictionis, quibus variationes 
inter Valachos^ et Latinos, aliasque dialectos originis Eomanae 
usuveniunt» előszámlálván, megmutatja, «qui differentia non 
paucarum vocum pér mutationem literarum aut syllabarum La
tinam inter et Valachicam linguam producta si t ; eo ipso clavim 
suppedijto, qua penetralia originationis vocum reserantur, plures-
que proprietates antiquae Latináé linguae, quae hodie in docta sive 
grammaticali lingua Latina vix aut ne vix quidem visuntur, apud 
Valachos hodiedum vigere detego, ita ut vix dubitari possit, lin
guam Valachicam longe antiquiorem esse Marci Tullii Ciceronis 
aetate, qua docta sive grammaticalis lingua Latina ad supremum 
culmen perfectionis eluctata fűit. Ex quo prono alveo fluit, Vala
chicam linguam Latinis siveEomanis dialectis, utpote Hispanicae, 
Gallicae et Italicae modernae antecellere vetustate». Ezt a gon
dolatot másutt is világosabban kifejezi, mit hasonlóképen eredeti
ben közlök, mert a fordítás kevesbbé hiteles találna lenni. ((Tan
dem omnino animadverti volo, dum ajo, quampiam dictionem 
Valachicam ab aliqua voce Latina aut Italica proíicisci, neutiquam 
id intendere, quod ea dictio a Latina aut Italica lingua trahat 
orginem, cum Valachica lingua, utpote vetus lingua Latina popula
ris, longe antiquior sit, quam docta lingua Latina et hodierna Italica, 
sed solum communionem sive affinitatem indigitare; ideoque, ne 
illis praesentis opusculi lectoribus, qui re nondum satis ruminata 
adhuc credunt, linguam Valachicam ex Latina esse corruptam, non 
verő doctam Latinam ex Valachica lingua fuissc excultam, prouti 
omnis lingua docta ex vulgari excoli sólet, idemtidem meam opi-
nionem, de qua alias uberius non semel disserui, repetám, et mo-
lestus esse videar etc.» Szóval, Major értelme szerint, az oláh 
nyelv régibb a Cicero tudós nyelvénél, a mely az oláh nyelvből 
fejlődött vagyis mívelődött ki. Ezen állítás némi támogatására 
többi közt ezeket hozza elő: A régiek viaszos táblákra írtak, emez 
ősrégi szokásból maradt fenn az oláh mondás: di tábla (dic tabu-
lam), azaz, mondd el a leczkét. (Úgy tudom, a felföldi nem-oláh 
gyermekeket is tábláról tanítják sillabizálni és olvasni.) Az oláhok 
a mássalhangzókat nem kettőztetik: a régi latinoknál sem divato
zott volt a kettőztetés, azt Ennius vitte be a nyelvbe. íme, úgy
mond Major, egyike azon sajátságoknak, melyek az oláh nyelvnek 
ős régiségét bizonyítják. Lássunk egy-két példát azokból is, a me-
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lyeket Major a maga szónyitó kulcsával, azaz «per figurás dictio-
nis» fejt meg: 

«Aphaeresis» : bola betegség, az olasz debole, latin debilis; 
precina vagy pricina ok, latin facinus, «detrita syllaba/a, et prae-
fixa praepositione prae». Mi tudjuk, hogy bola és pricina, precina 
szláv szók. — Lioqua, vagy Baritiunak kis magyar-oláh szótára 
szerint, leuca lőcs «brachium currus, fulcrum laterale, úgymond 
Major, sic dictum a figura obliqua.» 

«Syncope» : alduescu apprecor, benedico, a latino allaudo. 
Ez a magyar áld szó, az oláhban aldui áldani, alduescu áldok, 
aldasu áldás, aldamasu áldomás stb. — dom desiderium, «subtra-
ctis duabus primis syllabis» marad deri = doru. Még az 1862-ben 
megjelent Pontbriant bukuresti szótára is megtartja ezt a szófej
tést, pedig valósággal a latin dolor-hól lett az oláh szó. így dóri 
dolere, az oláhban kivánni. — dragu «dilectus, a diligo, converso l 
i n r more solito (mi áll, azért dolor az oláhban doru), e t i in a,- — 
taina «mysterium, ab italico taciturnita«. Mind dragu mind taina 
szláv szók. — lucrau laboro, «a latino lucubrarev. A lucru labor, 
lucrau laboro s származékai a latin lucrum-höi valók. — ciutu «haud 
cornutus, cornibus destitutus, a lat. destitutus, per syncopen et 
mutató primo t in c more solito». A suta szónak oláhos alakjáról 
van szó. stb. stb. 

«Metathesis.» slavescu «laudibus celebro, a latino salve, vei 
a lat. ex, quod apud Valachos mutari sólet in s, et graeco eu\a(teia 
religio, reverentia». Aslava szláv szó gloria-t jelent, ebből való az 
oláh slavescu. — slugitor «factum ex dictione servitor, pro sruvitor, 
nisi velis deducere ab ex lugeo, cum servi semper lugeant. Inde 
per apocopen est formata dictio.s/%</«servus». Elég már; ex ungue 
leonem. Magyarország nyelv- és történettudományában az 1825-ki 
év nagyon nevezetes, mert abban jelentek meg Dankovszky «Hun-
garae gentis avitum cognomen, origó genuina, sedesque», és Hor
vát István «Eajzolatok a magyar nemzet legrégibb történeteiből)) 
czimű munkái s az emiitett Budai oláh szótár, a melyből való ez 
a kis mutatvány. Igazán a magyarországi tudományra nézve 
az 1825-ki év nagyon nevezetes, talán a Mercurius planéta ural
kodott azon. Jelen 1878-ki évben Dankovszky és Horvát István 
már a tisztes régiségekbe vannak eltéve; Dicső-Szent-Mártoni 
Major Péter vájjon nem dicső-e még ma is az oláhoknál ? 
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0 1812-ben «Pentrú inceputul Eomanilor in Dacia» (a rumu
nok kezdetéről, eredetéről Dákiában) által megmutatta volt, hogy 
mind név, mind termet, mind valamennyi tulajdonság azt bizo
nyítják, hogy a rumunok a világbíró régi rómaiak nemzetségé
ből valók. Azon beszéllgetés már, mely egy kis-öccs és nagy-bátya 
(intra n,epotu si unchin) közt foly, ama történelmi bizonyságot 
elfogadván, azt vitatja, hogy nem az oláh nyelv, hanem a Eóma 
nyelve változott el idő folytával, a mit a mutatványul felhozott 
.szófejtések is el akarnak velünk hitetni. Mert az irodalmi nyelv 
mellett egy köznapi népies nyelv divatozik vala; a hadvezérek 
ezen a nyelven szólának a katonákhoz ; Salustius, Livius, Tacitus 
stb. a vezérek szónoklatjait nem a népies, hanem az irodalmi, 
vagy tudós nyelven jegyezték föl. Ezt minden rómainak iskolában 
és könyvből kellett tanulnia : ama népies nyelvet mindenki az 
anyatejjel szítta magába. A Traianus gyarmatosai természe
tesen azt a népies nyelvet hozták magukkal Dákiába. Ez a 
népies nyelv Olasz-, Spanyol-, Franczia-országokban a né
metek (gótok, frankok, longobárdok) hatása által elváltozott, s 
így támadának az olasz, spanyol, franczia új nyelvek. Ámde 
Dákiában a gótok, gepidek és más német nemzetek, valamint 
a hunok, avarok és más skythák, mint uralkodók, soha sem 
vegyülének össze az ottani románokkal, házasság ezek és amazok 
közt nem történek soha; a román pedig vagy rumun soha nem is 
törte fejét azon, hogy változtasson a nyelvén: tehát Dákiában a 
régi római népies nyelv változatlanul maradt meg mai napig. Azt 
a tüneményt, hogy mégis az olaszban, spanyolban, francziában 
kerülnek elő latin szók, melyek nincsenek a rumunban, így fejti 
meg Major: «Azon nyugati népek, a midőn keresztyénekké lettek, 
a latin irodalmi nyelvet megtarták az egyházban és iskolákban, a 
könyveket is azon irák: nem csuda tehát, hogy abból az irodalmi 
nyelvből némely szó jutott belé az új román nyelvekbe. Ámde azon 
szók nem is tartoztak volt a népies nyelvbe. A rumunok ellemben 
századokon keresztül semmi viszonyban sem valának a nyugati 
románokkal, nem is tanulák az irodalmi latin nyelvet egész a mi 
napjainkig, a midőn az austriai tartományokban kezdek tanítani, 
(tudniillik az Unió után). Azért nincsenek más latin szók a rumun
ban, mint azok, a melyekkel őseink Eómából Dakiába jöttek, tehát 
a melyek megvoltak a régi római népnél, úgymond Major. (Pentru 
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aquéa in limba lor nu se afla alté cuvente Latiné, fora áquele, cu 
quare veniro stramosii lor deia Roma in Dacia, adeche quele que 
era ale limbei poporului Romanu mai de multu.) 

Bukurestben 1867. aug. 1-sőjén ünnepiesen a rumun Aka
démiát nyiták meg, a melynek fő feladata a helyesírás megalapí
tása s egy grammatika és szótár kidolgozása, hogy egy irodalmi 
nyelv alakuljon, a merre a rumun szó hallik, «Az 1867-ki augus-
tus elseje egy új epocha lesz a rumun nemzeti mívelt'ség lefolyá
sában, felejthetetlen emlékezetű epocha az egész rumunságra 
nézve», szóla ez alkalommal a balázsfalvi kanonok, Cipariu Timo-
theus. «A Tudós Társaság feladata nem politikai, czéljai nem 
politikaiak, így folytatja. Lehet azomban, hogy alapítói, tagjai, 
hogy minden pártolója gyanúsak lesznek a rumun nemzet ellen
ségei előtt, mintha felforgató irányunk lenne a más nemzetek 
ellen, a melyek közt es mellett lakunk. De hát melyik, bár legbe-
csületesb dolognak nem voltak ellenségei ? s a rumun lehetett-e 
csak egyszer is megóva rosszakaratú gyanúsítástól ? Azért a nem
érdemelt gyanú miatt ne hátráljunk se mi se utódjaink az igyeke
zetben, mely annyira üdvös nemzetünknek. A nemzeti érzés föl van 
ébredve az egész rumunságban; mától fogva a rumun nemzet egy 
testté lesz a míveltségre nézve. A,rumun haza (patria romána), a ru
mun nyelv és nemzetiség el valának taposya a hunok, szlávok, törö
kök és mások által. Meg kezdtük ugyan már a haza, a nyelv szaba
dítását ; megkezdtük de még nem fejeztük be; kell hogy folytassuk 
és befejezzük. A rumun hazának tökéletes felszabadítása a Romá
nia államférfiainak a gondja. Meg vagyok győződve, hogy szentül 
végrehajtják ezt a magas missiót, s a rumun haza elvégre szabad 
lesz!» így szónokok 1867. aug. 1-sőjén a balázsfalvi kanonok. 
S miben áll a «patria romána» ? A Milkó folyón inneni és túli Ro
mániából, azaz Oláh- és Moldvaországból, Máramarosból, Erdély
ből, a Bánátból, Bukovinából, Bessarabiából és Makedonia oláhos 
részeiből, mert ezekből nevezé ki a rumun kormány 1866. április 
1-sőjén a rumun Tudós Társaság tegjait.3) S kik azok a hunok, a 

3) Lásd ((Annalile Societatei Acaderaice Romane. Tomu I. Coprinde 
Sessiunile armiloru 1867, 1868 si 1869. Bucuresci, 1869. Ebből veszem, a 
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kik a pátriát és a rumun nyelvet eltapossák ? A magyarok; ezektől 
tehát fogják felszabadítani a patria romanát a rumun államférfiak, 
a mint a kanonok úr meg van győződve. — Mi pedig mind ebből 
azt a levegőt érezzük, a melyet a bukuresti Akadémia tagjai ki- és 
belehelnek, a kiknek feladata nem politikai, czéljai nem poli
tikaiak. f 

Aug. 18-án ugyan az a Cipariu egy rövid vázlatát adá a 
rumun nyelvtörténeteinek, mely nagyon idevaló. Nemzet lehet 
ipar, művészet, szóval, míveltség hijával is, úgymond, de nem 
lehet nyelv hijával. Minél régibb valamely nemzet, annál több
félék a nyelvének szomorú vagy örvendetes történetei is. Ha iga
zán rómaiak vagyunk s nem idegen eredetű csoportok vegyüléke; 
ha azok vagyunk, a kiknek mindnyájan magunkat érezzük: akkor 
a rumun nyelv históriája két ezer éves. Ha a rumun nem dák, 
nem szláv, vájjon hát valamikor más nyelve lehetette a rumu-
non kivül? Ámde a rumun nemzetiség ellenei legszentebb 
sajátságainkat el akarták taposni, úgymint: először a római 
eredetet, azután magát a nyelvet is. Nem birják összeegyez
tetni a jelent a múlttal. Elenyésztek a dákok, hunok, avarok 
és sok más barbár nép, a melyek csak romokat és egy átkos 
nevet hagytak magok után: mint maradhatott volna meg a 
római elem ? kérdezik. Az lehetetlen; s hogy megátalkodva tagad
hassák a megmaradást, behunyják szemeiket, hogy ne lássanak, 
bedugják füleiket, hogy ne halljanak. Maradjanak hát a kész-akart 
tudatlanságok mellett, s menjünk által a rumun nyelv histó
riájára. 

Dákiába a román gyarmatok nemcsak Kómából ós Itáliából, 
hanem legelső sorban a határos tartományokból, úgymint: Moe-
siából, Pannoniából, Thrakiából, Makedoniából, Norikumból, 
Khetiából eredtek, a melyekben római gyarmatok és római katona
állomások valának. «Ezek azon első bölcsők, véleményem szerint, 
a melyekből a Dákia gyarmatjai kikeltek. Azért van egyezés a 
Dunán-inneni és Dunán-túli, vagyis a dák-román és makedo-

mit Ciparintól közlök. Az Akadémia kinevezett tagjainak száma, a részek 
szerint, következő: 4 a Milkón inneni, 3 a Milkón túli Bomániából, 
2 Máramarosból (Hodosiu József és Eomán Sándor), 3 Erdélyből (Cipariu 
Tini., Munteanu G., Baritiu G.) 2 a Bánátból (Mocioni A., Babesiu V.), 
2 Bukovinából, 3 Bessariaból, 2 Makedoniából. 
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román nyelv között.» Szerintem, így folytatja Cipariu, a Dunán
túli testvérek részint a thrakiai és makedoniai gyarmatok, részint 
az Aurelianus által kivitt dakiai gyarmatok utódjai. Azért áll 
nyelvök közelebb a dák-románhoz mintsem a makedo-románhoz. 
Miféle nyelven beszélitek azon gyarmatok úgy Trajanus ideje előtt, 
mint utána? Kétségen kivül latin nyelven, a birodalom és iroda
lom nyelvén. Azomban ezen kivűl Dákiában egy román népnyelv 
is vala, mely a mai rumun nyelvnek első eleme. Annak a román 
népnyelvnek eddigelé történelmi bizonysága nem volt, csak gyanít
hattuk más tartományok hasonlósága után. De hála az Isten gond
viselésének s egy jeles férfiúnak, egy becses emlék, egy unicum, ju
tott kezemhez, egy viaszos tábla, melyen görög betűkkel ez áll írva: 
Alexandrei Antipatri secondo auktor se.gnai, azaz, secundus auctor 
signavi. íme secondo secundus helyett, mint az olaszban; ime seg-
nai-hsLii se si helyett, mint nálunk semmi és az olaszban segno; 
ime ai is avi helyett, mint a rumunban semnai signavi helyett. Ez 
a viaszos tábla Kr. u. 160, okt. 4-kén készült, tehát ezelőtt 1707 
•évvel (Cipariu t. i. 18G7-ben olvasá ezt) s 55 évvel a római hadjá
rat és gyarmatosítás után. Kétségtelenné válik tehát, hogy a da
kiai gyarmatok a latin irodalmi nyelven kivűl egy népies román 
nyelvvel is élnek vala, mely, ha mi rómaiak vagyunk, a mai rumun 
nyelvnek az anyja. 

A római légiók kivonulván Dákiából különösen Erdélyből, 
itt a római míveltség és irodalom kialudt, mert a Claudius utáni 
időből, a melyben kezdődik a kivonulás, nincsenek római emlékek 
Erdélyben. Azért ne gondoljuk ám, hogy a román nyelv is meg
szűnt, vagy hogy valamennyi római kiköltözött a Dunán-túliMoe-
fíiába. 

