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Az ideális gondolkozású ember földi életének leg-
főbb célja a harmóniára való törekvés. Harmónia Istené-
vel, embertársaival és önmagával. Ilyen tökéletes emberi 
állapot csak annak jut osztályrészül, aki nemes lelkének 
megfelelő élethivatást választ s önfeláldozó munkájával 
élete célját elérve látja; akinek szivébe van beírva a 
szeretet törvénye s ez vezérli minden gondolatát, csele-
kedetét. Csengerynek élethivatását is a szeretet diktálta: 
az ifjú nemzedék tanítását s a klasszikusokból merített 
bölcseséggel való nevelését. 

Dr. Csengery János, a kolozsvári, majd szegedi m. 
kir. Ferencz József Tudományegyetem nyilvános rendes 
tanára, a szegedi m. kir. állami középiskolai tanárvizs-
gáló bizottság elnöke, a La Fontaine Társaság elnöke, a 
M. Tud. Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy Társaság 
rendes tagja, a gr. Kuűn Géza elnöklete alatt működő 
Erdélyi Irodalmi Társaságnak Kolozsvárt rendes tagja, 
majd titkára, később pedig alelnöke. Rendes és igazga-
tósági tagja a szegedi Dugonics Társaságnak, továbbá a 
Külügyi Társaságnak szintén rendes tagja. 

Csengery János a Bajorországból származó Czenger csa-
ládból született 1856. okt. 2-án Szatmárt, a br. Vécsey-féle 
házban, mint Czenger János pénzügyi tisztviselő és Track 
Anna (Track Ádám jónevü debreceni órás leányának) gyer-
meke. Az elemi iskola négy osztályát és a gimnázium első 
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osztályát még Szatmárt végezte. Első tanítója Tóth Sándor, 
az európai hírű egyetemi (budapesti) orvosprofesszor, 
Tóth István édesapja volt. A gimnázium többi osztályát 
Debrecenben végezte, még pedig a II.—IV. osztályokat 
a kegyesrendiek algimnáziumában, az V.—VIII. osztályo-
kat pedig a ref. kollégiumban, hol 1875-ben gr. Tisza 
Istvánnal együtt tett érettségi vizsgálatot, mindenből 
kitűnő eredménnyel. A VIII. osztály hét tanulója szoro-
sabb baráti irodalmi kört alkotott s Vörösmarty címen 
kéziratos lapot szerkesztett. Tagjai voltak: Budaházy 
Zoltán (jelenleg nyug. kir. ítélőtáblai biró Debrecenben), 
Csengery János, t Halmágyi Oszkár (debreceni pénz-
ügyigazgató fia), Poroszlay Gyula (nyug. főszámtanácsos), 
f Szaplonczay Manó (későbbi kaposvári megyei főorvos), 
t Tisza István gr. és Tóth István (debreceni mérnök, 
építész). Egy nagy találkozójuk az érettségi vizsgálat 
(1875) 35 éves évfordulóján 1910-ben volt, melyről egy 
nyomtatott jegyzőkönyvet is adtak ki. Ez alkalommal 
egyikök felköszöntötte Tisza Istvánt, „Kinek oly kálváriát 
kellett megjárni/ Tisza nyugodtan válaszolt: „ő nem 
tud semmiféle kálváriáról, mert a kötelességteljesítést 
nem tartja annak." Csengery mindig kitűnő diák volt. 
A nyelv- és irodalmi tárgyakból felmentették a szóbeli 
érettségi alól. A debreceni piaristáktól ment át a ref. 
kollégium V. osztályába, hová vagy hetvenen jártak és 
így nem kis dolog volt a katholikus diáknak, hogy magát 
a „grádus" elejére felküzdje. Az első félévben tizen-
harmadik, a másodikban kilencedik, a VI. osztályban 
ötödik lett. A „grádus" eltörlése után, mint kitűnő diák, 
mindig az első sorban foglalt helyet. Még mint nyolcadik 
osztálybeli tanuló egyszer a theologusokkal együtt részt-
vett egy írásbeli versenyvizsgálaton, melyen Homerosból 
kellett fordítani. A szaktanár, Lengyel Zsigmond másnap 
sajnálattal jelentette, hogy bár a legjobb dolgozat 
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Csengeryé, a jutalmat nem kaphatja meg, mert kitűnt, 
hogy a versenyben csak a főiskolai hallgatóknak volt 
joguk résztvenni. 

Felsőbb tanulmányait a budapesti Tudományegyetem 
bölcsészeti karán végezte, ahol 1880-ban a latin és 
görög philologiából s a magyar irodalomból kitűnő ered-
ménnyel tett doktorátust, miután tanári vizsgálatát a 
görög- és latin philologiából már egy évvel előbb dicsé-
retes eredménnyel végezte, mint a tanárképző intézet 
gyakorló iskolájának gyakorló tanára. Egyetemi évei alatt 
hamar megnyerte P. Thewrewk Emil, Bartal Antal, Télfy 
Iván, Greguss Ágost bizalmát és jóakaratát. Greguss 
magyar stílusgyakorlatain gyakran olvasott fel dolgozatot 
vagy bírálatot. Thewrewk gyakran vele olvastatta a tár-
gyalandó latin szöveget. Télfy colloquiumi versenyvizsgá-
latra díjat tűzött ki. Ketten vettek benne részt: Csengery 
és Molnár István Lajos, későbbi bajai tanár. Mikor Télfy 
kifáradt a kérdezésben, (a teljes auditórium előtt) így szólt: 
„No, most kérdezzék az urak egymást. Mikor ez is meg-
történt, megszavaztatta a hallgatóságot. Azok Csengeryt 
Ítélték győztesnek s így ő nyerte el a harminc forint 
colloquiumi díjat. Az egyetemen különben már a máso-
dik évtől kezdve 300 forint ösztöndíjat kapott. Ebből és 
tanításból tartotta fenn aztán magát. Az első évben 
azonban csekély fizetéséből édesatyja fedezte a pesti 
tartózkodás költségeit. Jó ideig a Hunyadi-ucca 12. 
számú házában lakott, hol egyszer volt iskolatársa, Tisza 
István is meglátogatta, kit a miniszterelnöki palotában 
ő is felkeresett néha s rapir-vívással töltötték az időt 
egyetemi hallgató korukban. 