Ha tovább megyünk, a román nyelvnek nyomai a VI. század
ban is, Maurikios Császár idejében, előtűnnek; ismeretes a «Torna 
fratreo szólás a Haemus hegyei között4). Az eléggé bizonyítja, hogy 

4) Talán nem mindenkinek van róla tudomása, részletesebben kö
böljük tehát. 579-ben az avarok Thrakiában pusztítanak ; egy byzantinusi 
sereg hátukba kerül a Haemusban, lóháton czipelék a battyúkat egy hegy
szoroson menvén el, a vezető előre s utána a teherhordó ló. Egyik lóról 
leesvén a battyu, az utána menő vezető reá kiált amannak vezetőjére : 
torna, torna, fratre, azaz, fordulj meg, nézz hátra, pajtás! Ez a kiáltás 
azomban futamodásra indítá a menőket, azért jegyzé fel a história (Theo-

NÍELVTUD. KÖZLEMKNYF.K. XIV. 1 ° 
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az első gyarmatosítás óítá megvolt a román nyelv mind Dunán 
innen, Dákiában, mind a Dunántúli részeken. S ezekben az iro
dalmi latin nyelv is uralkodék, mint az első egyházi zsinatok ira
taiból kitetszik. Baj éré a román nyelvet a birodalomnak kétfelé 
oszlása által; mert az elszakaszta bennünket a nyugattól, a mely
ben mind a latin mind a köznépi román nyelv uralkodik vala. Ez. 
a baj még fokozódék, midőn Phokas császár a latin nyelvnek di-
plomatiai használatát megszűntette, a görögöt tevén helyébe. A 
rumun nyelvnek tehát semmi rokon támasza nem maradt meg. 
S midőn a IX. század elején a bolgárok keresztyénekké lettek s 
azután hamar elszlávosodtak: a szláv nyelv még a rimmn egy
házba is bejuta. Irtózás és borzadalom nélkül nem lehet azt a bar
bárságot leírni, a melyet a rumun nyelv a szlávságtól szenvede. 
Végre szét vannak tépve a szolgaság bilincsei, s a holtnak vélt fel
éledt.)) — 

Még a már idézett «Despre Limb'a Komana»-bó], melyet 
Cipariu 1877-ben adott ki, s a mely a bukaresti akadémia által 
megjutalmazott grammatikának toldalékát teszi, közlöm a főbb 
gondolatokat és tényeket, habár ismétlések is lesznek köztök. — 
A rumun nyelv kezdete ismeretlen, sőt azt sem tudjuk, itt támadt-e 
a Dákia földjén, vagy legalább lényegesebb elemeiben már meg
alakulva jutott-e ide, szól Cipariu. Bármily nyomós ez a kérdés, 
alkalmasint megfejthetetlen marad mindaddig, míg világossá nem 
lesz, hogy a közönséges latin népnyelv és a Kóma nyelve között 
milyen volt a viszony. Az bizonyos, hogy a Róma környékein az 
úgynevezett parasztnyelv (lingua rustica) élt : de bizonytalan, 
vájjon csak a szók kiejtésére nézve vagy azok változásaira, ragozá
sára nézve is külömbözött-e a városi nyelvtől. Egyébiránt, a mi 
más római tartományokban, az okvetetlenül Dákiában is megtör
tének. Az Italiából és egyebünnen érkező gyarmatok mindegyike 
az irodalmi nyelven kívül saját tartománybeli nyelvjárását is 
elhozta magával. Érkezének pedig nemcsak Italiából, Siriából,, 
Kis-Azsiából, Thrakiából, Moesiából, Pannoniából, sőt Galliából 
és Hispániából is. Az irodalmi nyelven kívül tehát sok apró nyelv-

phylact. Simocatt. 2, 15. A 99. lapon; utána . Theophanes is 1. 397.). Iga
zán rumun nyelvbeli szók azok; a görög császár seregében tehát rumunok 
is szolgálnak vala 579-ben. 
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járás élhet vala Dákiában. Ezek majdan ós az állandó légiók nyelve 
is lassankint a mindennapi forgalom által egy különös dák-román 
nyelvvé olvadának össze, meg-megmaradván némi különös saját
ságaik, a mint a mai rumun nyelvben is észrevehetők. A meddig 
ezen gyarmatok közlekedése Kómával és Italiával fennállott, addig 
nem képződhetek a különös dák-román nyelv; legalább a Dákiá
ban eddig feltalált nyomai a köznép nyelvének a római uralkodás 
idejéből valók, s ugyanazon latin nyelvnek változatjait mutatják. 
De a római uralkodás megszűntével a közlekedés a római tarto
mányokkal tökéletesen elszakadt, s a Dákia vidékei magokra ha
gyattak. Ekkor a dák-román nyelv is független lön az itáliai 
dialectusoktól; s a mely hatásnak ezentúl ki vala téve, idegenek
től, úgymint szlávoktól ós görögöktől származott, mert ezekkel 
jutának a rumunok kereskedelmi, politikai és egyházi viszonyba. 
Emez idegen hatásnak kezdetét a VII. század elejére tehetni, a 
midőn Phokas császár (602-ben) a latin nyelvnek diplomatiai 
helyébe a görögöt állítá. — Cipariu azt a feltevést, hogy a dákok 
elrománosodtak s ezek lettek volna a mai rumunok elődjei, meg 
azt, hogy a rómaiak egyszer a régi Dákiából mindenestül kiköl
töztek volna a dunántúli új Dákiába «ipotesi absurde»-nek tartja. 

A nyugati római birodalom elenyésztével s a keleti római
nak görögössé váltával kezdődik a középkor, mely a római mívelt-
séget elnyomta. De ez a középkor nyugaton nem vala se oly pusz
tító, se oly tartós, mint keleten, különösen a románok által lakta 
részeken. Mert nyugaton a birodalom elenyészte után is a latin 
nyelv állami, egyházi és iskolai nyelvnek marada az új nemze
teknél is : de a keleti románoknál a vagyonosság elpusztulása 
mellett a míveltség is oda lön, s a nemzeti (rumun) nyelv fölibe, 
mint valami sötét ég, a szláv és annak állami, egyházi és iskolai 
nyomorult irodalma borula,, mely állapot egész a XVI. század 
közepéig .tartott, a mikor a régi Dákiában (azaz Erdélyben) a 
rumun nyelv az ezer éves álomból fel kezde ébredni. Azért nem 
maradt semmi nyoma a rumun nyelvnek azon egész középkorból, 
kivéve itt-ott egyes szók az oláh fejedelmek szláv s a magyar ki
rályok latin okleveleiben, s azon szók is csak helynevek, hegyek 
és völgyek nevei. 

Egész azon középkorig Dákiában, Moesiában, Thrákiában, 
Makedoniában, Thessaliában és Epirusban (Orbonásságban) a 

18* 
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románság egy test vala,.-ktilönös saját név nélkül, az állam poli
tikai nevén (hogy román) kívül; irodalma is latin vala, mert a 
meg nem állapodott köz dialectusokon nem írtak még. Hiába ke
resünk tehát irodalmi emlékeket a VII. század előtti korból, akár 
az általános köznyelven, akár különösen a Dákia nyelvén írot
takat. — Erdélyben a XVI. század közepe táján nyomtatták a 
legelső oláh könyvet; de a mai Eomániában, azaz oláh és moldvai 
fejedelemségben, 1640-ig egyetlen egy oláh könyvet sem nyomta
tának ; az illető fejedelmek oklevelei a XVII. század elejéig mind 
szláv nyelven vannak írva. Mert a bolgárok és szlávok elkeresz-
tyénesedése után a czirillus irodalom annyira belészivárgott a 
még pólyában lévő rumun nyelvbe, hogy a latin írás tudománya 
is hamar kiveszett a rumunok közül, úgy hogy a ki írásra tollat 
fogott, az csak görög vagy szláv-görög, azaz czirillus betűket ira 
még akkor is, ha rumun nyelven kellett írnia. A legelső nyom
tatott rumun könyv (czirillus betűkkel), az «ínvetiatura crestinesca» 
(keresztyén oktatás) Szebenben 1546-ban; Eomániában a nPravila 
mica» (kis törvény) Govora monostorban, 1640-ben; Moldovában 
az aOmüiariulu de Jasi» (Jászvásári Homiliák) a Három-Szent 
monostorban 1643-ban. 

II. A rumunok egyházi viszonyai. A középkorban minden 
európai népnek történelme az egyházi kötelékben van tartva; 
egész szellemi élete, még írása is, az egyház által határoztatik 
meg. A rumunok életére az egyház annál erősebben hat, mennél 
távolabb tartják a történetek a nyugati románságtól. Lássuk tehát 
előbb, mint fogják fel magok a rumun írók a rumunok keresztyén-
ségét és egyházát; azután pedig, mit találunk a valóságos törté
nelemben. Egyébiránt, mint az előbbi szakaszban, úgy ebben is, 
nem akarom, nem is bírom az egész rumun irodalmat elővenni és 
átkutatni : de a mit abból kiszedek, az alkalmasint híven tudatja 
velünk a rumun felfogást. 

A rumun história-írásban Sinkai György áll legelői.5) 
0 (Chronica Eomaniloru I, 13.) Tertullianus ós Origines kimon
dásaira támaszkodva, a kik általában a keresztyénség terjedéséről 

5) Clironica Romanilor si a mai raultor neamuri, iukatu au fostu 
ele asa de amestekate kii Romami, katu stb. de Georgie Sinkai de Sinka. 
JaRísi, 1853. Három kötet 4°. 
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szólnak, így ír : «Nem ok nélkül gondolom, hogy azon őseink 
közt, a kiket Traianus Dákiába hozott, sok keresztyén is volt.» — 
«A traianusi Dákia a Nikáai zsinat idejében Gothia vala, s ennek 
metropolitája, Theophilus, részt vőn az első zsinaton. 0 ugyan 
magát Gothia püspökjének nevezi: de kérdés, hol székelt? Nekem 
úgy látszik, hogy az erdélyi Belgrád (Gyula-Fehérvár) vala 'szék
helye, minthogy a belgrádi metropoliának kezdetét sehol sem 
találom megírva. Csak azt tudjuk, hogy 1721-ben vége lön, midőn 
Innocentius pápa a fogarasi püspökséget állította a belgrádi 
metropolia helyébe.» (I, 43.) — Már az 1780-ban kiadott ((Ele-
menta linguae Daco-Bomanae seu Valachicae» előszavában azt 
mondta volt Sinkai, hogy a rumunok a II.—XY. századokon 
«materna sua lingua pcregisse Divina», de hogy 1439 után a 
czirill betűket fogadák el, hivatkozván Miron Constans kéziratára 
és Kantemir Demetrius Descriptio Moldaviae-jére. Sinkai azután 
a Chronikájában5) (I, 398.) «Ignatius de Luca-t (Geographia 
Bucovinae, tom. V. pag. 325.) idézi, a ki ezt írja : Egész 1439-ig, 
a midőn a moldovai metropolita Damian a florenzi zsinat határo
zatait aláírta, a rumunok a latin nyelvvel éltek volt. De Damian 
utódja, nagy ellensége lévén az egyházi uniónak, a szláv betűket 
hozá be. «Hol veszi ezt Luca, nem mondja meg; de én, folytatja 
Sinkai, már azelőtt megmutattam, hogy a rumunok sokkal előbb 
keresztyénekké lettek, mintsem a bolgárok, s hogy a rumun püs
pökök is az első zsinatokon latinul írták alá magokat.» — A mese 
így van előadva Kantemirben, (német fordítás : Histor. geogr. 
und politische Beschreib. der Moldau. Frankf. u. Leipz. 1771; a 
321. lapján.), hogy a florenczi zsinatról hazatérvén a moldovai és 
oláhországi metropoliták, a kik az uniót aláírták volt, oly nagy 
ellenzésre találának honn, hogy az új metropolita Moldáviában a 
latin könyveket és okleveleket máglyára hordatván elégette, s 
hogy többé senki az unióra ne is gondolhasson, a latin írást is 
eltiltotta, helyébe a czirill írást fogadván be. 

«A misét se latin, se rumun nyelven nem olvasták többé, 
hanem szláv nyelven; ezen írták a könyveket is, pedig se pap, se 
közember nem értette. Az oláhországiak mindenben utánozák a 
moldovaiakat. Azért támada nagy tudatlanság és babonariit a 
nép között; azért oly kevés a latin nyelvű kútforrás az 1439 
előtti oláh történetekre nézve.)) Ekképen ismétli Kogalnitchan 
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a mesét 1837-ben6), í)ícső-szent-mártoni Major Péterre hivat
kozván, a ki a maga «Istorie pentru inceputulBomaniloru»-jában 
Budán, 1812-ben,'hasonlóképen elmesélte volt a dolgot. 

Illyésfalvai Pap Szilágyi József a «Skurta lstorie a credincei 
Komaniloro-jában7) imigyen tudja a rumun keresztyénség elejét 
és folytatását : «Hinni lehet, hogy azon rómaiak közt, a kiket 
Traianus Dákiába hozott, keresztyének is valának; a IV. század
ban már mind keresztyén lett. Nagy Konstantin 316 jun. 7-kén 
levelet íra Protogenesnek, Dákia püspökjének; Dákia akkor ma
gában foglalván Oláhországot, Moldovát, Erdélyt, Pannoniának 
egy részét, s a Neszter folyótól a Tiszáig terjedvén. Protogenes 
jelen vala az első zsinaton is Nikaában stb. — A VII. században 
a bolgárok foglalják el a földet egész a Haemusig, Thrákiáig és 
Makedoniáig; ezeket a rumunok teríték meg a keresztyénségre. 
A bolgárok és rumunok egyesülvén, hatalmas királyságot alkotá-
nak; a rumunok közöl választanak királyokat is, mint Simeont, 
Pétert, Sámuelt, akiket a római pátriárkák kénének föl.» (30—31. 
lapon.) — Az író szereti az egyházi uniót, azért írja, hogy a 
rumunok mindig hívei valának a római széknek. «A XV. század
ban még inkább megerősítek az uniót, mert a florenczi zsinaton 
1439-ben jelen valának a rumun fejedelmek követjei, s a metro-
polita Damian erősen háta Józsefre, a konstantinápolyi pátriár
kára, hogy egyesüljön a római egyházzal. A rumun fejedelmek 
Rómába zarándokiának sz. Péter ereklyéinek tiszteletére; Nagy 
István, moldovai fejedelem, a törököktől elvett zsákmányból 
Rómába is külde a pápának. De III. Bogdán a törökök alattvalója 
lévén 1503-ban, ezentúl a rumunok nem közlekedhettek a római 
székkel, a melytől soha sem váltak volt el. A török uralkodás 
pedig a görögöket vivó be Moldovába ós Oláhországba, a kik a 
görög nyelvet uralkodóvá tették mind az iskolában, mind az egy
házban. » 

Halljuk még Sagunát8) is. «Midőn a rumun nemzet keresz-

6) Histoire de la Valacliie, de la Moldavie et des Valaques Trans-
danubiens I . Berlin, 1837. 

7) Skurta istorie a Credincei Romanilor din síintele kart i si adeve-
rate documente deduca, prin Josif Pap Seladsan de Illyésfalva. Blaz 1845. 

8) Istoria Bisericei ortodokse resaritene universale de Andrea báron 
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tyénségéröl kezdek szólni, legelsőben röviden fejezem ki, hogy mi, 
kik rumunok vagyunk, azt hisszük és bizonyítjuk, hogy a mai 
rumun nemzet a római colonusoktól származik, a kik részint 
Traianus seregével, részint azután jöttek ide, mívelni a földeket 
és városokat, miután a rómaiak elfoglalták volt Dákiát a Tiszától 
fogva a Feketetengerig. A római seregben és a colonusok közt 
bizonyosan keresztyének is voltak; ime Nikitas Gothiában, azaz 
a mai Moldova- és Oláhországban születvén, Athanarik gót feje
delem által halálra kínoztatok. Ezt a Nikitast Theophilus, gót 
püspök, a ki a nikáai zsinaton részt vőn, keresztelte volt, s azután 
Nikitas neki püspöki utódja lön. A 451-béli zsinaton, Theodoretus 
szerint, (kit Saguna ismételve Theodorikusnak ír), mind a két 
Dákiának püspökjei jelen valának. Mindebből világos, hogy az 
apostoli kortól fogva a rumunok közt keresztyének találkozának, 
a kiknek száma természetesen felszaporodék időjártával. A IV. 
egyetemes zsinatnak 28. kánonja azt rendeli, hogy a Pontus, 
Ázsia, Thrákia metropolitáji s azok, kik a barbár részeken vannak, 
a konstantinápolyi pátriárkától vegyék a felavatást. A barbár 
részek a Feketetengerig nyúlván el, a régi Dákia oda tartozik 
vala. Ezen kánon szerint tehát az erdélyi rumunok akkor a kon
stantinápolyi szék alá voltak rendelve. 

Justinianus születése városát, Első Justinianát, 
érsekségre emelvén, az alá a «Dacia Mediterranensis és Bipensis» 
püspökjeit is rendelé, elszakasztván őket a konstantinápolyi szék
től. Meddig tárta ez az elszakasztás, nem tudni; de minthogy 
Gylas erdélyi fejedelem, a megkeresztelkedése után, Theophy-
laktus konstantinápolyi pátriárkától kapta meg Hierotheust hit
beli tanítóul : Erdély vagy már azelőtt, vagy ekkor került vissza 
a konstantinápolyi szék alá.» (Tom. II. kap. II. 42—48. §.) — 
«A mi erdélyi metropoliánkban, úgymond azután Saguna (51. §.), 
föl lehet tenni, hogy a XII.—XIII. századig görög nemzetbeli 
metropoliták valának, de azontúl az újabb időkig legnagyobb 
részint szláv, néha görög, vagy épen rumun is üle a metropolitai 
széken.)) — A üorenczi zsinatról beszéllvén (Tom. II. 1. §.) Saguna, 

de Saguna. Cibiiu. 1860. Tom. I. II. — Saguna több könyv írásával és kiadá
sával, de még inkább alapításaival nagy nevet szerzett magának az 
erdélyi rumunok közt. 
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egy szóval sem említi még a moldovai és oláhországi metropo-
liták részvétét azon, sem azt a latin könyv-égetést, a melyről 
mások mesélnek. 'Egyébiránt Saguna nem helyesli az uniót. 

Cipariu egy helyütt (Despre Limb'a Romána, 25. lap) így 
szól : «Hogy a rumunok a XV. századig latin betűkkel éltek, s 
hogy a florenczi zsinat után Jó Sándor, moldovai fejedelem, eltil
totta volna a latin írást s elégette volna a latin könyveket, ahányat 
előtalált, az mese (este numai una fictiune neistorica.)» 

"Végre Heliade, a bukuresti akadémia elnöke, az 1869. évi 
augusztus 23-kai ülésben a megállapítandó helyesírásról szólván,, 
ezt monda : «A nyelv oktasson bennünket arra, mely helyesírási 
mód alkalmatos neki. Azelőtt a Cyrillusról úgynevezett czirillus 
betűkkel írtunk, a melyek görög-latin betűk. A szlávok a rumu-
noktól fogadák el, midőn ezek által a keresztyénségre téríttettek.))' 
Heliade állítása Sinkainak azon véleményével egyez meg, mely 
szerint Methodius és Constantinus, a ki mint szerzetes a 
Cyrillus nevet felvette, rumunok valának. «Nincs mit azon csu-
dálkoznod, írja Sinkai a 861-ki év alatt (Chronica, I, 159.), hogy 
sz. Cyrillus és Methodius nem vetették magokat Photius alá : 
mert ez görög, ők pedig a traianusi colonusokbeli rum unok valá
nak, mely colonusok egyesülvén a bolgárokkal, nem szenvedhetik 
vala a görög uralkodást.;) 

Foglaljuk össze az eddig hallott állításokat. 
a) Minden idézett rumun író azt bizonyítja, hogy a dunán

inneni rumunok, s ennélfogva az erdélyiek s a többiek is, a 
Traianus colonusaitól és katonáitól valók, tehát szakadatlan kö-
vetkezésü utódjaik a régi rómaiaknak; hogy mind tiszta római 
vérüek, mert nem vegyültek más népekkel, mint az olaszországi,, 
francziaországi stb. románok. Azért Dicső-szent-mártoni Major 
Péter állítása szerint, a rumun nyelv rómaiabb az olasznál, fran-
cziánál stb. Cipariu, a ki bizonyosan Major Péter nyelvészkedését 
nem helyesli, annyit nem állít, hanem csak azt, hogy a régi köz
napi vagy paraszt latin nyelvből való a mai rumun; de bizony
talan, hol mikép támadt. A mint láttuk, Cipariu 1869-ben még 
hálálkodva egy viaszos táblát hoza elő Kr. u. 160-ból, a mely azt 
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bizonyítaná, hogy Erdélyben már 55 évvel a római megszállás 
után a «secondo auktor segnai» szókban a rumun nyelvnek első 
bimbóji fakadoztak volt ki. «Ime, úgymond, secondo secundus 
helyett, mint az olaszban; ime segnai-baii se si helyett, mint 
nálunk semnu és az olaszban segno ; ime ai is avi helyett, mint a 
rumunban semnai signavi helyett.* Ámde a kanonok úr is jól 
tudja, hogy ezen szók egészen olaszosak s épen nem oláhosak. 
Ugyanis az olasz secondo a dákiai oláhban ualu doile», a makedo-
oláhban «adoilea»; az olasz segnai is az oláhban semnai. E két 
szó ualu doile)) («a doilea») és semnai oláhos termetű és képű: de 
azokat nem találhatjuk meg a feliratos emlékeken. Úgy látszik, 
Cipariu maga is más véleményre tért azután. Mert az 1877-ben 
kiadott «Despre Limb'a Eomana)>-ban megvallja, hogy «a rumun 
nyelv kezdete ismeretlen, sőt azt sem tudjuk, itt támadt-e a Dákia 
földjén, vagy már, legalább lényegesb elemeiben, megalakulva 
jutott-e ide.» A VII. századig sehol nincsenek emlékei, addiglan 
mind az egyházi, mind a politikai igazgatásban a latin uralkod
ván, a mely mellett a köznapi nyelvnek irodalmi alkalmazása 
nem volt. Phokas császár 602 tájban behozván a görög nyelvet a 
latin helyébe, s szláv és bolgár népek áradván el a dunántúli 
részeken, a keletre nézve a középkor kezdődék, a melyben a görög 
és szláv nyelvek uralkodának egész a XVI. századig. De Cipariu-
nak ezen felfogásában nem egyeznek meg a többiek, jelesen Sinkai 
úgy tudja, hogy a rumunoknál a II.—XV. századokon a római 
nyelv uralkodott volna. 

b) Az idézett írók abban egyezők, hogy a Traianus gyarma
tosai és katonái között bizonyosan keresztyének is valának, a 
kiknek száma mind nagyobbá lőn. A IV. században már az egész 
rumunság keresztyén. Metropolitájok, tehát püspökjeik is vannak, 
az apostoli időktől fogva. A nikáai zsinaton részt vészen metropo
litájok, a kit Pap Szilágyi Protogenesnek, Sinkai és Saguna Theo-
philusnak neveznek. Ez a Theophilus Nikitast keresztelte volt, a 
ki neki püspöki utódja, s azután első mártír lőn, Athanarik gót 
fejedelem őtet halálra kínozván. Theophilus és Nikitas erdélyi 
Belgrádon székeltek, azt hiszi Sinkai, s nem tagadja Saguna. 

Itt már nagy ellenmondás mutatkozik a tények és a felfogás 
között. Az idézett írók szerint az erdélyi rumunok a Traianus 
romanusainak tiszta, vegyületlen utódjai; Cipariu azt is «absurda 
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hypothesis»-nek tartja," hogy a dákok elrománosodtak volna. 
Cipariu szerint a latin irodalom uralkodott Dunán innen ós túl a 
VII. századig, tehát Erdélyben is; Sinkai úgy tudja, hogy a latin 
irodalom és nyelv a rumunoknál egész a XV. századig uralkodott. 
Az erdélyi metropoliták tehát okvetetlenül latinul írtak, ha vala
mit írtak; ők latinul vagy legalább latin köznapi nyelven szóltak 
is. Mi csuda történt hát, hogy azok a római utódok, a kik csak 
latinul tudnak vala, Belgrád-nak nevezek el azt a római várost, a 
mely a latinul író és beszéllő metropolitának a szókhelye? Még 
nagyobbnak tetszik a csuda, ha látjuk, hogy azon mívelt római 
lakosok birtokában valamennyi római város és helység, nem 
tudni, hirtelen-e vagy egymás után ? szláv nevet kap. 

Másra nézve meg az írók között is nagy az ellenkezés. Az 
Erdélyben született és fölnevelt rumun írók Sinkaitól és Majortól 
kezdve Cipariuig a rumun nemzetnek, ha nem egyedüli, de fő-
fészkét Erdélyben találják. A Bessarábiában született Hasdeu, ki 
alkalmasint író társai között legtudósabb, nem Erdélyben, hanem 
Olteníában, azaz Oláhország nyugati részén, az Olttól kezdve a 
Bánátig, a hajdani Szörénységben, fedezte föl a rumun nemzetnek 
ős fészkét; Erdélyt, a nyugat-déli résznek kivételével, szarmaták 
és szlávok foglalván el a rómaiak kivonulása után, s a gótok 
keleten csak a Buzau (Boza) folyóig, a gepidek nyugaton leg-
felebb Tordáig érvén. De Hasdeu szerint is a rumunok ősei ve-
gyületlenűl magokban élének az első századokban, távol a gótok
tól és távol a gepidektöl. 0 szerinte Muntenia, vagyis a mai 
Oláhország, így növekedék lassankint : «A szörényi bánság, ma
gában foglalván Olteniát, Hátszeget és Temesiana (Temes-vidéke) 
keleti részét, mind a három együttvéve a római gyarmatoknak leg
első fészke Dákiában; az egész rumunságnak ott fejlik csemetéje a 
középkorban. 1160—1170 közt Fogaras járul a Szörénységhez, s 
azután mindketteje a Duna balpartjával növekszik Kiliáig. 
1370-ben Omlás herczegség ragad hozzá.» 9) Hasdeu felfogása 
szerint tehát lehetetlen, hogy erdélyi Belgrádon, vagyis Gyula
it ejérvárott. székelt volna az első rumun metropolita, minthogy 
ott a IV. században nem is voltak még rumunok, annál kevésbbó 

9) Hasdeu. Istoiia Critica a Romauiloru. Bucuresci, 1S75. Vol. I 
títudiulu I. 
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rumun keresztyének. Továbbá, ugyancsak Hasdeu tudománya 
szerint — mely sokkal kritikaiabb a Sinkaiénál és sokkal több a 
Sagunaénál — Athanarik nem Nikitást, hanem Sabast kínoztatá 
halálra; «traxerunt Sabam ad fluvium, qui vocatur Musaeus, ut 
ibi eum suffocarent.» 10) Az erdélyi rumunok léte és keresz-
tyénsége az első öt-hat században igen mesésnek tűnik fel; s a 
mit Saguna a rumun egyház külső viszonyáról mond, hogy az az 
apostoli kortól fogva Justinianus császárig a konstantinápolyi 
pátriárkától, azután Első Justiniana érsekjétol függött, mire, nem 
tudni mikor, újra a konstantinápolyi szék alá rendelődött volna, 
— szinte nem történelem. 

c) Valamennyi rumun író, a kiket idéztem, Hasdeut is hoz-
zájok tudván, szent hitnek tartja azt a meggyőződést, hogy a 
dunáninneni rumunok Traianus romanusainak egyenes utódjaik. 
Minden ünnepies alkalommal a közönség nem győzi elmondani: 
«Suntemu rornani», rómaiak vagyunk! Eme hittel azonban sze
metszúró ellentétben áll azon történet, hogy a rumun egyház 
Erdélyben a XVII. század közepéig, Oláh- és Moldovaországban 
még tovább is, szláv nyelven tartotta isteni tiszteletét, s hogy a 
rumun irodalom legelső kezdetétől fogva újabb időig szláv hetüket 
használt. A szlávság ebbeli uralkodását lehetetlen tagadni, hiszen 
az élők is tapasztalták még, s a rumun vajdák valamennyi ok
levelei is a XVIII. századig szláv nyelven vannak írva. Legkülö
nösebb mindenesetre a szláv betűk használata! A rumun írók 
hite szerint, a rumunok a rómaiak szakadatlan következésü 
utódjai lévén, s az első öt században püspökjeik is latinul írván : 
megfoghatatlanná lesz, hogyan kerültek elő a szláv betűk. Sinkai 
tökéletesen meg van győződve, hogy a szlávok a rumunoktól 
fogadták el a keresztyénséget, s Heliade a megfoghatatlant egy 
még nagyobb megfoghatatlansággal fejté meg, azt állítván, mint 
láttuk, hogy a szlávok a rumunoktól fogadták el a ezirillus írást; a 
mi világosan fölteszi, hogy a rumunok, a rómaiak örökösei és 
utódjai, elhagyták volt a latin írást, s azután találták ki a czirilhist, 
melyet az újabb rumun írók nem győznek elátkozni. Erezzük, 

10) Hasdeu, Zina-Filma. — Gotii si Gepizii in Dacia. Bucuresci, 
1877. 8. lap. Hasdeu ezt idézi: «Acta S. Sabae Gottln, cap. s. in Buynart. 
Acta primorum niartyrum. Parisiis, 1869.« 
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hogy a rumim hit s a történelem közt olyan ellenmondás van, 
melyet semmi sem- bír összeegyeztetni. Hiába nyilatkoztatják ki 
ellenségnek mindazt, a ki a történelmet tudván, nem hiszi, a mit 
a rumunok hisznek : azzal nem enyészik el az ellenmondás. 
Hagyjuk el tehát a véleményeket, s lássuk röviden, mit tanít a 
történelem a rumunok egyházi viszonyairól. 

A történelem a IV. század elejétől fogva a XII. század kö
zepéig nem tud egy árva szót sem a dunáninneni rumunokról. 
Azon egész idő folytában emlegeti a gótokat, gepideket és más 
germán népéket, emlegeti a hunokat, avarokat, bulgárokat, emle
geti a szarmatákat és sokféle szláv népeket : de romanusokról, 
vagy rumunokról legkisebb említést nem teszen soha. Pedig akár 
úgy képzeljük őket, mint Sinkai, Major, Saguna, akár úgy, mint 
Cipariu, Hasdeu : egyszer-másszor csak észre kellett volna őket 
venni. Constantinus Porphyrogenetus 950 tájban arra oktatja 
fiát, miképen lehet a dunáninneni barbárokat egymásra haragí
tani, s közülök szövetségeseket szerezni a byzantinus politikának; 
ő ismeri Oroszországot egész a mordvinekig és Novgorodig, s 
tudja a külömbséget a rósz ós szláv nyelvek közt; ismeri a mai 
Oláhországban tanyázó besenyőket, ismeri nyugati szomszédjaikat, 
a turkokat vagyis magyarokat, előszámlálván folyóikat; ismeri 
ezek nyugatján a morvaiakat, — de nem ismer se a besenyők, se 
a turkok földjén románokat, a kik neki legtermészetesebb szövet
ségesei voltak volna mind eredetöknél, mind keresztyén hitöknél 
fogva! 

A rumun írók rendesen a dunántúli eseményeket úgy adják 
elő, mintha innen a Dunán ugyanaz történt volna; a mit tehát 
onnanról hallanak, azt az innenre is értik, mi nagy tévedés. 
Dunán innen a keresztyénségnek nincsen nyoma se a szlávok, se 
az avarok közt, egész az orosz és magyar fejedelmek megkeresz-
teléséig; itt tehát, azaz Dunán innen, a létező rumunok sehogy 
sem juthattak volna szláv betűkhöz. Heliadenak véleménye, mely 
szerint a rumunok találták volna ki a szláv-czirillus írást, igazán 
absurd; így akár azt is lehetne vélni, hogy a rumunok a szláv 
nyelvet magát is kitalálták. Dunán innen a IV. század elejétől 
fogva a XII. század közepéig az ismeretes történelem nem tud 
semmit a rumunokról. — Másképen áll a dolog a dunántúli tarto
mányokban. Ott a VII. századig a latin nyelv politikai nyelv; a mai 
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Bolgárországban és azon túl, a meddig a görögség nem ért, a 
latin az egyháznak is a nyelve; itt tehát köznapi vagy paraszt 
latin nyelvnek is vala helye. «Ha megvizsgáljuk azon várak 
neveit, a melyeket Justinianus a thrák és dardániai környékeken 
megújított, a thrák-illir nevezések mellett annyi latinokat talá
lunk, hogy alig van köztök egy-egy görög. Tuguria, Valvae, 
Cunae, Calventinae, Ferraria, Aeraria, Vico-novo, Marci-petra, 
Lucu-fontana, Septe-casas, Tredece-tilias stb. román lakosságról 
tanúskodnak; a Dardapara közelében levő KaTtópakfta-bsai épen 
rumun szót is találunk, malu partot jelentvén, mint az illir mallj. 
A Maurikios császár idejéből (587) való a «torna, torna fatre! a 
Kimpu-longu (= Hosszúmező) oláh falu az első, melyet a törté
nelem 1014-ben említ a Strymon folyó mellékén.» n ) Lássuk az 
idetartozó egyházi viszonyokat is, a melyeket a történelem ismer 

1. Basilius császár meghódítja egész Bolgárországot s rendezi 
annak egyházát is. A hatalmas Simeon, a kivel a magyarok hada-
koztanak, függetlenné tette volt a bolgár egyházat, pátriárkát 
nevezvén ki. Basilius meghagyja ezt a függetlenséget, de 
1020-ban a pátriárka helyébe érseket állít, a ki Ohridá-ban 
székeljen. Ezen ohridai szék alá tartozék a bödöni (Bdyn 
görögül BÜŐÍVYJ) püspök is. (A sz. Gellert legendája szerint 
Ahtuni Bödönből hozta a szerzeteseket, a kiket a marosi 
kolostorba telepíte; Ahtum sem tud semmit erdélyi keresz
tyén oláhokról, pedig a Maroson uralkodott.) — A vlach 
nevet legelőször 976-ban halljuk Kastoria és Prespa között. — 
Basilius az egész Bolgárországon szerte lakó vlakokat is az ohridai 
érsek alá helyezé.12) Itt hát 1020-ban nagyon láthatók az oláhok. 
S mind sűrűbben emlegetik a byzantinus írók a XI. és XII. század 
folytában, míg Péter és Aszan, két haemusi vlak, a lázadás elejére 
állanak 1186-ban, s Bolgárország ismét elszakad a görög császár
ságtól, de a dunáninneni kunok segítségével, a kik egy darab 

1X) K. Tomascliek, a «Zeitschrift fiir die österr. Gymnasien». 1877. 
450, 451. 

12; Jiricek, Gescliichte der Bulgaren, 201. 202. 217. Golubiuskiből idézi 
az aranybullának szavait: xac lapftávsw ró xauovcxov aővorj TH'WTMV, 
xac TÜJU dva. naoo.v BouXyapcav BXá%c»v xac zcou xepl röv Bapdó.pecov 
Toupxcov, óaoi évvbq Boulfaptxcov őpcov dal. 
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ideig (1295—1323) az uralkodást is magokhoz ragadják. A byzan-
tinus császárok idejében kezdődék már a rumunság terjedése a, 
dunáninneni tartományokban; s nevezetes, hogy a történelem 
Galicziában vagy Halicsban nevezi meg legelőször 1164-ben, kö
vetkező alkalommal : Manuel császár a kis öccsét, Andronikus 
Komnenust, Nis és Branicsevo (Naúrou ze xal BpavczCó^g) kor
mányzójává tette volt. Ez, a császár élete ellen törekedvén, fog
ságba esek, a melyből kiszökött és Halics felé igyekvék mene
külni. De «midőn Andronikus félni megszűnt, mintha immár 
ment volna az üldözőktől, elérvén Halicsnak határait : akkor esek 
még igazán a vadászok tőreibe. Mert megfogák a vlakok, a kik 
szökésének hírét előbb vették volt, s visszavivék a császárhoz.)) 13) 
Ez időben tehát Halicsban már oláhok valának, kik jól ismerik 
vala az utat a görög császárhoz, a halicsi fejedelem akkortájban 
szövetségese lévén Manuelnek, s az egyházi viszony is Halicsot 
Konstantinápolyhoz kötvén. Az orosz nagyfejedelem, Vladimír, 
mint tudjuk, kevéssel sz. Istvánunk előtt fogadta be a keresztyén-
séget, de Konstantinápolyból. Kiev vala az orosz fejedelemnek, 
egyszersmind az orosz egyháznak is fő széke; Halics az orosz feje
delemségekhez tartozván, annak püspökjei is a kievi metropolitától 
függtek. Egyszer a halicsi püspök, a konstantinápolyi pátriárka 
beleegyezésével, metropolitaságra emelkedék. A kievi metropolita 
panaszt tőn az ellen Kantakuzenus János császárnál, a ki új 
pátriárkát választat, s ezzel és a zsinattal egyetértve helyreállítja 
az előbbi viszonyt az orosz egyházban. Ez történek 1347-ben. 
A császár és a zsinat levelei kimondják tehát, hogy Nagy- és Kis-
Oroszországnak csak egy metropolitája van, s ez a kievi, a ki alá 
ezek is tartoznak, úgymint : Halics, Volodimir, Cholm, Peremiszl, 
Lutzik, Turov püspökjei (xará zöv ZÓTTOV zYjg Mcxpag ' Pcoalag, zbv 
é7ny.rúou[xs.vov BoXuviov (Volhynia) eipiaxoptvai áyttozarai STTUTXO-
Tiac, YJ ze rálltrCa, zo BoXooípYjpov, ro XóXptv, zo Hspepíadhv, 
TO Aoov^ixov, xal zo To'jpoftov). Hozzá teszi még a zsinat 

13) *AXX ózs ZOO deifmívetv ártzc/sv 'Avopóvcxog cóg YJÖYJ rag YSt-
pag raiv ouoxóvzcov Xo.d(üv xal zcov ZYjg raXlzC"/)g ópc'cov Xafíópevog, 
. . . . zózs ^Yjpeüzíov épTTCTcre! zátg apxoac, aoXXYj(p3elg jap napa 
IDA/iov, ots ij f-'ji^'j T/yV aöroZ (pdáaaaa ipujYjV OipYjjYjaazo, ég zoü-
Ttíoco Ttpóg fiaotXéa TidX'.v áxyfszo. Niketas Chroniates, Bonni kiadás, 171* 
lapján. 
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levele, hogy az orosz nép, mely már szinte négyszáz évig 
keresztyén, mindig csak egy metropolitát ismert.14) Kis-Orosz-
országnak népe tehát, akár orosz, akár rumun, a keleti egyházhoz 
tartozik, s a rumunoknál is az isteni tisztelet szláv nyelven foly 
vala. Utóbb, mint látni fogjuk, Halics mégis metropolitát kapott. 

2. A mai Oláhországot legvilágosabban IV. Bélának 1247-ben 
kiadott adománylevele mutatja meg, a melynek tartalmát bőveb
ben közöljük: 

Minthogy az ország a tatárok becsapása által mind vagyonban, 
mind lakosaiban nagy vesztességet szenvedett, a jeruzsálemi ispotály vité
zeinek (vagy a jolianniták) nagymestere Eembald pedig kész az országért 
fegyvert fogni : azért a király, a báróival hosszas tanácskozás után, elha-
tározá, hogy az ispotályos vitézeknek odaadományozza az egész Szörény-
földet minden havasaival s egyéb hozzátartozóságával, a Joan és Farkas 
kenézségeivel együtt is az Olt folyóig, kivévén mégis a Lythen (Lytira, 
Lyrtioy) vajda kenészségót (kenezatus), a melyet az oláJioh-nak hagy meg, 
úgy a mint azt eddig birták. Az eladományozott föld jövedelmének felét 
magának és utódjainak tartja meg a király; a másik fele a vitézeké legyen. 
De a már épített vagy még építendő egyházaktól nem követel a király 
semmit, az érsekek és püspökök joga is sértetlenül maradván. A vitézek 
által felállított malmok, gazdasági épületek és íöldmivelések, kaszálók, 
legelők, halászatok jövedelmei is a vitézeké legyenek, a Cheleg dunai halá
szatát kivéve. A Lythen földjét lakó oláhoktól való minden jövedelemnek is 
a fele a királyé legyen, másik fele a vitézeké, a «Hatsot» (Harsot, Hátszeg?) 
földét kivéve. A nevezett oláhok tartoznak a külső megtámadás ellen a 
vitézeknek, valamint ezek az oláhoknak segítségül lenni. Megengedi továbbá 
a király, hogy a vitézek a Bolgár, Görög és Kún országok szükségeire 
elegendő sót vághassanak, még pedig a királynak és magok közös költségén, 
akárhol is Erdélyben (de quacunque salis fodina Ultrasilvana), s ettől a 
sótól, sértetlenül maradván meg a püspöki jog, valamint a pénz beváltásától 
járó jövedelemnek a fele a királyé, másik fele a vitézeké legyen. Egyébiránt 
fentartatik minden intézkedés, melyet a király akár nemesekre, akár másokra 
nézve tett, a kik ezen földet jöttek lakni; de a nagyok ellen (contra majores 
terrae) hozott fejvesztő Ítéletet fel lehet vinni a királyhoz. 