Önkéntes katonai szolgálata alatt, katholikus létére, 
egyúttal mint a debreceni ref. kollégium megválasztott 
helyettes tanára a nagy népessége miatt kettéosztott VII. 
osztály felében tanította a görög, a latin és a magyar 
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nyelvet és irodalmat. Ugyanez év őszén Klamarik János 
főigazgató intézkedése következtében elfoglalta helyettes 
tanári állását a besztercebányai kir. kath. főgimnáziumban 
és egy beteg tanárt helyettesítve több hónapon át az 
ottani ág. ev. főgimnáziumban is tanította a görögöt. 
A kir. kath. főgimnáziumban pedig tárgyain kívül német 
nyelvet is tanított, melyet az iskolai tanuláson kívül 
magánszorgalomból sajátított el. Németül IV. gimnazista 
korában kezdett komolyan tanulni. Mint VI. gimnazista 
már Sophokles drámáit olvasta németül. Ugyanakkor 
tanult a debreceni kollégiumban franciául és angolul. 
Ezeket azóta sem hanyagolta el. Olaszországi útjai alkal-
mat adtak az olasz nyelv gyakorlati elsajátítására. Új-
görögül is megtanult, mikor Görögországba készült. 
Latinul szintén beszél. 

Besztercebányáról Fehértemplomra ment rendes tanár-
nak s az ott töltött két év alatt a Kaszinóban műked-
velő társaságot szervezett, melynek első előadását az 
általa írt s Herrmann Antaltól németre is lefordított 
Prológ nyitotta meg felesége Udvardi Szaniszla lelkes 
előadásában. Ez az esemény a magyarság szempontjából 
nagyon is jelentős és értékes volt abban az idegen ajkú 
vidéki városban. 

1883 tavaszán országszerte ismertté tette nevét a 
kecskeméti Katona óda-pályázat, melyen Szász Károly, 
Győry Vilmos és Gyulai Pál az ő ódáját tüntették ki a 
pályadíjjal s így a Katona József szülőházának megjelö-
lése alkalmával tartott országos ünnepen ezt az ódát 
szavalta el Feleki Miklós. E sikernek is része lehetett 
abban, hogy még ez év őszén a budapesti VII. ker. 
főgimnáziumhoz nevezte ki a tanügyi kormány, melynek 
referense a központba áthelyezett Klamarik János volt. 
Onnan egy év múlva a tanárképző intézet gyakorló 
főgimnáziumában a pozsonyi főigazgatóvá kinevezett 
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Malmosi Károly utódja lett. Tizenhárom évig működött 
ott és számos tanárjelölt neki köszönheti a görög, latin 
és magyar nyelv- és irodalom tanításában szerzett metho-
dikai képzettségét. Ugyanabban az időben, mint a köz-
oktatásügyi tanács tagja, tevékeny működést fejtett ki, 
egyrészt mint tankönyvbíráló, másrészt mint iskolaláto-
gató. Irodalmi működését már egyetemi hallgató korában 
megkezdette, sűrűn szerepelve Greguss Ágost stílus-
gyakorlatain. Már első éves hallgató korában felolvasást 
tartott az akkor alakúit Philologiai Társaságban Sophok-
les Antigone-járól. Szépirodalmi lapokban gyakran jelen-
tek meg versei és műfordításai. Önállóan megjelent első 
könyve Catullus-nak modern, rímes formákban való 
átültetése volt (1880). Bírálatokat és cikkeket írt az Egyete-
mes Philologiai Közlönybe, a Tanáregyesület Közlönyébe, a 
Nyelvőrbe. A középiskolai Szemlé-ben jelent meg Hora-
tius és Berzsenyi című tanulmánya. Az Akadémia class. 
phil. bizottsága által megindított görög és latin klasszi-
kusok sorát Thewrewk Anakreona és a Csengery fordí-
totta Cicero De Officiis nyitotta meg. A class. phil. 
bizottságnak csakhamar kültagja lett, majd (1892-ben) 
az Akadémiának is levelező, 1920-ban rendes tagja. 

A német tanárképzés tanulmányozása céljából 1891-
ben a magyar tanügyi kormány küldetésében bejárta 
Németországot. 1892-ben gr. Csáky Albin miniszter meg-
bízásából Pasteiner Gyulával együtt egy hat hétig tartó 
szünidei tanfolyamot vezetett középiskolai tanárok szá-
mára avégből, hogy őket az úgynevezett görög-pótló 
tantárgyak anyagáról és módszeres tanításukról tájékoz-
tassa. E tanfolyammal indult meg a klasszikus irodalmi 
tárgyak szemléltető oktatása, philologiai gyűjteményeknek 
a középiskolákban való berendezése. Ugyanez a tan-
folyam eszközölte ki Csáky kultuszminiszternél a taná-
rok számára a következő években rendezett görög és 
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olaszországi tanulmányutakat, melyeknek emlékei a Csen-
gery és Pasteiner szerkesztette Görög földön és Római 
világ. A budapesti egyetem még 1891-ben magántanárrá 
habilitálta a görög irodalomból. 1896-ban a kolozsvári 
egyetemen Petz Vilmos tanszékét foglalta el, melyre a 
bölcsészeti Kar egyhangúlag őt jelölte első helyen. 
Egyetemi tanszékének ellátásán kívül nagy tevékenységet 
fejtett ki egyetemi semináriumok felállítása és beren-
dezése dolgában s buzgó működést fejtett ki a Márki 
Sándor dr. elnöklete alatt működő kolozsvári Tanári-
Körben, résztvevén minden tanügyi és pedagógiai kérdés 
megvitatásában s különösen hangsúlyozva a tanárképzés-
nek az egyetemi oktatás keretében való célszerű és 
szakszerű berendezését. 

A közoktatásügyi Miniszter megbízta az egyetemen 
az ókori művészettörténet rendszeres előadásával s a 
hozzá fűződő gyakorlatok tartásával is. E tárgyú előadá-
sai a kolozsvári társadalom előkelő hölgyei köréből is 
állandó közönséget vonzottak. Ezeknek az előadásoknak 
folyamányakép a közoktatásügyi kormány támogatásával 
minden negyedik évben tanúlmányútat rendezett és veze-
tett Rómába és Olaszország nevezetes városaiba 10-10 
hallgatójával és főleg tanári körből hozzájuk csatlakozó 
urakkal és hölgyekkel. A bölcsészeti karon ő szerezte 
be az első skioptikont a művészettörténeti képek vetíté-
séhez. Maga ezenkívül részint az egyetem, részint a 
a kormány képviseletében résztvett külföldi tanügyi kon-
gresszusokon, így az 1900-ik évi felsőbb oktatásügyi 
kongresszuson Párisban, ahol két évvel előbb a tanárkép-
zést tanulmányozta. A kongresszusnak egyik alelnöke volt 
s előadást is tartott az egyetemi tanárképzés feladatairól. 
Az athéni, a kairói, a római archaeológiai és művészet-
történeti kongresszusra is elment, sőt Athenben a 
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klasszikus archaeológiának a középiskolába való bevitele 
érdekében előadást is tartott. 

Tevékeny részt vett a kolozsvári társadalmi életben 
is, különösen a Zene-conservatorium életében, mint 
annak titkára és filharmonikus zenekarának első hege-
dűse. Már első gimnazista korában kezdett hegedűlni 
tanulni s a debreceni conservatoriumnak is egyik legkivá-
lóbb növendéke volt. Zenekarban és kamarazenében 
gyakran résztvett a debreceni conservatoriumban és a 
színpadon. Mint egyetemi hallgató a tisztviselőegyesület 
fölkérésére a Hungáriában tartott estélyen zongorakísé-
rettel adott elő egy Faust-ábrándot. A kolozsvári Zene-
conservatorium filharmonikus zenekarában is játszott és 
többször házi hangversenyein is. A kamara zenét pedig 
a házánál tartott baráti összejöveteleken is művelte. 
Gyakran hegedült felesége zongorajátékától kísérve. Részt-
vett továbbá, mint a városi szinügyi bizottság államilag 
kinevezett tagja s mint az ifjúsági szini-előadásokat ren-
dező tanári bizottság elnöke a színház munkájában nem-
csak Kolozsvárt, hanem Szegeden is. Egyideig tagja 
volt Kolozsvárott a városi törvényhatóságnak is. Politiká-
val csak rövid ideig foglalkozott és pedig Tisza István 
kedvéért, akihez mindvégig szives, benső barátság fűzte. 
A kolozsvári munkapárt egyik alelnöke volt. 

Janovics Jenő dr., a kolozsvári Nemzeti Színház 
igazgatója Csengery közreműködésével rendezte azt a 
kilenc előadásból álló klasszikus ciklust, melyben magyar 
szinpadon először került szinre Aeschylos Oresteiája és 
Euripides Medeája. 

Az egyetemnek Kolozsvárt kétszer, Szegeden har-
madszor volt bölcsészetkari dékánja, Szegeden 1924/25-
ben rektora. A kolozsvári egyetemnek az oláhok által 
való megszállása és elfoglalása idejében ő tartotta a 
központi egyetemen az utolsó előadást. 
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Munkái. A már említett Catalluson kívül, melyet 
teljesen új átdolgozásban később az Akadémia is kiadott, 
lefordította, bevezető tanúlmánnyal ellátva Tibullust (kiadta 
a Kisfaludy-Társaság és Olcsó könyvtár), Propertiust 
(Akadémiai kiad.) és Cicero de Officiis-ét (u. o.). Sze-
geden saját költségén kiadta Horatius-fordítását két 
kötetben. 

A görög költök közül lefordította Homeros Iliás-át 
(Szemelvényekben, a közoktatásügyi Miniszter megbízá-
sából prózában a görög-pótló tanulók számára), továbbá 
Aischylos, Sophokles és Euripides összes (33) drámáit 
és Herondas Mimiambusait. 

Aischylos Oresteiájával a Kisfaludy-Társaság Lukács 
Krisztina-pályadíjat elnyervén, Beöthy Zsolt indítványára 
az Akadémia bízta meg az egész Aischylos átültetésével. 
Pályadíjat nyert Euripides Phoenikiai női-ve 1, dicséretet 
ugyanakkor Goethe 7assö-jával s még előbb Iphigéniá-
jával. Euripides töredékei című kétnyelvű kötetét most 
adja ki az Akadémia. 

Kiadta iskolai használatra magyarázatokkal Homeros 
Iliás-é.t és Odysseia-ját (több kiadásban) és Sophokles 
Antigone-\á\. 

írt iskolai használatra Latin nyelvtanokat és szer-
kesztett Latin olvasókönyveket. Most van nyomdában a 
gimnázium első és második osztálya számára szerkesztett 
Latin nyelvkönyve, továbbá a gimnáziumok számára 
készülő Latin nyelvtana. Szintén iskolai használatra 
adott Latin Anthologiát, Ovidius-szemelvényeket és kiadta 
Curtius Rufust is. 

írt Római irodalomtörténet-ei (a Heinrich Gusztáv 
szerkesztette Világirodalomban) s Görög irodalom törté-
net-et (melyet most ad ki az Athenaeum). Átdolgozta 
Greguss Ágost vers és költészettanát. 
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írt Homerosról egy monográfiát (Kisfaludy-Társaság 
kiad.), s Homerosi Világ-ában összefoglalta a homerosi 
reáliákat. Tőle valók a Ferencz József Tudományegyetem 
latin nyelvű iratai, átiratai, üdvözletei s ötvenéves évfor-
duló ünnepének latin leírása. 