H a valamely hadsereg megtámadná az országot, az adományozott 
Szörénység fegyvereseinek ötödrésze tartozik a király seregébez csatlakozni; 
ha pedig a király indulna Bolgár-, Görög- vagy Kún-ország ellen, a fegyve
resek harmadrésze köteles a királyi sereg előtt járni, a nyerendő ingatlan és 
ingó jószágok arányos része a vitézeknek jutván ki. 

14) Acta Batriarchatus Constantinapolitani 1315—1402. Ediderunt 
Fr . Miklosich et Jos. Müller. Vindobonae Tom. I. 263. 267 stb. 
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Ezenkívül a nagymesternek és általa az ispotályos háznak adomá
nyozza a király egész Kúnországot az Olttól és az erdélyi havasoktól kezdve 
(a fluvio Oltó et alpibue Ultrasilvanis totam Cumaniam), ugyanazon föltételek 
alatt, a melyekkel a Szörénységet adományozta, kivéve a Szeneszlausz oláh 
vajda földjét, melyet, úgy mint a Lythen földjét, az oláhoknak hagy meg. 
Ezen adományozott Kúnországnak egész jövedelmét húsz évig szedjék a 
vitézek, azomban a Szeneszlausz földjének csak fele jövedelme illeti meg őket. 
Húsz év múlva Kúnországnak is féljövedelme a j d r á l y i kincstárba foly, min
den ötöd évben össze kellvén írni az egész jövedelmet. A király még külön 
kiadandó oklevél mellett 400 (500) ekealja földet is adományoz Feketigben, 
vagy másutt egészíti ki Erdélyben (ultra Sylvas), a hol kényelmes a bejárás 
mind Kúnországba, mind a Szerénységbe. Hogy pedig az ispotályos ház a 
tengerről is vihesse be a szükségeseket, a király neki a tengermelléki Scardona 
várost és Pegzat birtokot (praedium) is adományozza, valamint a Vaila 
vidéket (terram) a Dunánál, nem messze Zimonytól (non longe a Zemlen 
existentem), a melyet a Krassó vár hatóságából kiveszen. Azokért az adomá
nyokért kötelesek a vitézek akármely nemzetbeli pogányok, továbbá a bol
gárok és más sclusmaticusok ellen fegyvert fogni, úgy ha ezek támadnák meg 
az országot, száz lovassal tartoznak a királyi sereghez csatlakozni; ha pedig 
keresztyén sereg támadná meg azt, ötven lovast küldenek a végvárakba, úgy
mint Pozsonyba, Mosonyba, Sopronyba, Vasvárba, Újvárba; a tatárok ellen 
hatvan lovast adnak. Minden új nagymester hűséget fogadván arra is kötelezi 
magát, hogy nem csak az előszámlált földek, de az országnak benépesítésére 
is gondja lesz, s hogy semmiféle állapotú és nemzetü parasztot, se szászt vagy 
németet az országból, különös engedelem nélkül, nem fogad be a maga bir
tokaira. 1B) 

Ez adomány szerint a mai Oláhország 1247-ben két részre 
oszlott, az Oltón innenire, vagyis a Szörénységre, s az Oltón túlira 

15) G. Pray. Dissertationes Historicae. Vindobonan 1771. Pag. 134—137. 
Katona. História Critica regura Hungáriáé stirpis Arpadianae. Tom. VI. 
Budae 1782. Pag. 95—103. A magyar történelem-írás most szerfelett elha
nyagolja azon országok történeteit, a melyek az előtt szoros kapcsolatban 
valának Magyarországgal. Még az elnevezéseket sem tudják jól, úgy lát
szik, így a latin «Transalpina»-t, azaz Oláhországot, szerte Havasalföldnek 
írják; mert nem tudják, hogy a «Transalpina terra» valóban Havaselv-
földje, a miből a rövidebb Havaselföld lett. — Szalay László felfogása is 
ellenkezik a IV. Béla oklevelének legvilágosabb értelmével; s az sem áll 
úgy, mint ő mondja (Magy. Tört. I I , 158. lapján), hogy «az egykorú 
byzanczi írók az Olt ós Duna között, Erdély havasaitól délre fekvő tarto
mányt, a Szörénységet, magyar Oláhországnak nevezik.» Nem, csak a Szö
rénységet nevezik úgy, hanem az Oltón túli részt is, melyet IV. Béla 
oklevele «Cumania»-nak, a későbbi királyok oklevelei mindég «Transalpinae 
partes»-nek neveznek, s a magyarul írók Havaselv-földjónek irtak. 
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'vagyis Kúnországra. — Mindenik résznek külön állapotja már 
•ebből is kitetszik, hogy külön feltételek alatt adoniányoztattak el, 
a Szörénységnek fele jövedelmét tartván meg magának a király, 
Kúnországnak meg egész jövedelmét húsz évre a vitézeknek 
engedvén által, s csak azután követelvén magának felerészt. 
A hadi kötelezettség is külömböző a Szörénységtől és Kúnország-
tól, a mit nem akarok ismételni. Visszatekintvén a történetekben, 
látjuk, hogy a magyarok idejövetele után a besenyők foglalják el 
Oláh- és Moldovaországot, a kik csak egy napjáró földnyire 
valának távol a bolgároktól s négy napjáró földnyire a magya
roktól, mint 950 tájban értesít Constantinus Porphyrogenetus. 
A XI. században a kunok érkeznek el, s a besenyők közéjök 
olvadnak; 1247-ben már nem említik ezeket. Oláh- és Moldova-
országban tehát besenyők és kunok az uralkodó; szlávok pedig, 
az avarok idejétől fogva, mindig az engedelmeskedő nép, a mely
től a helynevek származnak, p. o. az Oltón inneni részen Krajova 
(Kraíova), Ternava (mely név minden szlávok-lakta vidéken elő
fordul , p. o. Tirnava = Nagy-Szombat, Tirnava = az erdélyi 
liüküllő, Trno = a bolgár Tirnova stb.), Szlatina, Okna, Jablo-
nicza stb. így az Oltecz folyó név, mintegy az Oltnak kicsinye, 
mint Donecz van a Don mellett stb. stb. A kenéz, vajda, Szenesz-
lausz is szláv nevek. Magokat az uralkodó kunokat a tatárjárás 
szórta volt el; egy részök Magyarországra jött, más részök Bol
gárországra menekült, harmadik részök a Neszteren túl és a 
Feketetenger éjszak-keleti partjain még a XIV. században élt, a 
melynek nyelvét az úgynevezett Petrarca-féle kún szótár őrzötte 
meg. Az Oltón innen új lakosokúi tűnnek fel a Joan és Farkas 
kenézségek népei és a Lytira vagy Lythen vajda oláhj ai', az Oltón 
túl a Szeneszlausz vajda oláhjai. Hogy ezek mind a magyar ki
rálynak jóváhagyásával telepedtek ide s neki adózói valának, 
világosan kitetszik az adomány szavaiból. S ezen oláhok nem is 
schismaticusok, mit abból tudunk meg egész bizonyossággal, mert 
a vitézek a pogányok és schismaticusok ellen kötelesek lévén ha
dakozni, az oláhok segíteni tartoznak őket, s viszontag a vitézek 
is az oláhokat segítik. Egyébiránt abban nincs semmi föltetsző; 
a dunántúli bolgárok és szerbek fejedelmei is sokszor a pápától 
kérének koronát és felavatást. — Oláhországnak se kunjai, se 
szlávjai nem mivelék a só-bányászatot; a ki-kibukó só-darabokat 
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es sós vizeket bizonyosan használák, de só-aknázni nem értének^, 
tehát sókereskedést nem tíznek vala. A királyi adománylevél meg
engedi tehát a vitézeknek, hogy akárhol Erdélyben annyi sót 
vágassanak közös költségen, a mennyi Bolgár-, Görög- és Kún-
országoknak szükséges. Világos ebből, hogy az oláhországi sóbá
nyák még 1247-ben netn valának kinyitva. Még egyet jegyezzünk 
meg. Minden új nagymester hűséget fogadván a királynak, azt is 
köteles megígérni «quod curam et operám dabit ad populandum non 
solum dictas terras, sed etiam alias terras nostri regni • et quod 
rusticos de regno nostro cujusunque conditionis et nationis, ac 
Saxones vei Teutonicos de nostro regno non recipiant ad hahitandum 
terras dictas, nisi de licentia regia speciali.r> Mind a Szörénység,. 
mind Kúnország, azaz az oltontuli rész, nagyon gyéren valának 
még lakva ; benépesítésökre tehát gondot kellé fordítani. A király 
kiköti magának, hogy az ő országából semmiféle parasztot vagy 
németet ne vigyenek ki az adományozott országba. Ennélfogva 
ide csak Halicsból, szóval Kis-Oroszországból, vagy a dunántúli 
tartományokból, Bolgár- és Szerbországokból Iehete jövevény 
lakosokat szerezni. S ezekből talán önkényt is özönlenek külö
nösen oláhok, nemcsak a mai Havas-elv-földére, hanem Magyar
országba és Erdélybe is. 

A johanniták vagy ispotályos vitézek meddig tartották meg-
adományukat, s miért hagyták el, nem tudjuk; legalább nékem 
nincsen arról tudomásom. A magyar királyság viszonyai IV. László 
után már III. András alatt (1290—1300) nagyon felzavarodának; 
az utóbbiknak halála után pedig a pártoskodás minden erejét föl-
emészté a királyságnak. Míg Bóbert Károly megerősíthette magát 
a királyi székben, addig Havas-elv-földén a magyar jogot igen el 
szerették feledni. Károly 1333-ban visszavetvén Bazarád vajdának 
ajánlásait, a ki pedig, úgymond a krónika, «censum debitum 
Begiae Majestati semper fideliter persolvisset», azt feleié: «Sic 
dicite Bazarad : ipse est pastor ovium mearum, de suis latibulis 
per barbas suas extraham.» Vakon neki megyén a király, «confi-
dens de fide perfidi scismatici», mint az 1358-ban írt (Marci) 
krónika mondja, s majd egész serege odavesze. Mindamellett a 
magyar koronához azután is függő viszonyban marad Havaselv
földe, melyet azért a görög írók Ungrovlachiának neveznek, de 
belső állapotja elváltoztat a krónika ezen szavai «confidens de fide 
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perfidi scismaticii) mutatják; a keleti egyház tekintélye győzött a 
nyugati egyházén. Ezt az a körülmény segítette elő, hogy leg
inkább Dunántúlról szaporodék a lakosság. 

Egy évvel azután, hogy a magyar krónika a «perfidus scis-
maticus» kifejezést leírta, tehát 1359-ben, a konstantinápolyi 
zsinat Sándor (^oe^óoaq riáa-qc, Qír(ypofila:/íaq) egész Ungrovlachia 
vajdájának kérésére Hyakinthust teszi metropolitává, a ki az egész 
Ungrovlachiában találkozó népek egyházi feje legyen, anagnostá-
kat rendeljen, hypodiaconusokat, diaconusokat és presbytereket 
szenteljen föl, s azoktól a neki törvényesen járó jövedelmet szedje 
(zTtlXafiÓjUSVÓq T£ XOU TtÚVTtúV TCUV ÓdevdrjTZOTE dtO.(p£f)ÓvTCÖV TO.ÚT7J 

dcxaúov). Az új metropolitaság köz vetetlenül a konstantinápolyi 
pátriárka alá helyeztetik. Magát a vajdát pedig inti a zsinat, hogy, 
a mint illik, engedelmes és hü legyen az apostoli egyházhoz, 
eltávoztatván magától minden idegen dogmát (aKorpiizeadai xa 
ex<puka xái akkor pia oóyfiara), azaz távol tartván magát a nyugati 
egyháztól, s esküvel fogadja, hogy Hyakinthus halála után ismét 
a konstantinápolyi egyháztól kér új metropolitát. 

1370-ben a zsinat Kritopulost Ungrovlachia némely részé
nek avatja fel metropolitájává (ét$ fxrfpoTcokírrjV fiépoug rijs /xyrpo-
rcókewq Oüyypofila.yíaq), a ki arra tesz fogadást, hogy alkalmatlan
ságot nem okoz Hyakinthusnak. Ez maga, betegeskedvén, kéri a 
pátriárkát, hogy öccsét adja melléje, a ki Bödönnek püspöke. 
S ugyancsak 1370-ben Anthimust ki is nevezik metropolitának, 
minthogy időjártával Ungrovlachiában a nép nagyon elszapo
rodott, s egy metropolita nem képes annyi népnek szolgálni (oux 
ianv ele, uóvoq ápyiepsug ixa.voq rcpoq, ro roaoürov edvog tbare 
oúvaaai TtVBOfiarixcoq auroúg érciaxéTtreadai xál didáaxeiv rá (puyto-
ipekyj xal acorrjpia). 1381 tájon, mint látni fogjuk, Maurovlachiá-
nak, azaz Moldovának, is metropolitája lön, a kit 1394-ben felha
talmaz a pátriárka, hogy Tirnovo-ban is (elg ro Tpíváftov) gyako
roljon püspöki jogokat.16) 

Az első ungrovlachiai metropolitának kinevezése után mo
nostorok is támadnak. Szent Nikodemus Prilep-ből, mely közel 
van Ohridához, tehát szinte a Bolgár földről, érkezek Oláhországba 
1350 tájban, s kezde monostorokat rendezni. A vodiczai 1360—72 

1C) Acta Patriarchátus Constantinopolitani, I. 383. 532. 533. I I . 223. 
19* 
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közt, a Kimpu-lungu és Tisména monostorok 1372—80 között, 
továbbá Kotména és Eozia monostorok 1386—87-ben támadának. 
Nikodemus ötven évig igumeneskedék az oláh monostorokban; 
megfordula Zsigmond királynál is Budán, engedelmet kérvén mo
nostorok alapítására. Zsigmond adományokat is ada Tisména 
monostornak 1418 és 1420-ban, természetesen szláv nyelven, a 
melyen írt Nikodemus is. 

Jobban nem lehet a rumun egyháznak valóságos történelmi 
állapotját, mely egészen ellenkezik a képzelt történelemmel, leraj
zolni, mint rajzolja Hasdeu azzal, a mit Nikodemusról mond: 
«A XIV. század elején, túl a Balkánon, Prilep városában, görög 
atyától és szerb anyától születik Nikodemus. Elhagyja szüleit, szer
zetes csuhába öltözik s 1350 tájban Munteniába (Oláhországba) 
jő, a melyhez akkor Erdély egyéb határos részeivel együtt Hát
szegnek is egy darabja tartozik vala (?). Itt Priszlopon kis mo
nostort szerezvén, leszáll Oltenia (a Szörénység) hegyeibe s sziklák 
és barlangok közt helyet keres, mely legalkalmasabb a szerzetes 
kietlen életre. A Zsil, Motru, Vodicza mellett egymásután épít 
czellákat, remete lakásokat, egyházakat, monostorokat, mígnem 
Tismenában állapodik meg. El lévén határozva, hogy itt egy 
minta-monostort állít, elutazik jobbra-balra, a Kárpátokon túlra 
és a Dunán túlra, kér és nyer bő segítséget a Bassaraboknál, 
Zsigmondnál Magyarországon, Lázárnál Szerbiában. Minden sike
rül neki, s vagy ötven évig igumeneskedik saját alapításain. 
Meghal száz éves korában, 1410 után, s mint az evangélium 
apostola nemcsak a rumunok emlékezetében, hanem majdnem az 
egész orthodox egyházéban él. De meg kell azt jegyezni, hogy 
nem a rumunok, ez a legkevésbbó bigot nép az egész világon, 
kanonizálták őtet, hanem már kész szentnek fogadták el a bolgá
roktól és szerbektől, a kik viszontag legszerelmesebbek a paradi
csom dolgaiba. Aleppói Pál azt is beszélli, hogy 1050-ben egy 
palaeographiai kincset láta Tismenában, t. i. egy evangéliumot 
szláv nyelven, gyönyörű betűkkel írva, ezüsttel ékesítve, melyet 
sz. Nikodemus maga kezével írt volt Ungrovlachiában, s a mely
nek végén ez évszám 6912, azaz 1404 áll. Ezen becses autograph 

") Mind ezeket a tényeket Hasdeu, Istoria Őrit. I. 130—148-ból 
veszem. 
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máig lappang valahol Ausztria- vagy Oroszországban, mert az 
ellenséges seregekkel kapzsi archaeologok szoktak járni, tudo
mányos zsákmányolás végett.» ]8) 

Oláhországban nincsen egy helység is, mely valamely szent
ről neveztetnék; nincsen szent ereklye, egyet-kettőt kivéve, me
lyek szlávoktól erednek; nincsen nemzeti szent: de mindazt abból 
magyarázzák a rumun írók, hogy a rumun a legkevesbbó bigot 
nép a világon. Pedig valóban nem azért van az, hanem mert az 
oláh keresztyénség nem az apostoli kortól fogva él itt, de sokkal 
később és szláv népek hierarchiája [mellett került ide. Külömben 
az oláh csak olyan bigot, mint más nép a keleti egyházban, éven-
kint 194 böjti napot s minden legapróbb külső szertartást szi
gorúan tart meg, ez lévén nála a vallás. 

3. Valamint IV. Bélának 1247-ben a johannitáknak adott 
adománylevelében először találjuk meg az Oltón innen Lythen 
vajdát ós oláhjait, s az Oltón túl Szeneszlausz vajdát ós oláhjait: 
úgy II . Andrásnak 1222-ben kiadott oklevelében, a mely az 
1213-belit megbővítvén, Erdélyben a kunok felé néző (ultra 
sylvas versus Cumaniam) puszta és lakatlan (deserta et inhabi-
tata) Borza, Burza földet a német keresztúraknak (fratres Cruci-
geri Hospitales S. Mariae in Ierusalem de domo Teutonicorum) 
engedi oda, először találjuk megemlítve az erdélyi oláhokat is, 
mint itt-ott feltünedezőket. Az adománylevél többi közt jogot ád 
a kereszturaknak, hogy bárhol Erdélyben sóaknákat nyithassanak 
s a kivágott sót hat hajón az Oltón, ugyanannyin a Maroson 
vihessék ki, visszafelé pedig azon tizenkét hajón mindenféle por
tékát hozhassanak be, s hogy sem ők, sem embereik nem tartoz
nak vámot fizetni, akár a székelyek, akár az oláhok földjén (per 
terram Siculorum aut per terram Blacorum) mennek keresztül. 
András király ez alkalommal Cruceburgot is, melyet a vitézek 
építettek volt, meghagyá nekik. — Honorius pápa ezt az adományt 
megerősítvén, a Cruceburg (itt Cuteburg) tartozóságát a blakokig 
(ad terminos Blacorum, a kiket alább valachoknak nevez), terje
dőnek mondja. 