Csengery a tanár mindig jóakaró atyja és szolgá-
latrakész vezetője az ifjúságnak a középiskolában és az 
egyetemen egyaránt. Szívvel lélekkel pedagógus, ki nem 
egyszer nyilatkozott úgy, hogy ha újra kezdené az életet, 
újra ezt a pályát választaná. Ő is azt tartotta, amit 
Beöthy: „Quem dii diligere, praeceptorem fecerunt." 
A klasszikusokból az igazi humanizmust tanúlta meg 
s ez az emberbaráti érzelem irányítója most is minden 
cselekedetének. A középiskolában hangjával és tekinteté-
vel kitűnően tudott fegyelmezni. Szigorú volt, de igaz-
ságos, ezért közszeretetnek örvendett. Humorával, mely 
szigorúságát felülmúlta, gyakran kényes és nehéz hely-
zetek fölött is úrrá tudott lenni. Ritkán dicsért, de még 
ritkábban büntetett. 

Az egyetemen, csaknem minden idejét ott töltve s 
Kolozsvárt sokáig hallgatóival egy szobában dolgozva, 
minden időben kész volt nekik tanácsot, utasítást vagy 
segítséget adni. A vizsgálatokon szigorú volt. Megköve-
telte a tudást, de kicsinyességig sohasem ment. Ahol 
komoly törekvést látott, ott szívesen elnézett kisebb 
fogyatkozásokat. A visszaéléseket azonban kérlelhetetlenül 
üldözte. 

Hivatását annyira szerette, hogy a háború alatti 
tanárhiány folytán, Mársics Rozina igazgató felkérésére 
évekig tanította a görögöt a kolozsvári áll. leánygimná-
ziumban. A leányok lelkesedtek a görög nyelvért és 
irodalomért s többen e szakra iratkoztak be az egyetemre 
az érettségi után. Mikor az oláhok elvették az egyetemet, 
a Marianunban és a ref. kollégiumban elvállalta a 
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magyar és a latin nyelv tanítását, miután a háború alatt 
a ref. kollégiumban egy évig minden díjazás nélkül taní-
totta a görögöt. 

A Marianumi növendékek az alsó osztályoktól a 
legfelsőig olyan lelkes rajongással vették őt körül, ami-
lyenhez hasonlót Petres Kálmán igazgató — saját beval-
lása szerint — sehol sem látott. Mikor pedig februárius 
elején (1920) Kolozsvárról eltávozott, hogy egyetemi 
tanárságát az ideiglenesen Budán letelepedett kolozsvári 
egyetemen folytassa, az egyes osztályoktól való elbúcsú-
zás valósággal megható jeleneteket idézett elő. 

A tanítványi szeretetnek és ragaszkodásnak gyönyörű 
példája, amikor egyetemi hallgatói (1904) a Kisfaludy-
társaság tagjává választásakor ovációval fogadták és 
aranytollal lepték meg: „Szeretett Mesterünknek hálás 
tanítványai" felírással. Az üdvözlő beszédet Császy László 
mondta. 

Nagyon sok tanítványával — miután állásba jutottak 
— évek során át levelezett. Egyik legkiválóbb tanítványa 
dr. (sub ausp. regis) Kálmán János, a korán elhunyt 
ref. kollégiumi tanár, Csengeryvel együtt résztvett az 
1905. évi athéni archaeologiai kongresszuson s hűséges 
Achatesként kísérte tanárát a Dörpfeld vezetése alatt 
rendezett három hétig tartó tudományos kiránduláson, 
melyen a görög szárazföld nevezetesebb helyein (Olympia, 
Delphi, Mykenae, Epidauros, Tiryns) kívül az ion és 
aegei szigeteket, továbbá Krétát, Kost, Samost, Per-
gamont, Tróját látogatták meg. Az epidaurosi színháznak 
meglehetős épségben fennmaradt romjai közt Lambros, 
az athéni egyetem akkori rektora Csengeryt kérte föl, 
hogy a prosceniumon szavaljon valamit. A kirándulók 
(60-an) a színház lépcsőzetes ülőhelyein telepedtek le, 
ki közelebb, ki távolabb, ki egészen fent a magasban. 
Csengery elmondta Kreon trónbeszédjét Sophokles Anti-
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gone-jából görögül (új görög kiejtéssel, mert a mai 
Görögországban csak ez lehetséges), Goethe Iphigeniá-
jának megnyitó monológját németül s Kölcsey Hymnusá-
nak egy pár strófáját, hogy a régi görög szinházakustikáját 
kipróbálják. A hallgatók konstatálták, hogy a legtávolabb 
eső helyeken is minden szó tisztán hallatszott, Lambros 
különösen el volt ragadtatva az új görög kiejtéstől, mely-
hez szívből gratulált. 

A philologus Csengeryről néha úgy emlékeznek meg 
némelyek, mint csak „műfordítóról." Hát hiszen vannak 
nálunk műfordítók, akik éppen csak fordítók nem tudó-
sok s esetleg nem is az eredeti nyelvből fordítanak, 
hanem főleg németből, mivel németre tudvalevőleg „min-
den" le van fordítva. Viszont vannak tudós műfordítók, 
akik esetleg még görögül is tudnak vagy tudni vélnek, 
de magyarul nem tudnak s így fordításuk nem tekint-
hető a magyar irodalom gyarapodásának. Csengery mint 
philologus és mint költő, mint magyar nyelvmüvész 
honosított meg a magyar irodalomban egy egész sereg 
görög és latin költőt. 

Több görög tragoediát fordított művészi tökéletes-
séggel, mint amennyit sok philologus eredetiben olvasott. 

Ez először is sok eredeti művel felérő költői telje-
sítmény, magyar költői, irodalmi alkotás, másfelől azon-
ban a philologia legmagasabb feladatának megoldása. 
Mert sokkal értékesebb és nagyobb feladat pl. Aischylost 
magyarul, híven és az eredetihez méltó művészettel meg-
szólaltatni, mint Aischylosról kisebb-nagyobb tudós érte-
kezést írni. Az eredetihez méltó Homeros, Sophokles, 
Vergilius, Dante, Shakespeare fordítás stb., ha tudo-
mányos és költői szempontból is megállja helyét, előbbre 
viszi az illető költő tudományos ismeretét is (mert a jó 
fordítás a legjobb kommentár) és sok eredeti művel 
felérő gyarapodását jelenti a magyar irodalomnak. 
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A philologus Csengeryt tehát megtaláljuk műfordítá-
saiban is. De a műfordításokon kívül szakszerű philolo-
giai dolgozatokat is sorolhatunk fel. Olvassuk el Csengery 
bevezetéseit a görög tragikusokhoz s a római lyrikusok-
hoz. Ezek magukban több könyv terjedelmét kitevő tudós, 
de azért élvezetesen megírt tanulmányok. Vagy olvassuk 
el Homeros c. monográfiáját (kiadta a Kisfaludy-Társaság), 
mely a Homerosra vonatkozó kérdéseket alapos tanul-
mány alapján lebilincselő érdekességgel fejtegeti. Olvassuk 
Homerosi Világ-á\, mely a homerosi kulturának színes 
és gazdag képét tárja elénk. Vagy a Görög és Római 
Irodalomtörténet-éi, melyek nem elmondott dolgokat ismé-
telnek, hanem önálló kutatás és felfogás eredményei. 
Nézzük magyarázatos Homeros-át, Ovidius-át, Sophokles 
Antigone-'\á\, az Anihologia Latinát stb., melyek min-
denütt beható elemezést, pedagógiai és methodikai tapin-
tatot és alapos szakismeretet mutatnak. Végre latin nyelvi 
tankönyvei először inauguruálták nálunk a tudományos 
alapot és irányt. Egyes értekezései pedig (Homeros poéti-
kája c. akadémiai székfoglalója; továbbá „A tragédia 
aristotelesimeghatározása11) egészen új szempontokat érvé-
nyesítenek a fölvetett kérdések tárgyalásában. A philolo-
giai szempont legteljesebben érvényesül Euripides töre-
dékeknek görög szövegében, mely tudós kutatásán alapuló 
önálló editio s első teljes gyűjteménye a nagy értékű 
fragmentumoknak. 

Műfordí tása i . Catullus-fordításából először Gyulai 
Pál közölt egy pár darabot a Budapesti Szemlében s 
buzdította, hogy fordítsa le az egész Catullust. Csengery 
az egyetem elvégzése után hozzáfogott e feladathoz s 
Gyulai Pál 1880-ban az Olcsó Könyvtárban kiadta tőle 
Catullus verseit s e fordítást — irodalomtörténeti beve-
zetéssel — Ponori Thewrewk Emil elfogadta doktorátusi 
dolgozatul. A sajtó igen rokonszenvesen fogadta Catullus 
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verseit, mely könyvecske irodalmunkban antik költőnek 
első modern alakú fordítása. György Aladár a Hon-bari 
úgy nyilatkozott róla, hogy ez az átültetés Csengeryt 
„elsőrangú műfordítónak bizonyítja." Kont Ignác is 
nagyon elismerő tárcacikket írt róla a Hon-ban. Már a 
Budapesti Szemlében közölt darabok oly nagy hatást 
tettek az Ilias fordítójára, Szabó István-ra, hogy a görög 
anthologiából való fordításait azok példájára modern 
rímes alakba kezdte átönteni. 

Csengery mint besztercebányai tanár az 1880/81-ről 
szóló iskolai Értesítőben tette közzé Nauzikaa az Odis-
szeia 6. énekének rímes fordítását, zamatos népies nyelven. 

Mint fehértemplomi r. tanár hozzáfogott Tibullus, 
majd Propertius átültetéséhez, hogy teljessé tegye a római 
költőtriászt. Az elkészült Tibullust a Kisfal udy-Társaság-
nak ajánlotta fel kiadás végett. A társaság Lévay József-
nek és Zichy Antalnak adta ki bírálatra a fordítást. 
Bírálatuk megjelent az Évlapokban. Lévay József a leg-
nagyobb elismeréssel szólt a fordításról s szándékosan 
„szerző"-nek nevezve a „költői alkotó erővel megáldott" 
műfordítót, kijelentette, hogy Csengery Tibullusa díszére 
válik irodalmunknak. Zichy Antal megvallja, hogy ő az 
alakhű fordításnak híve, de olyan sikerült modern alakú 
műfordítás előtt, minő Tibullus fordítása, „leteszi a fegy-
vert." A Kisfaludy-Társaság ki is adta Tibullust (1886). 

Az Akadémia classica-philologiai bizottsága, mind-
járt megalakulása után megbízta Csengeryt Cicero De 
Officiis-ének átültetésével a Thewrewk Anakretína utam 
mindjárt ezt a fordítást adta ki s a fordítót tagjai sorába 
is fölvette. Ehhez a bizottsághoz nyújtotta be Csengery 
Propertius elégiáinak nagy kommentárral ellátott fordí-
tását, mely meg is jelent a bizottság kiadásában (1897). 
A fordítás csattanós bizonyítéka annak, hogy a fordító 
é p p e n úgy mestere az eredeti antik, mint a modern 
Emlékkönyv . 2 
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költői formáknak. A három első könyvet ugyanis modern 
rímes, a negyedik könyv „római" elégiáit eredeti alakban 
ültette át s bajos eldönteni, hogy ez önmagával való 
verseny melyik formának a javára ütött ki. 

A Kisfaludy-Társaság által 1898-ban hirdetett drámai ' 
műfordításra vonatkozó pályázaton Goethe Iphigeniájának 
fordításával vett részt és dicséretben részesült. Hogy a 
jutalmat Csiky Gergelynek Euripidesből fordított Kyklopsa 
nyerte el, annak főoka az volt, hogy Szász Károly Kis-
faludy-társasági alelnök, (a pályázat egyik bírálója) a 
Kisfaludy-Társaság évi közgyűlésén tartott elnöki meg-
nyitójában éppen erős apologiára készült az antik klasz-
szikusok érdekében a görög tanítást megszorító állami 
intézkedésekkel szemben. A Nemzeti Színházban többször 
előadták Goethe Iphigeniáját, először 1890 december 
31-én Fáy Szerénával a címszerepben, Mihályffyval Orestes 
szerepében. 