Ugyancsak II. András, az erdélyi németek (hospites Teuto-
nici Ultrasilvani) kiváltságait 1224-ben megújítván, ezt mondja : 

') Hasden, Istoria Crit. I. 130—148. 
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«Azonkívül adtuk nekik a blakok és besenyők erdejét és vizeit, 
hogy együttesen használják a blakokkal és besenyőkkel.)) 

A német kereszturak mind tovább terjeszkedvén, Kúnország-
ban jelesen a Boza vize mentiben, egy új, kún, püspökséget is 
enged felállítani a pápa. A püspökség kán nevét (episcopus Cu-
manorum) nem szeretik vala a székelyek, azért oktatja őket 
1228-ban Theodorik püspök, ne akadjanak fenn a néven. «Ha 
Krisztus egyházában farkas és bárány élhetnek egymás mellett: 
miért nem lehetnének együtt székelyek, kunok, oláhok is?»19) 
Ebből is azt vehetjük ki, hogy az oláhok, a hol katolikusok között 
laktak, a római egyházhoz tartozának. Beljebb, a Kúnországban 
gyülekezők, a kikre addiglan nem hathatott volt a római egyház, 
természet szerint, a magok hitében maradának. Ezt olvassuk ki 
IX. Gergelynek 1234-ben kiadott okleveléből, a melyben a pápa 
írja : «A mint hallottuk, a kunok püspökségében vannak lakosok, 
a kik magokat oláhoknak nevezik, s ámbár névszerint keresztyé
nek, mégis külön szertartásokat követnek, s olyanokat tesznek, 
mik a keresztyénséggel ellenkeznek. Megvetik a római egyházat, s 
a szentségeket nem kún püspökünktói fogadják el, a ki ott a 
megyés püspök, hanem görög szertartású álpüspökökhöz fordul
nak; sőt Magyarországból is magyarok, németek és más igaz
hitűek, az oláhok közt való tartózkodás kedviért, hozzájok csatla
koznak, s mintha velők egy népet tennének, az ő egyházi szentsé
geiket fogadják el. Azért meghagyjuk a kún püspöknek, hogy 
rendeljen nekik oláh nemzetbeli helyettest (vicarius), a kit arra 
alkalmasnak vél, hogy ürügyök ne legyen schismás püspökökhöz 
folyamodni. Minthogy pedig, így szól a pápa a királyhoz, Te mint 
katolikus fejedelem esküvel is kötelezted magadat arra, hogy az 
engedetleneket a római egyházba hajtod : tehát kényszerítsd az 
oláhokat azon püspök elfogadására, a kit az egyház rendel ne
kik.)) 20) A pápai levél arra nézve tanulságos, mikép kezdenek 
már akkor is eloláhosodni magyarok, németek és más igazhitűek, 
kik csak szláv nyelvűek vagy székelyek is lehettek. Arra nézve 
pedig, hogy a XIII. században lehetséges vala-e Gyula-Fejérváratt 

19) Mindaz «Urkuntlenbucli zur Geschiclite Siebenbürgens»-ben Wien, 
1857. található. 

2Ü) Katona. Historica Crit. V. 706 stb. 
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egy, úgynevezett schismatikus püspöknek vagy épen metropolitá-
nak léte az erdélyi római katolikus püspök mellett, igen erősen 
tagadó bizonyság. 

De hogy olyan görög püspök 1234 előtt se Magyarországon, 
se Erdélyben nem volt, mindamellett, hogy görög hitűek valának 
itt-ott, döntőleg bizonyítja a következő tény. Imre király látván, 
liogy a görög szerzetesek némely egyházai, a latin püspökök gon
datlansága, vagy a szerzetesek feslettsége miatt hanyatlanak, 
megkéré a pápát, hogy ezek közöl egyet püspökké tegyen, a ki 
közvetlenül a pápa alatt álljon. III. Innocentius hajlandó lévén a 
király kérésének teljesítésére, felszólítá 1204-ben a nagyváradi 
püspököt és a bakonbéli apátot, vizsgálják meg szorgalmatosan 
az illető egyházakat, ha vájjon magok a görög szerzetesek által 
lehetne-e a monostorokat reformálni, vagy a megyés püspökök 
beleegyezésével azon szerzetesek közöl püspököt nevezni ki, a ki 
közvetlenül a pápa alá tartoznék? s küldjenek neki arról kimerítő 
tudósítást. Addig is minden gonddal azok javítására töreked
jenek. 21) A király kérése és a pápa hajlandósága nem valósult 
meg, bármi oknál fogva is ; legvalószinűen azért nem, mert azon 
görög vallásúak nagyon széjjel laknak vala, mit a helynevek is 
mutatnak, a melyekben az orosz szó van, mind Magyarországon, 
mind Erdélyben. Például említem Erdélyből : Maros-Oroszfalut, 
Orosz-Idecset, Oroszfáját, Oroszmezőt, Oroszhegyet, Görgény-
Oroszt, németül Eeussischdorf stb. Nincs is kétség abban, hogy az 
-első árpádi királyok idejében a görögvallásuak. szlávok, leginkább 
oroszok valának, a kik azomban a római megyés püspökök alatt 
állottak, 

Keriatovics Tódor, mint tudjuk, 1360-ban Munkács mellett 
a Sz. Miklósra nevezett monostort alapítá, melynek neve Munkács-
monostra Mátyás király 1458-dik oklevelében, a melyben ki van 
mondva, hogy «hujusmodi plébánia more praedecessorum nostro-
rum regum Hungáriáé ad nostram collationem pertinere digno-
€Ítur.» Tehát Munkácson sem vala 1458-ban görög püspök. 

A «Notitiae Graecorum episcopatuum»-ban van egy lajstrom, 
mely méltóság szerinti sorban számlálja elő az összes görög metro-
politákát (nepc rú-scog voo ftpóvou xcov nrjTpor.ohvwv), s melynek 

) Eray. Specimen Hierarchiáé Hungáriáé. 1776. I. 372. 373. 
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végén ezeket találjuk: «Utóbb Ungrovlachiában is két metropolita 
lett. Az egyik a nikomediainak helyére jutván (Nikomédiát a törö
kök 1326-ban foglalták el) exarchusnak neveztetik s egész Ungro-
vlachiának és a plagenák rnetropolitája; a másik Ungrovlachia 
egy részének rnetropolitája s az amasiainak helyén van. A mi 
napjainkban Bödönnek is lön rnetropolitája, ós egy másik Mauro-
vlachiában (Moldovában), valamint Halicsban, mely azelőtt Kis^ 
Oroszországnak része volt.» 22) A mint valamely tartomány poli
tikai önállóságra jut, azonnal metropolitát kér; így Sracimir 
vagy Strancimir János is 1381-ben kére metropolitát Bödönbe, 
mert akkor a részekre oszló Bulgária Bödönben is fejedelmet 
kapott volt.23) A méltóság szerinti lajstroma a görög metropoli-
táknak tehát 1381 tájon készült; s ekkor erdélyi metropolita nemi 
volt, mert azt a lajstrom nem említi. — Erdélyi metropolitát nem 
képzelhetünk 1234 tájon, s nem találunk ilyet 1381 tájon sem. 

1391-ben Antonius, konstantinápolyi pátriárka elbeszólli, 
hogy Balitza vajda és Dragos (Nőpáyog) édes testvérek (aurádéXf ot) 
a Sz.-Mihály nevű örökös monostort birják Máramarosban {iyouat 
fjLOvaarnptov arró yovtxózrfioq, rtepl róv zórtov TOLJ Mapauópsao)',. 
hogy Dragos Konstantinápolyba jővén, azt a pátriárkának aján
lotta fel, miszerint a monostor mától fogva a pátriárka felügye
letét és oltalmát élvezze (ártdkaúw zyjg Trazpiapyixqg iiu<rxi<psaj.$ 
xai depevősúaetog). A pátriárka a felajánlást elfogadván, Pacho-
miust nevezi ki igumennek és exarchusnak (igapyoq) a monostorhoz 
tartozó helyeken, melyek következők: Szilágy zö IslazQov, Erdőd 
ró ApTouvnv, Ugocsa tb"OfforCa, Bereg rá5IouuTispéxív ( = Ung-
bereg?), Csicsó zo 'f'Ccz£ó3tv, Bálvánecz zo PcdftavhCw ( = Bálvá
nyos?), Bisztra YJ ÍJlcrzpa. Az igumen (apát) exarchusnak joga 
legyen az előszámlált helyeken találkozó népet és papokat inteni, 
oktatni, az egyházias perekben Ítéletet mondani, s az épülő egy
házakat a pátriárkái kereszttel felszentelni (xaftitpoov érti azaupo-
itiffltp Ttazpcapycxw). Ha az igumen meg talál halni, Balitza vajda. 
és Dragos testvérek, a szerzetesek tanácsával, új igument nevez-

22) Históriáé Byzantinae. XI . kötet. Velencze 1729-ben. A 351. lapon 
23) Acta Patriarchátus Const. I I . 58. lapján, a hol SaoiXeoz zcov BOL>),~ 

fá.p(ov, xüp 'UöávvTjq a ^zavzC^urjpdq—DSik neveztetik. V. ö. Jirecek, Gesch„ 
(1. Bulgaren, 324. lapján. 
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hétnek ki, s az is mint pátriárkái igumen fog tiszteskedni.24) — 
íme a legelső görög egyházbeli méltóság, melyet eleddig találunk, 
s az is magyarországi és erdélyi ruténeket illet. Egyébiránt ne 
akadjunk fel a vajda szón, hogy miféle vajda lehete 1391 tájon 
Máramarosban; czigány vajda is volt. Azt is látjuk, hogy akkor 
a rutének és oláhok, ha és hol találkoztak, nem nagyon különböz
nek vala egymástól, az isteni tisztelet és a szentségek kiszolgál
tatása szláv nyelven folyván ezeknél is, azoknál is. Püspökről, 
különösen erdélyi oláh püspökről, még nincsen szó. 

Csehországból Huss tanítása nemcsak Magyarországba, ha
nem még Moldovába is elhatott. Eugenius pápa tehát «Jacobum 
de Marchia», «inquisitorem haereticae pravitatis»25) nevezé ki 
«in partibus Bosnae, Rasiae et Valachiae.» «Georgius Episcopus 
Transilvaniensís)), az ismeretes Lépes György, a király mellett 
lévén elfoglalva, 1436-ban azt írá : «Ex fi.de dignorum accepimus 
relatu, quidam perniciosi haeretica Hussitarum pravitate de Mol
dáviáé et aliis partibus, tanquam öves morbidae non solum praeno-
tatos districtus sed etiam istas partes Transilvaniae, proh dolor! 
subingressi quam plures gregis nostri utriusque sexus homines 
inficiendo corruperunt et eorum doctrinam pestiferam, tanquam 
venenum mortiferum, latius diffuderunt.» Azért kéri Jacobus 
de Marchia-t, menne Erdélybe «pro extinctione praedictae 

2*) Acta Patriarchátus Const. I I , 156. — araoponijjiov-i igy ma
gyarázza Dufresre (Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis), 
hogy «jus quod Patriarchae competebat in quacunque dioecesi episcopali 
ecclesiam dedicandi et conseerandi, defixa in ea, quam in hunc finem 
mittebat, lignea cruce, in concha retro altare, cum iuseriptione continente 
annum et diem aliosque characteres temporis defixae in loco crucis». Ez 
által ez az egyház nem a püspök, hanem közvetetlen e pátriárka alá tar
tozóvá lett. Ez az «exemtio ab ordinario azaopoTZTjjtov Tcarpiapytxóv-n&k 
neveztetik. A «monasteria patriarchica» tehát hasonlóképen ki valának 
véve az illető püspök hatósága alól, közvetetlenül a pátriárkától függvén ; 
s azoknak igumenje exarchus nevet viselt. Ilyen patriárkás monostorrá lön 
1391-ben a Máramarosban levő hz.-Mihály nevű is, annál is inkább, mert 
akkor még görög püspök Felső-Magyarországon sem vala még, mint 
látjuk. 

2Ö) «Jacobus de Marchia a sede apostolica et sacro concilio Basileensi 
in Bosnae, Rasiae et Valachiae partibus pro maledictae sectae et haeresis 
pestiferae eradicatione legátus et nuncius specialis». 



2 9 8 HUNFALVY PÁL. 

sectae pestiferae.» A nagyváradi püspök meg is dicséri Jaco-
bust, hogy «plurimos ipsa haeretica pravitate infectos per inter-
itum supj)licii reprobavit condemnatos.» A kalocsai káptalan is 
bizonyságot teszen Jacobusnak sikeres működéséről, sőt azt is 
állítja, hogy-ha az inquisitor a kalocsai megyébe nem jött volna, 
az eretnekek «jam ad arma se promptuabant atque pontifices 
cum clero miserabiliter neci tradere conabantur», mint Cseh
országban tették volt. — Ugyanazon 1436-dik évben Eugenius 
írja az esztergami érseknek, hogy a nagyszebeni decanatus «in 
finibus paganorum, schismaticorum et turcorum» van, s vagy 
hatvan egyházból áll, a melyeknek lelkészei egy dékánt válasszanak 
magok közöl.26) Mindezen levelekből semmi nyoma sem tetszik 
ki görög egyliázbeli püspöknek, se a nagyváradi, se az erdélyi 
egyházmegyében. Azt kell hát gondolnunk, hogy 1436-ban nem 
volt még ilyen. S ezt a következő két oklevél bizonyossá is teszi. 

1469-ben Pongrácz János, erdélyi vajda a nagyszebeni 
tanácsnak és bírónak megírja, hogy a galicziai vagy halicsi püs
pök Makarius «super presbyteros wolachales certam suani taxám 
et proventus suos exigere habét.» Meghagyja tehát a városi elő-
járóságnak, hogy nemcsak ne akadályozza a püspököt ama jöve
delmének fölszedésében, hanem még segítségül is legyen neki, 
«eidem omni vestro auxilio adesse debeatis.» (Ex castro nostro 
Dyod, tertio die festi nativitatis Virginis gloriosae. A. D. 1469.) 27) 

1479-ben Mátyás király, a nándorfejérvári metropolita 
Jovanychik kérésére a Máramaros megyében lakó «valachos pres
byteros fidem graecam tenentes, . . . . praefatoque metropolitano 
subjectos» fölmenti bizonyos adótól.28) Ezen utóbbi oklevél vilá
gosan értesít arról, hogy 1479-ben nem volt oláh püspök Erdély
ben, mert ennek léte miatt a máramarosi oláh papok nem tartoz
hattak volna a nándorfej ér vári metropolita alá ; az előbbi oklevél 
pedig a halicsi görög püspök alatt levőknek mutatja a szászok 
földjén lakó oláhokat. 

**) Fejé*, Codex Xiplom. X. 7. 794, 808, 809. etc. 
27) Eder : Advers. I I I . 1148. Tab. Nat. Sax. N. 315. — Fabricius Károly 

szívességéből vettem. 
28) Joh. Hintz. Gescbicbte des Bistlmms d. grich. n. u. Glaubensgenos-

seu in Siebeubürgen. Hermanstadt, 1850. et. 63. 64. lap. 
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II. Ulászlónak következő három oklevele azért nevezetes, 
hogy munkácsi rutén püspököt és erdélyi érseket említ legelőször, 
mi a máramarosi Sz.-Mihály nevű görög hitű monostor miatt, 
történik. Ugyanis 1491-ben Ulászló előtt «Joannes episcopus 
Euthenorum in claustro beati Michaelis Archangeli in Maromarus 
ritu Graecorum fundato» elpanaszolja, hogy legtöbb rutén pap és 
a görög hitű parasztok nem akarják a neki és egyházának régi 
szokásból kijáró jövedelmet visszaadni. A király megparancsolja 
tehát, hogy a «praenominati Rutheni presbyteri et coloni graecam 
fidem, ut praefertur, tenentes» a tartozó jövedelmet szolgáltassák 
be a püspöknek. De három év múlva, t. i. 1494-ben, a monostornak 
perjelje Hilarius, a konstantinápolyi pátriárkának 139í-ben ki
adott görög oklevelét egy latin fordítással adja be a királynak 
megerősítés végett, a melylyel bebizonyítja, hogy a monostori 
jövedelem nem illeti meg János püspököt. — A latin fordításban 
a monostorhoz tartozó helyek így vannak előadva ; Szilágyság, 
Meggyesalja, Ugocsa, Berzava, Csicsó, Bolvános (Boloanus), 
Almazigy, tehát a közlött eredetitől különbözően; továbbá Dragos 
Dragmesternek van nevezve. — A király megerősíti az oklevelet 
pro «fratre Hilario suisque successoribus universis», hozzá tevén: 
«ita tamen, quod ipse fráter Hilarius Prior et sui successores 
Episcopo de Munkács sui ordinis reverentia, Aféhiepueopo de 
Transsilvania modernis et futuris, velut superioribus suis, debitam 
•subjectionem et obedientiam praestare debeant et teneantur.» 
Úgy láttuk, hogy 1458-ban nem volt még munkácsi püspök : most 
1491-ben Jánost találjuk munkácsi püspöknek. A változás tehát 
az időközben történt. De a munkácsi püspök, János, ezután is 
követeli a monostor jövedelmeit; a király azért mind őtet, mind 
a perjelt maga elé idézi «ut inter ipsos super ipso negotio 
judicium faceremus.)) A püspök nem jelenvén meg, a király 
1498-ban meghagyja Máramarosmegye fő- és alispánjának, meg 
szolgabiráinak, ne engedjék meg, hogy a püspök a monostor 
ogait megszorítsa, míg a király nem határozand az ügyben. 'i9) 

A közlött kútfők világosan mutatják, hogy 1479-ig oláh 
püspökről, annál kevesebbé oláh érsekről Erdélyben, sehol nincsen 
nyom. Egy rutén püspök tűnik először fel, a munkácsi, a ki a 

') Hiutz. Gescliiclite d. Bistlmms d. griecli. r. Un. pag. 65—60. 
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Hz.-Mihályi monostort is hatósága alá kívánja vonni : de se rutén,. 
se oláh erdélyi püspököt nem találunk sehol. Jegyezzük meg egy
úttal, hogy Máramarosban 1480 tájon az oroszok és oláhok egy-
házilag is elváltak már egymástól. A Sz.-Mihályi monostorhoz 
való tartozóság leginkább rutén, s arra jogot igényel az új mun
kácsi püspök, lehet azért is, hogy akkor a konstantinápolyi pátri
árkától könnyű volt elvonni az addiglan neki járt jövedelmet,, 
melyet az igumen magának tart vala meg. A máramarosi és 
szomszéd erdélyi oroszokat tehát a munkácsi püspök vonja ma
gához. Ellenben a máramarosi oláh papoktól a nándorfej érvári, 
vagy görög (nem erdélyi) belgrádi metropolita szedé a jövedelmet. 
A munkácsi püspök és nándorfej érvári metropolita tehát némileg 
érintkeznek; a kettő között pedig erdélyi oláh püspöknek vagy épen 
metropolitának nincsen helye. Azt vélem annálfogva, hogy az 
1494-ki oklevél az «Archiepiscopo de Transilvania» szókkal nem. 
egy valósággal Erdélyben, hanem ezen kívül székelő, de Erdély
ben is ható vagy jogot gyakorló érseket fejez ki. Külömben inkább 
gyanúsnak mintsem tényeket bizonyítónak látszanék emez elne
vezés : «Archiepiscopo de Transsilvania». Tudniillik ezen okleve
leket az erdélyi káptalan 1721-ben írta által és adta ki «pater 
Georgius Eeigai Societatis Jesu Valachorum graeci ritus in Trans-
silvania unitorum»-nak kértére; tévedés akaratlanul is lehetséges 
vala. De ha fel is tesszük, hogy az átírás híven közli az eredetit, 
az nem bizonyíthat valamennyi oklevél ellen. Az idézett «Skurta 
istorie a kredincei Komanilor» (a 43. lapon) úgy érti ugyan a 
«Notitiae Graecorum Episcopatuum»-ból közlött helyet, mely 
szerint két metropolita volt Ungrovlachiában, hogy az egyik, t. i. 
a nikomediai helyén való, az egész Ungrovlachiának ós a plagenák 
metropolitája, a bukuresti vagy az oláhországi; a másik pedig,. 
a ki Ungrovlachia egy részének metropolitája, s az amaseniai 
helyén való, az erdélyi Belgrádon vagy Gyula-Fejérváron volt 
metropolita (karé au fost mitropolit in Belgrádul Ardealului)-
De «Ungrovlachia egy részén» soha senki sem értette Erdélyt,, 
kivéve rumun írókat (Pap Szilágyi, és legújabban Hasdeu). Végre 
számba kell venni a keleti egyházbeliek szokását is. Metropolitát 
csak abba a tartományba vagy országba rendelt a konstantiná
polyi pátriárka, a mely politikai önállásra vergődött; ez Erdély
ben csak a mohácsi ütközet után történt, s ha a konstantinápolyi 
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pátriárka valaha metropolitát nevezett volna ki Erdély számára, 
az már a török szultán védsége alatt történt volna; de erről okle
velet nem ismerek. S ha volna is valahol ilyen, az is tehát azt 
"bizonyítaná, hogy Erdélyben 1500-ig nem volt oláh metropolita. 
De még oláh püspököt sem találunk egész addig : jóllehet görög 
monostorok lehettek, voltak is, mint Hátszegen a Priszlopi, a 
melyek igumenjei a papi felszentelést is gyakorolták, tehát vladikai 
hivatalt is viseltek, — vladika lévén az oláh püspöknek szláv neve. 

III. A magyar nyelv tanúsága. Sinkaitól fogva Hasdeuig 
minden rumun írónak egyező véleménye az, hogy a rumunok a 
rómaiak ideje óta mint igenes és vegyületlen utódjaik, szaka
datlanul laknak Dákiában : ámde ama véleményt a történelmileg 
ismeretes egyházi tények és viszonyok nem igazolják, mint láttuk. 
Mit szól ahhoz a magyar nyelv ? 

Ha a rumun írók egyező véleménye állana, Magyar- és 
Erdélyország ethnographiai képe a magyarok bejövetelekor okve
tetlenül az lett volna : Tiszán innen a legnyugatibb liatárig szláv 
lakosság, Tiszán túl pedig Erdélynek legkeletibb határáig rumun 
lakosság. A szlávokon uralkodik vala Szvatopluk; a rumunokon 
«terrae Ultrasilvanae Gelou, quidam Blacus, domínium tenebat» 
olvashatni Anonymusunknál. De Szvatoplukot ismerik az egy
korú nyugati latin írók, ismerik a magyar krónikák, ismeri a 
mindegyiknél tudósabb Constantinus Porphyrogenitus : G-elout, 
elleniben nem ismerik sem az egykorú latin írók, se a magyar 
krónikák (az egy Anonymust kivéve), se Constantinus Porphyro
genitus. Tegyük fel azonban, hogy Sinkaitól fogva Hasdeuig 
minden rumun írónak egyező véleménye meg a mi Anonymüsunk 
fejezik ki a történelmi valóságot; elleniben a többi magyar 
krónikák, meg a nyugati latin egykorú írók s a mindnyájoknál 
többet tudó Constantinus Porphyrogenitus nem fejezik ki azt : 
országunk ethnographiai képe 900 tájon igazán Tiszántúl a leg-
keletiebb erdélyi határig rumun, Tiszán innen a legnyugatiabb 
határig szláv lakosságot mutatott volna. S ezt az ethnographiai 
képet visszatükrözné a mostani magyar nyelv, még pedig okve
tetlenül. 

Minden új megszálló nép, mely vallásával nem szigetelődik 
el, s a vallásában felsőbb míveltséget nem bír, óhatatlanul össze
keveredik azon néppel vagy népekkel, a melyekre mintegy reá-
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száll, s a melyeken uralkodni kezd. Az összekeveredés vagy teljes 
nyelvváltozást okoz, vagy legalább a megszálló és vezérkedő nép 
nyelvén látható nyomokat hagy. A nyelvváltozás sűrűbb lakossá
got tesz fel, a mely az új megszállót lassankint magába olvasztja; 
a kevesbbé sűrű lakosság, habár nem míveltebb is az új megszál
lónál, mégis ennek sok kifejezést kölcsönöz. A magyar, a Kárpá
tok övezte területen megszállván, kijelentett vallással nem szige-
telődik vala el, mint a török a Mohammed vallásával, az előtalált 
népségektől. A pogány népek, ha hódítók is, mindenütt a meg
hódolt népekbe olvadtak bele, mint a frankok Galliában; a nor
mannok Galliában, Britanniában, Siciliában; a gótok Italiában és 
Hispániában, a lombardok is Italiában; így olvadtak a roszok 
a Deneper szlávjai s a bolgárok a balkáni félsziget szlávjai közé. 
A magyar pogány nép nem olvadott belé az előtalált szláv népbe, 
pedig ez, legalább részben, keresztyén volt. De a magyar nyelven 
nagyon is megláthatok ám a szláv népek nyomai, t. i. az igen 
számos- szláv kifejezések, a melyeket a magyar nyelv felvett ma
gába. Meddig terjed a szláv kifejezésekkel elárasztott magyar 
nyelv? vájjon csak a Tiszáig? Dehogy csak a Tiszáig; terjed a 
szlávos magyar nyelv Erdély országnak legkeletiebb határáig, sőt 
még azon is túlra, mert a csángó magyar nyelv is olyan, mint a 
többi magyaroké. Hogyan lett az ? Tehát a magyar összekeve-
rődött ugyan a tiszáninneni és dunamelléki szláv néppel : de a 
tiszántúli és erdélyi rum annál nem keverödött volna össze ? Mi 
tartóztathatta vissza a rumuntól, a ki (a rumun írók egyező tanu-
sága szerint) római-keresztyén míveltséggel is bírt ? Az újabb 
időben még a reformált vallás, melyet a magyarsággal mintegy 
összeforrottnak hiszünk, sem óvja meg a magyart Hunyadmegyé-
ben az eloláhosodástól. Azt olvasom Marienburgnál30) Al-Pestes-
ről, hunyadmegyei faluról : aAl-Pestes magyar-oláh falu, a Tara-
család birtoka. Ennek lakossága magyar volt, de annyira, eloláho-
sodott lassankint, hogy nem tudnak többé magyaríd. Megtartották 
ugyan a reformált vallást, csakhogy kálvinista papjok oláhíd kény
telen nekik prédikálni.)) Hogyan lehetne csak képzelni is, hogy a 
pogány magyar nem keverödött volna össze a rumunnal, ha elő-. 

3U) Geograpbie des Grossfürstentbums Siebenbürgen. Von Lucas Jos* 
Marienburg. Zweyter Bánd. Hernianstadt 1813. A 37. lapon. 
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találja! Az épen most megjelent «Hunyadi-Album», a mely. a 
hunyadmegyei «vissza-magyarosodást» akarja előmozdítani, nem 
tud semmit arról, hogy a magyarság nem volna hajlandó a rumun 
nyelv befogadására, sőt ellenkezőleg nagyon félti a teljes bele^ 
vészestől.31) Hihető-e, hogy a magyar a X., XI., XII. századok 
folytában, az előtalálkozó szláv népektől legnagyobb készséggel 
fogadván el szláv szókat, csak a rumuntól, mely állítólag nemcsak 
mívelt, hanem országot is képez vala, nem akart volna hasonló
képen szókat és kifejezéseket elfogadni, minélfogva a tiszántiili és 
erdélyi magyar nyelv azon arányban oláhossá vált volna, a mi 
arányban a Tiszán innen és a Duna mellékén szlávos lett ? Bizony 
nem hihető az ! Minthogy tehát a tiszántúli és erdélyi magyar 
nyelvet ugyanazon szláv szókkal bővelkedőnek találjuk, a me
lyekkel a Tiszán inneni és dunamelléki magyar nyelv bír; mint
hogy, egy szóval, Soprony- és Pozsonytól fogva egész az erdélyi 
keleti határokig s még azokon túl is a magyar nyelv azonos az 
idegen (szláv) szókra nézve : azt a nevezetes tüneményt abból 
kell, mert csakis abból lehet, kimagyarázni, hogy a magyar nép 
az első három század alatt mind a Duna mellékén és Tiszán innen, 
mind Tiszán túl és Erdélyben szláv népségre talált, s azért csak 
ennek nyelvéből vehetett fel szókat. A magyar nyelvnek eme 
döntő tanúsága meggyőzőleg bizonyítja, hogy Tiszán túl ós Erdély
ben a X., XI. és XII. századokban olyan rumun lakosság, mely 
számával felülmúlta volna a szlávot, nem vala, annál kevesbbé 
olyan, mely államot is képezhetett volna. 

S a magyar nyelvnek eme döntő bizonyságával a folyó- és 
helynevek szlávsága egyez meg Tiszántúl és Erdélyben. Ezen 
folyó- és helynevek azért is tanúságosak, mert világosan hirdetik, 

31) Hunyadi-Album. Szerkesztették Szabó Endre és Szathmáry György. 
Budapest,. 1878.— «Az összes tiszta bevétel a dévai állami reáltanoda segélyző 
egylet alaptőkéjének gyarapítására fordíttatik.» Igen sajnálom részemről, bogy 
a Hunyadi-Album oly kevéssé ismerteti Hunyadmegyét, még abban a tekin
tetben is, a mely végett kiadták. Bár a Béthi Lajos czihke nem tizenhét, 
hanem legalább száztizenJcél lapot töltene be ! A közlöttem adatot se meg-
czáfolva, se igazolva nem találom benne, csak annyi van mondva a 14. lapon: 
«410falu közül csakis egyetlen egyben ti'ünyomó a magyar beszéd. Ez Lózsád. 
Haróban, Bácsiban, Hosdáton, Alpestesen, Kőrösbányán, Rákosdon részben 
magyarul beszélnek.)) 
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hogy a rumim lakosságot a szláv előzte meg. Ugyanis a később 
érkező rumunok az ottlévő szlávok közé vegyülvén — a kiket 
azután, mind jobban-jobban elszaporodván, magokba is olvasz
tanak — természetesen a szláv elnevezéseket tartották meg. így 
p. o. Gyula-Fejérvár a rumunoknál is Belgrád; Várhely, a híres 
Ulpia Traiana vagy Sarmizegetusa, nálok is Gredistye; a Küküllő 
folyó Ternava, Tirnava; a Fekete-Ügy nálok is Cserna-Voda; stb. 
Ha a rumunok ős lakosai volnának Erdélynek, lehetetlen lett 
volna p. o. az Ulpia Traiana-t Gredistyére elbérmálniok. A ((Hu
nyadi-Album» is, mely az itt említett ethnographiai történetről 
nem is álmodik, a 15. lapon ((feltűnőnek találja, hogy mily sok 
kétségtelen magyar községnév van Hunyadmegyében; hogy a 
tiszta oláh községnevek száma nem nagy, sokkal több a szlávos 
hangzású, min t : Burzsuk, Briznik, Baczalár, Dobra, Brád, 
Zám stb.» Hozzá vethetjük még következő szláv helyneveket : 
Banicza, Baszarabsza, Bradaczel, Brazova, Branyicska, Bukova, 
Cserna, Dobrocz, Dumbravicza, (a sokszor említett) Gredistye, 
Glod, Klopotiva, Krivadia, Magura, Osztro, Pestyere, Prihogyest, 
Szirb, Szereka, Sztregonya, Sztretye, Ternava, Tirnova, Tirna-
vícza, Tomnatek, Toplicza stb. A Hunyadmegye községneveiből 
is tehát azt az ethnographiai történetet vonhatni ki, hogy a ma
gyarok érkezte előtt szláv volt a lakossága, a mely között és 
mellett a magyarság nagy helyet szorít vala magának; később 
érkezének a rumunok, a kik előbb a szlávokat emésztették föl, a 
múlt és folyó században pedig a magyarokat is kezdek emészteni. 
Most a megyének 250 ezer lakosa közt, úgymond a «Hunyadi-
Album », alig van 11—12 ezer magyar, s ennek is csak a fele beszéli 
•magyaríd,• — a többi mind oláh, a kis németségen meg a zsidó
kon kívül. 

Hasdeu32) a szláv folyó- és helynevek létét a rumunok 
lakta földeken úgy gondolja megfejthetni, hogy azt mondja : 
«A szlávok hatása a rumun nyelvre kiváltkópen míveltségi. Az a 
IX. század után a czirillismussal (azaz a Dunántúli bolgárok elke-
resztyénesedése után felkapott bolgár-szláv egyházi irodalommal, 
és szláv isteni tisztelettel) kezdődvén, beszivárga a nép és a 
topographia nyelvébe is, mert a hivatalos használat, a liturgia ós 

32) Istoria Őrit. I. 305 stb. lapj. 
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a divat nyolczszáz év folytáig támogatja vala egész 1700-ig.» De 
annak sehol sem találjuk példáját, hogy a míveltségi nyelv a 
folyó- és helynevekre hasson, vagyis a megvolt neveket elváltoz
tatta volna. Erdélyben a Maros, Olt, Szamos stb. folyónevek 
megvoltak a rómaiak előtt, s azok maradtak a rómaiak alatt és 
után is; a rómaiak meghagyták a dák helységneveket is. Az új 
telepítéseket, természetesen, új nevekkel hozák be; a régi telepíté
seket is, ha új joggal felruházták, új nevekkel látták el, p. o. Sar-
misegetusa lön «Ulpia Traiana»: de általában új gyarmatosítás 
nélkül a régi helynevek nem változnak el. Magyar- és Erdély
országon a latin hivatalos és liturgiái nyelv egy helynevet sem 
teremtett, hanem meghagyta, a mint volt, legfeljebb eldeákizálta 
a szók végét. Hogyan teremthetett volna a czirillismus új szláv 
neveket Erdélyben, a hol az soha politikailag és egyházilag nem 
divatozott? mert az erdélyi rumunok liturgiájának hatását a 
folyó- és helynevekre egész a reformatióig sehol sem láthatni. 
Az oláh hely- ós hegynevek mind újabb keletűek. 

Mindamellett hogy a magyar nyelv egész terjedésében 
ugyanazon szláv szókat találjuk : vannak abban oláh szók is, a 
melyekből hasonlóképen tanúságot vonhatni ki. Először ezen 
oláh vagy rumun szók nem mindenütt ismeretesek a magyar 
nyelv terén, hanem csak az oláhos vidékeken; azután nem isme
retesek általában az irodalmi nyelvben, a régi nyelvemlékekben 
épen nem találjuk, még a Moldovában 1466-ban készült «Tatrosi 
Codex»-ben sem, mi világosan azt bizonyítja, hogy újabbkori 
jövevények; harmadszor ezen jövevény rumun szók nem fejez
nek ki állami vagy egyházi fogalmakat, nagy része marhatartó 
életet tüntet elő. Ezen tanúsága is a jövevény rumun szóknak 
ellenkezik a rumun írók véleményével. Edelspacher Antal,33) 
ki nagy szorgalommal gyűjtögette a magyar nyelvbe bejutott 
rumun szókat, mindössze csak 124-et talált, a melyekhez vagy 
15 családnév járul a székely nyelvben, s egynéhány állatnév, mint 
dregán, blezoj, gribej, bozlán, dojbán. A családnevek pedig : Álba, 
Borbát, Barducz, Baricz, Csobot, Mircse, Orbók, Bottyán, Boszorát, 
Csortán stb. Lássunk némelyeket á rumun szókból is : bérbe, 

3S) Edelspacher Antal. A rumun elemek a magyar nyelvben. Nyelvt. 
Közlemények XII . köt. 87. stb. lapj. (1875.) 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XIV. - * v 
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berbécs herélt kos* boláii moldvai fajbeli butaszarvu ökör, burdó 
nagyobb tömlő, czap, czáp kecskebak (szlávban is), czinczár vé-
konyszáru (rum. szúnyog),34) cserese apró barmok állán vagy 
nyakán lefüggő búsdarab, esobán juhász, hodély juh-akol, kirlán 
éves bárány, kolna hajlék, kozsók bunda, hurka pulyka, málé ku-
koriczalisztből való sütemény, m&ringya, útra való, merendél beta-
risznyáz, pakular pásztor, szemunczia vetőmag, urda fejér túró stb., 
kurueza vasalatlan kocsi, kuszkura apa- vagy anyatárs (rnm. cuseru 
= consocer), kópé pajkos gyermek (rum. copil), mósidy apó (rum. 
mos = ős, mos-ul az ős), murga pej (Murgu családnév), nánás 
násznagy, házasságszerző, nepótya leányunoka (rum. nepota = 
nepos), nérávás ravasz, szláv szó, de magyaros alakkal, nerod 
bolond, ez is szláv, riimta menyegző, wyegra barna, nyirásza 
menyasszony, nyirely vőlegény, szuráta drusza stb. heszpurkál 
bepiszkol (rum. spurc), debondál reávesz, reábeszél, debonda va
gyon (rum. dobanda nyereség), dreptál perlekedik (rum. drept = 
directus), entyinál bólint (rum. inchina, inclina), feloprílni fel
tiltani (rum. opri, tiltani), szkepál szabadít (rum. scapa, olasz, 
scapitare, francz. échaper), szokotál számba vesz (rum. socoti, 
meggondolni) stb. 

Van szláv szó, mely egyenesen jutott a magyar nyelvbe, s 
azután a rumun nyelv útján megint előkerült, de oláhosan, p. o. 
a marha szó, mely hajdan általában jószágot jelentett volt, most 
meg lábas jószágot tesz. Az a rumun nyelvben marfa alakban 
van meg s jelent portékát; ebben az alakban erdélyi Tatrangon 
podgyászt, málhát teszen. — Még két szót hozok fel, a melyeket 
Edelspacher nem említ meg. 