Mikor gr. Csáky kultuszminiszter a görögpótló tár-
gyak tanítását életbe akarta léptetni, gondoskodni kívánt 
arról, hogy a görögül nem tanulók Homeros két époszát 
fordításban olvashassák s a Közoktatásügyi Tanács javas-
latára Csengeryt bízta meg az Ilias, Gyomlay Gyulát az 
Odysseia lefordításával prózában abból a célból, hogy a 
görögül nem tanulók minél hívebb, de azért élvezetes 
fordításban ismerhessék meg Homerost. A közösen meg-
állapított elvek szerint készült két fordítás teljesen meg-
felelt annak a célnak, nálunk valósítva meg azt a kíván-
ságot,-melyet Goethe a Voss-féle híres Hemeros fordí-
tások megjelenése után fejezett ki, kívánatosnak mondva 
oly fordítás létrejöttét, mely a költői külső ékességekről 
lemondva, prózában a lehetőségig híven tolmácsolja 
Homerost. 

Catullus költeményeit, melyek 1880-ban .^emel-
vényes kiadásban jelentek meg az Olcsó Könyvtárban, 
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teljesen átdolgozva és kiegészítve adta ki 1901-ben az 
Akadémia class. phil. bizottsága. 

A Kisfaludy-Társaságnak Széher Árpád-féle pályá-
zatán P. Thewrewk Emil, Rákosi Jenő és Vargha Gyula 
bírálók egyhangú véleménye alapján elnyerte a kitűzött 
jutalmat Aischylos Oresteia-jának az eredeti vers alakok 
pontos megtartásával készült műfordításával. 

Aischylos Oresteia-jának e minden tekintetben kiváló 
fordítása a műfordítás legnagyobb feladatainak megoldá-
sára hivatottnak mutatta Csengeryt. A Kisfaludy-Társaság 
azzal fejezte ki elismerését, hogy őt tagjainak sorába 
választotta. Az Akadémia pedig Beöthy és Gyulai indít-
ványára megbízta az egész Aischylos átültetésével. Csengery 
örömmel tett eleget e megbízásnak s az Akadémia 1903-
ban kiadhatta az első teljes Aischylos-fordítást. 

Csengery az Oresteiát szinre alkalmazva a Nemzeti 
Színházhoz is benyújtotta. A Nemzeti Szinház el is 
fogadta, minthogy azonban Várady Antal is benyújtotta 
a maga fordítását, a szinház a hozzá közelebb álló 
fordító müvét pártolta s annak előadására készült. Ez 
ellen Csengery egy memorandumban óvást emelt, minek 
az lett a következménye, hogy a darabot levették a 
műsorról s azóta sem tűzték ki előadásra egyik fordítás-
ban sem, hanem helyette La conte des Lisle Erinyseit 
adták elő. A kolozsvári Nemzeti Szinház igazgatója, 
Janovics Jenő dr. azonban fölvette abba a kilenc estére ter-
jedő klasszikus cyklusba, melyet Csengeryvel együtt ren-
dezett s így az Oresteia — többször ismételve,'— nagy 
sikerrel került színre Kolozsvárott. '> • , 

1904 őszén, mikor a Kisfaludy-Társaságban Euri-
pides Hippolytosával székét elfoglalta, ígéretet tett a Tár-
saságnak, hogy a tagsággal járó kitüntetést, ha Isten 
erőt ad, Euripides átültetésével fogja meghálálni. Hippo-
lytofc (mely Racine Phaedrájának mintaképe) az Akadé-

2* 
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mia class.-philologiai bizottságának kiadásában jelent 
meg a Latkóczy Mihály fordította Heraklesszel együtt 
1909-ben bilinguis kiadásban, majd 1912-ben a Phoini-
kiai Nők és Medeia a Csengery fordításában. 

A Phoinikiai Nők-ke\ pályadíjat nyert volt Csengery 
a Kisfaludy-Társaság Lukács Krisztina-pályázatán s ugyan-
ekkor dicséretet nyert Goethe 7űsso-jával. Hogy a 19 
pályamű között mind a pályadíj, mind a dicséret neki 
jutott, ezzel műfordítói munkássága a legnagyobb diadalt 
aratta annyival inkább, minthogy még három pályamű-
nek volt a tárgya Euripidesnek e darabja, Goethe Tassoját 
pedig még öt pályamű képviselte. Goethe Tassoját 1909-ben 
adta ki a Kisfaludy-Társaság az Évlapokbanés külön is. 

Euripides többi darabjai három kötetben jelentek 
meg az Akadémia kiadásában (1911, 1915, 1919). 

1911-ben jelent meg az Olcsó Könyvtárban Apuleius 
bájos meséje: Amor és Psyche, az eredetinek megfelelő 
ékeskedően szép prózában. Ennek a lefordítása Heinrich 
Gusztáv fölkérésére történt. 

A világháború alatt, melyben Csengery két fia részt 
vett, Euripides töredékeinek, majd Sophokles drámáinak 
átültetésében talált menedéket és vigaszt. Euripides töre-
dékeit az Akadémia class.-philologiai bizottsága fogadta 
el kiadásra. A kézírat azonban, melyet Csengery az oláh 
megszállás idejében magával vitt Budapestre, összes 
podgyászával együtt tolvajkezek áldozatává lett a sötét 
vasúti kocsiban. A fordítás impuruma jórészt megvolt, 
dei-a bő kommentárt teljesen újra kellett megírni. Az úira 
elkészült müvet í926 február 1-én mutatta be a fordító 
az Akadémia első osztályának gyűlésén. A töredékek 
kiadása most van sajtó alatt. Ebből eddig a Philologiai 
Közlöny közölte Hypsipylét, a legnagyobb töredéket s a 
Kisfaludy-Társaság Évlapjai a társaság ülésén bemutatott 
Phaethont. 
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Sophokles drámáit Kolozsvárt Janovics Jenő dr. adta ki 
két hatalmas kötetben. A Csiky Gergely fordításával való 
összevetés minden tekintetben Csengery javára üt ki, 
mert Csikynek különben érdemes fordítása szakszerűség 
és hűség tekintetében laikus munka, bár költői szem-
pontból dicséretet érdemel. Csengery átültetése azonban 
azon a harmonikus frigyen alapul, melyet a philologus 
és a költő kötöttek. S ebben áll éppen Csengery műfor-
dító művészetének ritka magas foka. Ő tudósa a nyelv-
nek, melyből fordít s művésze a nyelvnek, melyre fordít. 
A műfordítónak ezt a két főkellékét a magyar irodalom-
ban ő egyesíti magában a legteljesebb mértékben. So-
phokles fordításának nincs egyetlen sora sem, mely jobb 
és szebb ne volna Csiky fordításánál. Ideje, hogy ezt a 
Nemzeti Szinház is belássa és álkegyeletből ne ragasz-
kodjék ahhoz a régi fordításhoz, melyről ki van mutatva, 
hogy nem annyira a görög eredeti, mint inkább a Donner-
féle német fordítás alapján készült. 