Kaláka Párizpápaiban «auxilium spontaneum». Egy erdélyi 
halottas prédikáczió 1733-ból ezt mondja : «Nem hiszem, hogy 
egy nemzetben is volna annyi mese és szófia-beszéd a tündér-
orszáfiYÓl, mint a magyarok között. Erről beszéllenek a leányok a 

3*) A niakedo-oláhokat is czinczaroknnk nevezik, mi azonban nem 
ettől a szótól eredő ragadványnév, hanem attól való, hogy azok a as hangot 
cz-nek ejtik, tehát a csine? ki? szó nálok czine-nek hangzik. Alkalmasint a 
magyar tót szó, mely szlávot jelent, a to-to ejtéstől származik, melyet a 
szláv nyelvet nem értő leggyakrabban hall s a szláv ember leggyakrabban 
ejt, mikor szlávul nem értővel beszéli. 
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fonóban, a kalákában))35). — A N. Sz. magyarázata szerint, 
így nevezik a székelyek azt a munkát, melyet többen összeállva 
végeznek; kalákában szántam, gyűjteni stb. — Én a rumun daca 
szónak nézem. A Budai oláh szótár a claca-t így értelmezi : ((töb
bektől ingyen tett kézimunka», s a latin collocare-töl származtatja. 
Pontbriant36) ezt írja róla: daca corvée, a fi de daca étre de 
corvée, supasu la daca corvéable; tehát úrbéri munkának, robotá-
nak értelmezi. A bukuresti akadémia által kiadott szótárban 
Laurianu és Ma,ssimu így magyarázzák : calca «túrba, magnus 
hominum, praesertim laborantium, concursus», hozzá tevén: 
«daca nu e decatu calca» a claca nem egyéb csak calca; az ola
szoknál : esser cli calca, fatto dl calca, midőn annyi ember van 
együtt, hogy szinte egymást tapossák. — A szószármaztatást se a 
budai, se a bukaresti szótár szerint nem merem helyeselni : de a 
rumun claca szóban a magyar nép kalákáját találom fel. —• A má
sik szó 

Simbra, CEMÓpt, a Budai rumun szótár szerint: «societas, 
communio, commercium; köz, köztársaság)), és simbraiu «sooins', 
társ». A magyar czimbora Párizpápai és Kresznerics szerint «con-
sortium, pactioi) ; a N. Sz. szerint is mondjuk: nec/y czimborában 
lenni)), «más czimborához tartozni)); czimborás = társ, czimborálni — 
társulni. — Melyik eredeti, az oláh-e, vagy a magyar ? Az oláh 
simbras(u) igen gyanússá teszi annak eredetiségét, inkább a ma
gyarból való kölcsönvétnek mutatja. De ha eredeti, olyan román 
szót tesz fel, milyen a franczia «semble)), az «ensemble», mely az 
olaszban imieme, sőt insembre és insembra is. — Van simbria oláh 
szó is, melyet Pontbriant86) így magyaráz: «salaire, paie, journée, 
gagesw, tehát = napszám, s ez származhatnék a görög awiSolrj-tól; 
irása (CHMÖpie) szerint is amattól külömbözik, melyet Pontbriant 
nem ismer. A Bukaresti Akadémiai szótár:37) is csak a simbria-t 
hozza fel ugyanazon értelmezéssel. — Ha az oláh szótárakból lehet 
Ítélni, azt gondolhatná az ember, hogy simbra, simbras erdélyi oláh 
provincialismus, a mi még inkább azt a véleményt erősítené meg, 

S5) Holtakkal való barátság. Néhai T. Tsóri Verestói György órácziói. 
I . Darab. Kolosvárott, 1783. A 102. lapon. 

3 6 ) Pontbriant, Dictionariu Romana-Francesu. Bukuresci 1862. 
37) Laureanu si Massimu, Dictionariu limbei Romane. Bucuresci 

1871. I. köt. 316. lapon. 
20* 
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hogy a szó nem az oláh nyelvből került hozzánk. De akár így, 
akár úgy legyen is a dolog: a szó eredete homályos. 

A felhozott oláh szók mind olyanok, melyek nem az egész 
magyar nyelv területén ismeretesek, hanem csak *az oláhos vidé
keken, az egy czimbora, czimhorás-t kivéve, de az épen az oláh 
simbras miatt nem is látszik valóságos oláhnak. Ezen szók, 
továbbá, nem fejeznek ki állami, egyházi, vagy általában felsőbb 
míveltségi fogalmakat. Az tehát azt jelenti, hogy az oláh nyelv a 
magyar állam és egyház alapításánál, s általában a felsőbb mívelt-
ség indításánál nem működött közre, mint a szláv nyelv. Végre 
ezen szóknak a régi magyarban, különösen a Tatrosi másolatban, 
vagyis a legrégibb magyar bibliafordításban, még nyomuk sem 
látszik meg. Mindezekből az a dönthetetlen tanúság foly, hogy a 
rumun nép a X., XI., XII. századok alatt nem volt még Erdély
ben és a Tiszán túli részeken, s azért azon időben nem is gyako
rolhat vala semmi hatást a magyarra. Ennélfogva a magyar nyelv 
tanúsága tökéletesen megegyez a történelmileg ismeretes egyházi 
tényekkel és viszonyokkal, a melyek a rumun írók egyező véle
ményét megczáfolják. Erdélyben és a Tiszán túl is a magyarok 
érkeztekor szlávok laknak vala; a rumunok későbbi jövevények, a 
kik előbb a szlávokat emésztek el, s most a magyarokat és néme
teket emésztik. 

(Folytatása következik.) 

HUNFALVY PÁL. 



A NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉRŐL AZ ARABOKNÁL. 
IRODALOMTÖRTÉNETI KÍSÉRLET. 

(Bemutattatott a Magyar Tud. Akadémia 1877- április 16-án tartott ülésében.) 

I. 
A g r a m m a t i k a i tudat ébredése és a nye lv tudo

m á n y kezdetei az araboknál . 

A szanszkrit nyelven kívül nincsen nyelv, melyről — mint 
a tudományos vizsgálódás tárgyáról — azok, kiknél e nyelv élő 
használatban volt, annyi munkát írtak volna, mint az arab nyelv
ről. Az ind nyelvészeti irodalmon kívül mennyiség tekintetében 
alig vetélkedhetik bármely nép nyelvtudományi irodalma az 
arabbal. — Meggyőződhetik erről mindenki, ha egy pillantást 
vet azon nagy terjedelemre, melyet a nyelvészet szakmájába tar
tozó puszta könyvczímek a keleti könyvészeti munkákban, például 
Ibn Abl-l-Nadím Filirist-jében vagy Hagi Chalfd Kashf al-zunün-
jában elfoglalnak. 

Kétséget nem szenvedhet, hogy az ily tágas, mondhatnám 
óriási, irodalom belső fejlődése a nyelvtudomány történetének égy 
igen érdekes és fontos fejezetét képezi; annál is inkább, mert 
még az árja nyelvészet egyik jeles képviselője is az arab nyelvé
szeti rendszerek megismeréséből hasznavehető szempontokat 
remél az általános nyelytudomány számára.l) Mindamellett saj
nálattal kell constatálnunk, hogy az arabok nyelvtudományának 
története legfeljebb külső viszonyaira nézve van megírva, mert 
mindaz, a mi ezen a téren történt, csakis bibliographiai szem
pontból történt és sem az irodalom, sem pedig a tudománytör-

2) Benfey Geschichte der SpracJitvissenschaft und orientalischen 
Philologie in Deutschland (München 1869.) 187. lap. 
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ténet színvonalán .nem áll. Oly munka lebeg e szavaimnál sze
mem előtt, minő ])l.,Steinthal könyve a nyelvtudomány történeté
ről a görögöknél és rómaiaknál, vagy minők Egger és Lersch 
monograpliiái az egyes görög nyelvtudományi iskolákról és irá
nyokról. Napról-napra szaporodik az ily kutatás számára hozzá
férhetővé tett anyag. Egyre gyarapszanak az arab philologusok, 
grammatikusok ép úgy mint lexikographusok munkáinak editiói. 
Máris nyomtatva vannak kezeink között az arab eredeti kommen
tár-, nyelvtan- és szótár-irodalom klassikusainak legelőkelőbbjei, 
és alig fog beletelni egypár év és a desideráták sora tökéle
tesen ki lesz merítve. Parisban az ifjabb Derenbourg a xarsfioym 
«könyv»-nek nevezett SibareiJii-íéle munkát, mely az arab gram
matikai irodalom klassikus könyve, rendezi sajtó alá; Berlinben 
John Gusztáv szorgalmasan folytatja az eredeti grammatika egy 
későbbi tekintélyének (al-Zamachsliarl-nak) ál-Mufassal ezímü 
munkájához Ibn Ja isii Abu-l-Bahl által írt azon kommentár ki
adását, melynél jobban az arab nemzeti grammatika finomságai 
sehol sincsenek kifejtve; a kairói nyomdákban élénken foly a 
szótár-irodalom azon kincseinek kiadása, melyekből az európai 
könyvtárak kézirati példányokat nem bírnak (pl. Tág al-'arűs, és 
az óriási terjedelmű Lisan al-arab); a német orientalista-társaság 
költségén nemsokára meg fog kezdődni Ibn al Siklat azon köny
vének (Kitáb al átfáz) általam eszközlendő kiadása, melyet az 
arab nyelvtudomány legfőbb régi tekintélyei kútforrásúl használ
tak, és melyből eddig csak egy kézirat létezése van kimutatva, a 
leydeni egyetemi könyvtár legatum Warnerianum 597. száma 
alatt, mely a szerző autographonja nyomán készült. 

Ámbár, mint említettem, közeljövő időben már alig fog 
valami hiányozni, a mi az arab nyelvtudományi irodalom belső 
történetének előadására mint anyag tekintetbe jő, mindamellett 
ezen történet megírására csak igen sovány kezdetek mutatkoznak. 
Magam már több év óta gyűjtöm és állítom egybe az anyagot az 
ily történeti dolgozat számára és részben alkalmilag egyetmást 
már közre is bocsátottam az anyagokból.x) 

x) Beitráge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den 
Arabern. 1—3. füzet. Megjelent a bécsi akadémiai bölcs.-történeti 
osztályának kiadványai között. (Bécs, 1870—1873.) 
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A mai előadásnak nem az a czélja, hogy a szóban forgó kér
désről kerek és befejezett módon értekezzem, mert ily feladat alig 
tenné lehetővé oly részletek kikerülését, melyekkel nem kivánnám 
a t. osztályt fárasztani. Csak egyes szempontokat akarok ma kü
lönösen kiemelni, melyek az arabok nyelvtudományának szemlé
letében fontossággal bírnak és a történeti kutatásnak, hogy úgy 
mondjam, keretét képezik. 

Az arabok nyelvtani kutatásainak kezdetére nézve alig ágaz
nak el a vélemények. Azok, kik kritikai szemmel vizsgálják és 
ítélik az arab traditió adatait, mely adatok teljesen vannak össze
állítva Flügel által1), nem kételkednek abban, hogy Abu-l-Asvad 
al Du'alí (megh. 688. Kr. u.) volt azon férfiú, kit az arab nyelvtan 
megalapítójának tekinthetünk. De a traditió nem elégszik meg a 
grammatika ezen eredetével. Az arab traditió 'AU-t, a khalifát, 
említi fel mint azon férfiút, ki a grammatikának mint tudomány
nak adta volna legelső impulsusát és Flügel egész komolysággal 
nemcsak idézi a traditiónak idevágó adatait, hanem tudományos 
combinatióiban helyet is ad. nekik, azon eredményt állítván fel, 
hogy Abu-l-Asvad volt az első, ki grammatikai munkát írt azok 
alapján, a miket vele Ali állítólag közölt. Ezen közlemények kö
zött legelőkelőbb helyet foglal el azon 'Alt által felállított felosztás, 
hogy a beszédnek háromféle része van : ism (név), fi'l (cselekvés 
== verbum) és harf (szócska). Ezen traditiót Flügel «Ziemlich 
glaubwürdig»-nek nevezi, és Benfey nem habozik ezen nézet 
elsajátításában.2) Ha azonban lelkünk elé idézzük mindazon 
traditiókat, melyeket a muhammedán tudománytörténetben 'Ali 
khalifa személyéhez fűzve találunk; ha tekintetbe veszszük, hogy 
az 'Alí-YÓl, mint a tudomány kapujáról (bab al 'Hm) szeret meg
emlékezni : akkor nem fogjuk feltűnőnek. találni, hogy azon tudo
mány, mely későbben igen nagy jelentőségre vergődött, kezdetei
ben 'Ali-vei vezettetik vissza, mint alapítóra, de igenis feltűnőnek 
kell találnunk, hogy ily traditió kritikai korszakunkban is hitelre 
találhatott. Ez utóbbi körülmény maga azonban igazolja azon 
kritikai műtétet, melyet ama, persze már alapjában is gyanús, 
traditió hitelessége megczáfolásának szentelek, magában véve ép 

*) Die grammatischen Schulen der Araber 18. lap. 
2) Geschichte der Sprachwissenscliaft etc 188. lap. 
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oly felesleges műtét, mint az volna, mely egyéb tudományágaknak 
ilyféle kezdetekre való visszavezetésének czáfolását venné czélba. 

Hogy a három beszédrész megkülönböztetése az arab gram
matikában nem Higázban támadt, azt egyelőre csak skeptiee 
akarjuk állítani. Nem lehet bebizonyítani, hogy ott támadt ezen 
elmélet, mely a görög logika behatásának létezését tételezi fel. 
A legelső biztos adatot ezen megkülönböztetésre nézve Slbaveihí 
(megh. 793.) nyújtja, ki ezen felosztással kezdi könyvét, melyet a 
VIII. század vége felé írt, több mint másfél századdal 'Ali után, 
tehát akkor, midőn az 'abbasid uralom alatt a görög philosophia 
hatalmasan hatott már a gondolkodó arabokra, ésa7rs/>; ' Epivr^slaq 
már jól volt általuk ismerve. 

Nem tudjuk, mily belső összefüggés van a si'izmus és a 
grammatika müvelése között; de irodalomtörténeti tény, hogy a 
grammatika művelését igen nagy részben si ita körökben találjuk. 
Abu-l-Asvad maga ezen felekezet híresei között említtetik fel *), 
és egy későbbi történetíró, al-Makkari, egy hires arab nyelvész 
életírása alkalmával azt a megjegyzést teszi: «Abű Hajján 
felekezetére nézve igen sok grammatikus módját követi, az által, 
hogy'Ali b. Abí Tálib-hoz túlságosan ragaszkodik.*2) Tény tehát 
az, hogy a grammatika traditiójának megalapítása olyanoknak 
kezei között volt, kik 'alida tendentiákat tűztek lobogójukra. — 
Lehet-e ily körülmények között egyszerűbb dolog mint az, hogy 
a grammatikai tudomány kezdete is 'Ali-iaj vezettetik vissza? 

Mindamellett azonban nem túlozunk, ha a grammatikai 
elemek megalakulását az arabok között, ha nem is az iszlám legelső . 
idejébe, de legalább annak igen ifjú idejébe teszszük; körülbelül 
azon időbe, midőn a korán a tanulmány tárgyává kezdett válni, 
midőn egyes szavainak különböző variánsai nem mint annak 
Othmán alatti redactiója alkalmával a többi, az elfogadottól 
eltérő recensiók megégetését, hanem a sokféle variánsok okadato-
lását vonta maga után. Mint az ind grammatikát a Védák, a 
görögöt Homéros, a chinait Confucius könyvei, a hébert a bibliai 

x) Lásd erről jegyzetemet Zeitschrift der deutschen morgen-
landischen Gesellschaft. 1875. XXIX. köt. 320. lap. 

2) Analectes sav Vhistoire et la Utérature des Arabes aVEspagne 
I. köt. 569. lap. 
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kánon tanulmánya pendítette meg, úgy az arab grammatikai 
tanulmány legelső indító oka a muhammedán szent könyv beható 
tanulmánya volt. Más kérdés az, váljon az arab grammatikai 
tanulmány legelső kútforrása magában az arab népben található-e, 
vagy pedig a grammatika tárgyalására kívülről vették-e az impul-
sust ? más szóval : hogy azon gondolat, mely szent könyvük nyelv
törvényeinek kutatására és e törvények összefoglalására indította 
őket, kívülről jövő behatások által segíttetett-e elő, vagy pedig 
nem? Azok között, a mik e kérdésre nézve elmondattak, külö
nösen kiemelésre méltó Renan Ernő szellemes fejtegetése, mely 
azon eredményre jut, hogy a nyelvtan egyike az arab szellem 
azon termékeinek, melyektől az eredetiséget meg nem lehet 
tagadni. Érvei különösen a következők : 

Az arab irodalomtörténet nem emlékezik meg arról, hogy 
a grammatika megalkotása idegen alapon történt légyen meg; 
pedig egyebütt, hol kölcsönzések történtek, p. o. a philosophia 
terén, maguk az arabok is nyíltan bevallják azt. — A korán fenn
tartása volt a grammatika kezdeteinek legközvetlenebb czélja; 
lehetetlen volna pedig feltenni, hogy ezen feladat felé olyan em
berek hajoltak volna, «kik az iszlám szentelt nyelve iránt nem 
viseltettek azon kegyelettel, mely az első arab grammatikusok 
munkáit sugalmazta». Az idegen befolyás csakis az 'abbasidák 
uralkodása alatt mutatkozik és akkor is kizárólag a positiv tudo
mányok tekintetében, melyek sem a vallást, sem a nyelvet, sem 
pedig a sajátképeni irodalmat nem érintik. Mindazon kölcsönzé
seken, melyek tényleg végbe mentek, az idegen zamat nagyon is 
megérzik; a műszavak betűszerint át vannak véve; a kölcsönzött 
tudományok szavai görög hangzatuak maradtak, a felosztások és 
kategóriák görögök. Semmi ilyet a grammatika nem mutat az 
araboknál. A tudomány neve, műszavai és általános felfogásai 
nem emlékeztetnek idegen példára. «Végre minden egyéb tudo
mányra nézve az arabok nyíltan bevallják azt, a mit belőlük a 
régi görögöknek köszönnek, míg ellenben meg vannak győződve, 
hogy nyelvtanuk oly privilégiom, melyet isten számukra tartott 
fenn, és egyik legbiztosabb jele azon kiválóságnak, melyet más 
népekkel viszonyítva maguknak tulajdonítanak.)) Eddig Renan. l) 

x) Histoire générale et systéme comparó des langues sémi-
tiques. I. köt. 3. kiad. (Paris 1863.) 377—380. lapon. 
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Megvallom, hogy mindaz, a mit a híres franczia akadémikus 
mond, tagadhatatlan igazság; de mindamellett nem bizonyítja 
azt, a mit általa bizonyítani kívánna. Nem az a kérdés, váljon az 
arabok a görög vagy a syr grammatikát szőröstül-bőröstül átvet
ték-e vngy pedig nem ? Mert azt, hogy a görög vagy syr gramma
tikát soha az arabok át nem vehették, az világosnál világosabb. 
Átvehettek philosophiát, természettudományt, mennyiségtant, 
mely tudományok anyaga nem különbözhetik a népek különféle-
sége szerint; de hogy a nyelvtant directe átvették volna, azt soha 
senki nem állíthatná. 

Mondom, nem az a kérdés, váljon a grammatikát, bizonyon 
nyelvtani rendszert vettek-e át, hanem hogy a nyelvszemlélet 
azon fokára, melyen állva, valamely nép nyelvének alkatára 
nézve elmélkedik, a mondatok és szók egyes alkatrészeit elemeire 
bontja és a helyes használatot a tapasztalati anyagból törvények 
alakjában levonja, váljon, mondom, a nyelvszemlélet ezen fokára 
minden külső, idegen kultúrkörből kiinduló hatás nélkül jutot
tak-e ? vagy hogy rövidebben mondjam : váljon az arabok gram
matikai tudata ébredésének vannak-e tényezői, melyek nem az 
arab nép életében és szellemében gyökereznek ? 