A klasszikus ókor és költészet minden barátját hálára 
kötelezte Csengery Horatius költeményeinek congenialis 
átültetésével, melyet maga adott ki Szegeden 1922-ben 
a Ferencz József Tudományegyetem ötvenéves jubileumá-
nak alkalmából az Egyetemnek ajánlva. Több darabját 
a legnagyobb tetszés közt mutatta be az Akadémiában 
és a Kisfaludy-Társaságban. Horatius e fordítással polgár-
jogot nyert a magyar költészetben. 

1925-ben Herondas mimiambusait adta ki Csengery 
fordításában a Rózsavölgyi-cég. A mesteri fordítás csafr:. 
tanós bizonyítéka Csengery sokoldalúságának és sokszínű^ 
nyelvművészetének. Általában Csengery, kivált, mint drá-
mafordító, az eredeti hangjának és hangulatának s a 
személyek jellemének megfelelő beszédmód visszatükröz-
tetésébe,n elsőrangú mester. 
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A klasszikus világ e rajongó híve nem elégedett 
meg azzal, hogy elzárkózó önzéssel csak maga gyönyör-
ködjék a klasszikusok örök szépségében, hanem hivatása 
érzetében s önfeláldozó hazaszeretetében arra vállalkozott, 
hogy azt a sok szépet, azt a sok örök emberit, mely 
minden művelt irodalomnak tápláló forrása volt, a magyar 
irodalom Pantheonjába is bevezesse s megvalósítsa azt 
a kívánságot, melyet Wilamowitz-Moellendorff hozzá inté-
zett levelében e szavakkal fejezett ki: „Ich wünsche und 
hoffe, dass Sie Ihrer Nation die gesunde Kraft der altén 
Poesie zufügen mögen." 

(Szeged). 

Csengery János munkái. 

I. Műfordítások. 

1. Caius Valerius Catullus versei (magyar rhythmusok-
ban). Budapest, 1880. (Olcsó könyvtár 105. sz.) !sm. Pesti Napló 
1880. 162. sz. 

2. Nauzikaa. Az Odisszeia VI. éneke. Besztercebánya, 
1881. 

3. Cicero A kötelességekről. Budapest, 1885. (Akadémiai 
kiadvány.) 

4. Tibullus elégiái. Bpest, 1886. (Kisfaludy Társ.) U. a. 
Olcsó kvtár 215. sz. 

5. Aischylos Oresteiája. (Bpest, 1893. II. kiadás 1918. 
Kisfaludy Társ.) 

6. Goethe Ipliigeniája. (Bpest, 1890. Kisfaludy Társ . az 
f>lápjai XXIV. köt.-ben is. Uj kiadás Lampelnél 1904. Elő-
ször adatott a Nemz. Színházban 1890. dec. 31.) 

7. Aischylos drámái. (Bpest, 1903. Akadémia.) 
8. Propertius elégiái. (Bpest, 1897. Akadémia.) 
9. Euripides: Herakles (ford. Latkóczy Mihály) és Hippo-

lytos. Bpest, 1909. (Akadémia. Kétnyelvű kiadás.) 
10. Euripides: Phoenikiai Nők és Medeia. 1941. (Akadé-

mia. Kétnyelvű kiadás.) )b 
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IIL Népies és gyermekirodalom. 

1. Mulatságra üt az óra. Bpest, 1889. H. M. Bonnet rajzai-
val és Csengery J. verseivel. 

2. Pici babák kicsi képes-könyve. Bpest, 1890. 
3. Tündérszép képeskönyv. Bpest, 1888.,-Lazzie Maek 

képeivel. 
4. Ludas Matyi históriája. Bpest, 1890. Rimes alexandri-

nokban. (Mesemondó 47.) 
5. Mit mesélt Náthán zsidó a török császárnak? Bpest, 

1890. (Nóták. Históriák. Jó könyvek 5.) 
6. Boda Máté, a kortesvezér. Bpest, 1890. (Mese-

mondó 18.) 

11. Euripides drámái I—III. köt. (Bpest, 1911., 1915., 
1919. Akadémia.) 

12. Goethe: Torquato Tasso. Bpest, 1910. Kisfaludy Társ. 
Évlapjai és külön. 

13. Catullus versei. Bpest, 1901. Új fordítás. (Akadémia.) 
14. Apuleius: Ámor és Psyche. Bpest, 1911. (Olcsó kt. 

1593—4.) 
15. Sophokles drámái I—II. (Kolozsvár, 1919.) 
16. Horatius költeményei I—II. (Szeged, 1922.) 
17. Herondas Mimiambusai. (Bpest, 1925.) 
18. Euripides töredékei. (Akadémia. Sajtó alatt.) 

II. Költemények. 

1. Katona József emlékezete. Pályanyertes óda. 1883. 
2. Szondi György emlékezete. 2. díjat nyert óda a Szondi-

kápolna felavatásakor. 
3. Volf György emlékezete. Szülőházának megjelölése-

kor. (M. Nyelvőr.) 
4. Gyakorló iskolánk felavatása. Ünnepi költ. 
5. Bartal Antalnak. 
6. Goldziher-óda. A Goldziher-emlékkönyvben. 
7. Trefort Ágoston emlékezete. Trefort-emlékünnepen. 
8. Kármán Mór jubileumán. (Kármán-emlékkönyv.) 
9. A Ferencz József-Tudományegyetem 50 éves ünnepén. 