Ezen kérdésre, Eenan érvelésének ellenére, úgy kell felel
nünk, hogy igenis vannak. Ha azt látjuk, hogy olyan nép, melynek 
nyelvében az úgynevezett nyelvtani funktiók egy rideg consonans-
tömeget, mint ők maguk mondják, mozgató vocalismus változásai 
által mennek végbe, hogy — mondom — egy ilyen nép beszédé
nek vocális részét írásjegyekkel nem fejezi k i : úgy okvetlenül azt 
mondhatom, hogy ezen népben, míg írása ezen foknál tovább nem 
haladott, a grammatikai tudat még nem ébredt. Mert minden, a 
mi tudatossá válik, az külső kifejezés által dokumentálja a tudat
ban való uralkodását. Valamint a tudatossá vált gondolatnak 
megfelel a szó, és mindenről, a mire valamely nyelvben szó nin
csen, azt mondhatjuk, hogy az illető nép tudatában nem létezik, 
úgy a beszédet alkotó azon részek, melyek az írásban nem talál
tak külső jelre, az illető irást használó nép tudatában nem foglal
nak helyet. Az arabok között ennélfogva a vocálisjegyek haszná
lata előtt grammatikai fogalmak nem ébredhettek, mert alig van 
nyelvükben grammatikai funktió, mely a szó magánhangzós anya
gát nem érintené. Viszont, ha azt látjuk, hogy ezen nép bizonyos 
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időben kezdi a vocálisokat jelölni, kezd kifejezésükre jeleket fel
találni, azt következtethetjük, hogy a grammatikai tudat ébredni 
kezdett bennük. Ha már most azt is látjuk, hogy ily jelek hasz
nálatára idegen nemzet példája utalja őket, úgy el nem vonhatjuk 
magunkat azon következtetéstől, hogy azon nép, melynek példáját 
követték, midőn sajátjuk hiányait pótolni indultak, volt legköz
vetlenebb tényező a grammatikai tudat ébresztésében. 

Ha a fönntebbi fejtegetést helyesnek tartjuk, akkor azt va
gyunk kénytelenek állítani, hogy a nyelvtan legelemibb fogalmait 
az arabok nem önönmaguk geniusából fejlesztették, hanem hogy 
azok felismerésére a syrek által jutottak és csak úgy alkalmazták 
saját nyelvükre. Mert azt, a mi nélkül grammatikai tudatról 
sémi népnél szó sem lehet, t. i. a beszéd magánhangzóinak jelö
lését, az arabok a syrektől vették át. A syr magánhangzójelölósnek 
több fejlődési foka és módja van, a mint az legújabb időben Abbé 
Martin, tudós franczia, remek munkáiban bőven ki van fejtve. 
Ezen fokok és módok legrégebbike, mely a syr irodalom legelső 
kezdeteitől a VI. századig terjedő időnek felel meg, és melynek 
használatát a IV. században Sz. Ephraem bizonyítja, azon egyszerű 
eljárásból állott, hogy a szerint, a mint a mássalhangzót á á, 
vagy e, i magánhangzó mozgatja, az illető mássalhangzó fölé vagy 
alá helyeztek egy pontot. Ezen két jelhez az arabok csak egyet 
függesztettek hozzá, mely ugyan a syreknél nem így volt alkal
mazva, de a mely mindenesetre a syr jelölési mód fejlesztésének 
tekinthető, azt t. i., hogy a felső és alsó ponton kívül még egy 
belső pontot is használtak, midőn az o, u magánhangzó jelölésére, 
a mássalhangzó betűjének melléje tették a pontot, a mi a syrben 
a felső és alsó pontnak a v betű (o) fölött és alatt való elhelyezése 
által történik. A felső és alsó pontot, mely a hangzójelölésnek 
alapja, az arabok a syrektől átkölcsönözték és egészen úgy alkal
mazták mint amazokr) és ugyanazon nevekkel is nevezték. Ez 
volt a grammatikai tudat legeslegelső ébredése az araboknál. 
Hogy a hangzójelek legelső alkalmazásával függ csakugyan össze 
a grammatikai felfogás ébredése az araboknál, azt szintén ki 

*) Lenormant, Essai sur la propagation de Valphabet Phéni-
cien dans Vancien monde. (Paris, 1873.) II. köt. 27. lap. 
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akarom mutatni*; különösen két bizonyító momentumot akarok 
erre nézve kiemelni : 

1, Maga az arab traditió a grammatikai felfogás keletke
zését szoros összefüggésbe hozza a magánhangzókat jelölő pontok 
legelső alkalmazásával. Ahá 'Übejdd elbeszélése szerint, Abu-l 
Asvad a nyelvtan alapszabályait 'Ali khalifától bírta, de senkivel 
nem közölte azt, a mit a khalifától tanult, mig Zijád, 'Irak hely
tartója, felkérte, szerkesztene valamit össze, a mi az embereknek 
vezérfonálul szolgálhatna és a minek segítségével isten könyvét 
könnyebben meg lehetne érteni. Abu-l Asvad a helytartót arra 
kérte, kímélné meg őt ezen megbízatástól. Nemsokára ezután 
azonban tanuja volt annak, midőn egy ember a korán IX. fej. 3-ik 
versében, mely ekkép hangzik : aann-Alláha bariján min ál-
líiushrikina va-rasídiüiu)) («Valóban Alldh-nak nincsen köze a 
polytheistákkal, és prófétájának)) scil. «sincsen köze velük») az 
utolsó szavat ekképen ejté : va-rasfilihi, miáltal az idézett mon
datnak az leszen értelme, hogy «Allahnak semmi köze a hitetle
nekhez és a prófétához.)) Erre Abu-l Asvad: «Nem hittem volna, 
hogy az emberek dolga már annyira jutott légyen.)) Azonnal 
Zijádhoz ment és így szólott hozzá : «Emírf ráállok arra, a mit 
tőlem kívántál. Adj mellém egy értelmes írnokot, ki azt fogja 
tenni, a mit neki meghagyok.)) Hoztak erre neki egy írót az 
'Abd al-Kejs törzsből, kivel azonban nem volt megelégedve. Erre 
egy másikat adtak melléje. Ehhez így szólott Abu-l-Asvad: «Ha 
azt látod, hogy egy betű kiejtése alkalmával szájamat kinyitom, 
tégy egy pontot a betű fölé, ha szájamat bezárom, tégy egy pontot 
a betű elé, ha félig bezárom, tégy egyet a betű alá.» x) 

A névesetek tudatos megkülönböztetésével, alkalmasint a 
grammatikai tudat legelső jelével az araboknál, függ tehát össze 
a syr önhangzójelek alkalmazása az arab írásban. 

2. A magánhangzóknak fent jelölt arab megkülönböztetésein 
kívül még három név van alkalmazásban : a fatkát nevezik még 
nasb-nak, a kesrd-t: chafd, a dammát: roT-nak. Ezen nevek között 
a két utóbbiról szintén ki lehet mutatni, hogy oly terminusok azok, 
melyek egyenes fordításai a megfelelő syr műszavaknak, neveze
tesen a rebásá- és a zekáfá-nak. A felhozott három szó, mint 

*) L. Flügel, Grammatische Schillert p. 17. 
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Nöldeke kimutatja J), az illető magánhangzók átalános elneve
zései, de mint ilyenek kivesztek a használatból, és leginkább csak 
azon grammatikai kategóriák elnevezésére használtatnak, melyek
nél az illető magánhangzó előfordul; p. o. a főnév nominativusa 
és az ige jelentő módjának imperfectuma neveztetik nr/'-nak, 
mert a szó végmagánhangzója ezen esetekben u; a főnév geniti-
vusa és az imperfectum status jussivus v. apocopatusa ezen oknál 
fogva neveztetik chafd-nak', a főnév accusativusa és az imperf. 
status conjunctivusa na$b-nak. De ezen műszók, mint a syr ana
lógiából látjuk, eredetileg nem a grammatikai kategóriáknak, ha
nem az azokban alkalmazott végső magánhangzók nevei. A nomi
nális esetek és az igei formák grammatikai nevei, alkalmasint az 
arab grammatika legrégibb műszavai és a nyelvtani tudat legelső 
nyilatkozásai, azt bizonyítják, hogy a nyelvtani tudat az araboknál 
csakis a magánhangzók megkülönböztetésén ós jelölésén képződött. 

De másrészt bizonyítja azt is, hogy a grammatika legelső 
elemeit a syrektől tanulták az arabok. Ezen következtetés azokon 
kivül a miket bizonyít, képes megczáfolni Eenan a grammatikai 
felfogás eredetisége mellett felhozott főargumentumát : azt t. i., 
hogy a grammatikai terminológia nem mutat fel kölcsönzéseket. 
Ha ezt bízvást állíthatni a kifejlődött arab grammatika műszavai
ról, melyek mindenütt éles és eredeti nyelvtani conceptiót mutat
nak, nem állíthatni azt a grammatika legelső kezdeteiről, mert 
azoknak műszavai, mint láttuk, syr eredetűek. 

De Kenannak másik, hathatósabb, argumentuma is igen 
könnyen czáfolható meg. Azt mondja ugyanis, hogy az arab nem
zeti irodalomtörténet nem szól semmit sem arról, hogy nyelvtan 
dolgában az arab tudomány külső impulsus után indult volna, 
holott egyéb tudományokra nézve ezt nyíltan bevallja. Ezen 
argumentum ex silentio megczáfolására csak két mozzanatot aka
rok megemlíteni, melyek úgy gondolom elég világosan mutatják, 
hogy az argumentum ex sileutio-ri'dk az arab művelődéstörténetben 
nincsen tere. Mindenekelőtt visszanyúlván a magánhangzók jelei-
nok feltalálására, úgy gondolom, mai nap nem kételkedhetik senki 
sem abban, hogy az syr kölcsönvótel. Pedig ha a fönnt idézett 

x) Nöldeke Geschichte des Quorans 309. lap. Gróf Kuún Géza 
a sémi magánhangzókról (Budapest 1872. 
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traditiót nézzük, azt látjuk, hogy ottan mint Ahu-l-Asvad inge-
niumának terméke van feltüntetve, és az idegen eredet tökéle
tesen el van hallgatva. A három beszédrész megkülönböztetése, 
mely az aristotelesi Ttep: 'Epi/rjvecag ismeretét tételezi fel, egye
nesen rAli-n&k van tulajdonítva. — Kremer Alfréd igen találóan 
bizonyította be , hogy az I. muhammedán század theologiai 
iskoláinak véleménykülönbségei, különösen a murgita és kadarita 
szekta között fennforgott dogmatikus véleménykülönbségek és az 
ezen polémiák alkalmával az iskolák által kifejtett dogmatikus 
tanok szakasztott másai azon dogmatikus vitának és iskolai tanok
nak, melyek ugyanakkor a keleti egyházban léptek elé, midőn a 
khalifátus székvárosában Johannes Damascenus volt a keresztyén 
vallás leghíresebb tanítója. x) Az arab művelődéstörténet hallgat 
ezen összefüggésről, és ha csakis azt tartanok reájuk nézve igaz
nak, a mit maguk mondanak magukról, Kremer döntő bizonyí
tását a Renan-féle argumentatio ex silentio alapján el kellene uta
sítani. 

Nem bizonyít tehát az arab grammatika támadásának erede
tisége mellett a bizonyítékok azon sora, melyet Renan mellette 
felhoz. Sőt azok után, a mit fönntebb kifejtettem, bátorkodnám 
ragaszkodni azon állításomhoz, hogy a grammatika legelső meg-
pendülése az arabok között a syreknek volt köszönhető. A syrek 
befolyását az arab irodalmi műveltségre az iszlám legelső idejére 
nézve kell már állítanunk. Hisz már a betűk használatát is, mint 
azt senki kétségbe nem vonja, az arabok a syrektől vették. A gram
matikai iskolák mindjárt a nyelvtani fogalmak legelső kifejtése 
után oly helyen támadtak — t. i. Mesopotámiában — hol a syr 
befolyás a geographiai helyzetnél fogva is a leghatalmasabb lehe
tett és később, különösen a philosophia és természettudomány 
művelése alkalmával leghatalmasabbnak mutatkozott is. Ezen 
mozzanatban is csak azon folytonosság jelét láthatjuk, mely a 
grammatika keletkezése és későbbi fejlesztése között fennáll. Ha 
a nahv (nyelvtan) tudománya csakugyan olyan jellemző nemzeti 
sajátja volna az araboknak, miként azt Renan állítja, akkor cso
dálni való dolog volna az, hogy miért nem látjuk ezen tősgyökeres 
nemzeti tudományt Medinában keletkezni, miként p. o. a valóban 

J) Culturgeschichtliche Streifzüge. 3. lap. 
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tősgyökeres arab traditió-tudomány (al-hadlt) legelső iskoláját 
látjuk Medinában támadni; miért fejlődik e tudomány épen az 
Euphrates partjai mentében, miért tartoznak legnevezetesebb 
művelői idegen nemzetekhez, különösen a perzsához ? 

II. 
Az arab nye lvészek á l l á s a a d ia lektusokhoz és a 

n é p n y e l v h e z . 

Annak felismerésére, hogy mily irányban indult meg a 
nyelvtudomány az araboknál, igen fontosnak mondható azon állás 
meghatározása, melyet a dialektusok és a népnyelv kérdése az arab 
nyelvtudományban elfoglal. 

1. Dialektusok. 

A mi a görög nyelv terén az attikai dialektus, az az arab 
nyelv terén a kurejshita törzs dialektusa, azon törzsé, melyből 
Muhammed származott. Minthogy ezen törzs geographiai helyzeté
nél fogva minden arab törzs között leginkább volt elzárva idegen 
nyelvelemek befolyása elől, annak nyelvjárását tartották a legéke
sebbnek és legtisztábbnak (afsah), utána azon törzsekét, melyek
nek lakóhelyei legközelebb estek a kurejshiták lakóhelyeihez; 
legkevésbé ékesnek és tisztának pedig azon törzsek nyelvjárásait, 
melyek a kurejshitáktól legtávolabb és idegen népekhez, p. o. a 
perzsához, aethióphoz legközelebb tanyáztak. Midőn a kurejshita 
nyelvjáráson írott korán által ezen dialektus még vallási méltó
ságra is emeltetett, továbbá a kurejshita törzs politikai hegemó
niája által — mert ezen törzs szolgáltatta a nagy birodalomnak a 
khalifákat — túlsúlyt gyakorolt a többi törzsek fölött, el volt 
határozva azon győzelem, melyet a kurejshita nyelvjárás a többi 
arab dialektus fölött kivívott.l) Az, a mit miiveit arab nyelvnek 
nevezhetnénk, az irodalmi nyelv nem egyéb, mint a kurejshiták 

') Renan, Histoire générale p. 34G—i9, hol az irodalmi 
apparátus is található. 
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nyelvjárása; az arab"" nyelvtan nem egyéb, mint ezen dialektus 
használatának codificatiója. Ezen dialektussal ellentétbe helyez
tetik egyrészről a délarab, vagy másként jemeni v. himjár nyelv
járás, mely valamennyi arab nyelvjárások között legtávolabb áll 
tőle, és lényeges megkülönböztető sajátságokat mutat fel (p. o. 
mimmátió), úgy hogy, elősegítve azon különféle történelmi traditió 
és kulturirány által is, mely a déli arabokat az éj szakiaktól elvá
lasztotta, nyelvjárásuk önálló nyelvvé szilárdult, mely külön írás
jegyekkel is bír; másrészről ellentétbe helyeztetnek vele a többi 
éjszakarab (Modar) törzsek nyelvjárásai egyenként, mint kevésbé 
tiszták és klassikusok. 

Lássuk már most, mily állást foglal el az arab nyelvtudomány 
ezen a kureishitától különböző arab dialektusokkal szemben. 

E részben eonstatálhatjuk azon tüneményt, hogy az arab 
nyelvészeti íróknak igen sokat köszönünk azon ismereteinkre 
nézve, melyeket a háttérbe szorított nyelvjárásokról bírunk, és e 
tekintetben az arab nyelvészeti irodalom a középkorban előnyösen 
különbözik még azon nyelvészeti iránytól is, mely az újkori nyel
vészetben egészen a legújabb, időkig uralkodott. Egyrészről, mint 
már kiemeltük, az arab nyelvtan egy kiváló törzs nyelvhasznála
tának volt codificatiója nemcsak, hanem a régi, egyéb törzsekből 
származó költők müveit, melyeket körülbelül ugyanazon időben 
kezdtek írásba foglalni, midőn a nyelvtan kezdett megindulni, 
mind kurejshita dialektuson foglalták írásba. A Hamásá nevű 
költészeti gyűjtemény, mely a legkülönbözőbb törzsekhez tartozó 
költők műveit foglalja magában, hol minden egyes költőről egy
szersmind az is meg van mondva, mely törzshöz tartozott, csupa 
kurejshita nyelvtan szerinti alakokat tár elénk. Van egy külön 
gyűjtemény e czím alatt a aHudejl törzsből való költők versei)), 
mely gyűjtemény Kosegarten által adatott ki. l) Ezen gyűjtemé
nyen meg nem érzik, hogy nem kurejshita. A redactorok kurej
shita kaptafára vertek mindent. De a mit a szerkesztők vétettek, 
azt kiigazította a traditió, melyet a kommentátorok őriztek, kik 
néha variánsokban előtüntetik a dialektikus sajátságot. Egyéb 
téren is, különösen a lexikographák, mindenekfölött pedig a 

*) Carmina Iludsailitarum quotquot in Codice Lugdunensi in-
sunt ed. J. Gr. L. Kosegarten, London 1854. 





A M. TUD. 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 Pál . I—X. kötet 30 füzet
ben. 1862—1873. (8-adrét 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. Szerkeszt 
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 1 vy P á l t ól. Pest. 1861. (8-adrét, 
XIV. és 580 lap). Ára 1 frt. 

REGÜLY 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. 

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTAR. Irta B u d e n z J ó z s e f . 
I. füzet. (1—16 iv) 1873. 8-adrét. Ara 1 frt. . i 

ERDEI- ES HEGYI CSEREMISZ-SZÓTÁR. B u d e n z J ó u 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 
ny ok. 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 é s S z i l á d y Á r o n . I—V. 
köt. 1876. S-adrét . . . . . . . . . . Ára 8 frt. 
Egyenkint Ára 2 frt. 

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK 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 SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. I - I V -
köt. 1869—1875. Ára 7 frt 80 kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdó'sitől Tsétsiig. Kiadta T o l d y P e -
r e n e 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 birá-

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 l , Ára 50 kr. 
FINN NYELVTAN. F á b i á n I s t v á n t ó 1. Pest, 1859. Ára 50 kr. 
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ára 1 frt. 
ABUSKA. Csagatájtörök szógyűjtemény. V á m b é r y Á.-tól Pest, 1862. 

Ára 40 kr. 
Franklin-Társulat nyomdája. 


	161-165
	166-208
	209-264
	265-308
	309-320