(Latinul és magyarul.) 
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7. A hordós lovag. Bpest, 1890. (Mesemondó 40.) 
8. Miért pusztul a magyar nép? Bpest, 1890. (Jó köny-

vek. 16. sz.) 
9. Judit asszony. Bpest, 1890. (Jó könyvek. 2.) 
10. Debreceni nóták. Bpest, 1890. (Jó könyvek. 61.) 
11. Költemények folyóiratokban és lapokban. (Egy köte-

tet kitevő.) Bpesti Szemle, Vasárnapi Újság, Magyarország, 
Nagyvilág, Fővárosi Lapok, Koszorú 1879—81., Ország-Világ, 
M. Sálon. 

IV. Önállóan megjelent tudományos munkák. 

1. A római irodalom története. Bpest, 1908. (A Heinrich 
Gusztáv szerkesztet te Egyet. Irodalomtörténet II. kötetében.) 

2. Homeros. Népszerű ismertetés. Győr, 1888. (Egy. kvtár 
8. sz.) 

3. Homeros. (Bpest, 1907. írók és Költők c. sorozat. Kis-
faludy Társ.) 

4. A görög irodalom története. (Sajtó alatt az Athe-
naeumnál.) 

V. Cikkek, felolvasások, emlékbeszédek. 

1. A nyelvi és irodalmi oktatás. (Orsz. Tanáregyes . 
Közlöny.) 

2. A római elégia előzményei. (Nemz. Nőnevelés. 1890.) 
3. A görög rhetorika ókori irodalma. (Egy. Philol. Közi. 

1882.) 
4. A főbb költői fajok kifejlődése a görög irodalomban. 

(Egy. Philol. K. 1891.) 
5. A műfordítás megítélésének kérdéséhez. (Egy. Philol. 

K. 1893.) 
6. A fftüvészettörténet tanítása a középiskolában. (Fel-

olvasás az athéni archaeologiai kongresszuson 1905.) 
7. Tanárképzés az Egyetemen. (Felolvasás a párisi fel-

sőbb oktatásügyi kongresszuson. 1900.) 
8. A klasszikusok jelentősége a középiskolában. (Rectori 

megnyitó Szegeden. 1924.) 
9. Conférence számos ifjúsági és esti előadáshoz Kolozs-

várt és Szegeden. 
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10. Sappho élete és költészete. (Székfoglaló a Dugonics-
Társaságban.) 

11. A székely-magyar népköltészet. (Felolvasás a Mikes-
Társaságban. Szegedi Újság.) 

12. Classica-philologiai cikkek a Révai Nagy Lexikonban. 
13. Homeros Poétikája. (Akadémiai székfoglaló. Bpesti 

Szemle 1894.) 
14. Tanáraink görög földön. (Bpesti Szemle 1893.) 
15. Három hét Egyptomban. (Bpesti Szemle 1910.) 
16. Emlékbeszéd Erzsébet királynéról. (1900. Kolozsvári 

Egyetemi beszédek.) 
17. Szamosi János emlékezete. (Kolozsvár, 1910.) 
18. Emlékbeszéd Boissier fölött. 1909. (Akadémia.) 
19. Emlékbeszéd Bódiss Jusztin fölött. (Akadémia.) 
20. Emlékbeszéd P. Thewrewk Emil fölött. (Bpesti 

Szemle.) 
21. Számos ismertetés és birálat szaklapokban: M. 

Nyelvőr, Egy. Ph'il. Közlöny, Orsz. Tanáregyleti Közlöny. 
22. Sappho költeményei Műfordítás. (Egyet. Phil. Közi. 

1926. évf. 1—4. 1.) 
23. A tragédia aristotelesi meghatározása. (Beöthy-

Emlékkönyv. 1908. 107—11. 1.) 

VI. Tankönyvek. 

1. Homeros lliasa, iskolai használatra. Bő szemelvé-
nyekkel és bevezetéssel. (Bpest, 1886. Több kiadásban. 4. jav. 
kiad. Bpest, 1908. A bevezetés: Tanulók könyvtára. 40. sz.) 

2. Homeros Odysseiája. Isk. használatra. (Bpest, 1887. 
Több kiadásban. 4.-ik kiadás. Bpest, 1907.) 

3. Jegyzetek az lliashoz. (1888. 2. kiadásban 1906.) 
4. Jegyzetek az Odysseiához. (Bpest, 1889. 2. kiadásban 

1905.) 
5. Latin nyelvtan I. Alaktan. (Bpest, több kiadásban. Uj 

kiadás sajtó alatt.) 
6. Latin nyelvtan II. Mondattan. (Bpest, 5—6. kiadásban.) 
7. Latin Olvasó- és Gyakorlókönyv az I. és II. oszt. 

számára. (Bpest. Több kiadás. Uj kiadás sajtó alatt.) 
8. Ugyanaz a III. oszt. számára. 
9. Szemelvények Curtius Rufusból. (Bpest, 1900.) 



26 SZEGZÁRDY JÓZSEF 

10. Szemelvények Ovidiusból. (Bpest, 7. kiadás.) 
11. Anthologia Latina. (Bpest, 1899.) 
12. Ciceronis Epistulae selectae. (Bpest, 1894.) 
13. Ciceronis De officiis libri tres. (Bpest, 1891. Ujabb 

kiad. Bibliotheca Script. Graec. et Rom. Bpest, 1908.) 
14. Homeros Iliasa. A közokt. min. megbízásából, bő sze-

melvényekkel ford. (prózában). Bpest, 1891. Több kiadás. 
15. Homerosi Világ. (Bpest, 1903.) 
16. Sophokles Antigonéja. (Bpest, 1890.) Több kiadás. 

• 17. Bartal-Malmosi Horatius kiadásának átdolgozott 
kiadása. Többször. 

18. Greguss Ágost Verstana és Költészettana átdolgozva. 
(Bpest, 1896.) 

VII. Szerkesztés. 

1. Magyar Paedagogia. (1891—1895.) 
2. Görög és Római Remekírók jegyzetes iskolai gyűjte-

ménye. (Lampel. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Roma-
norum.) 

3. Latin Stílusgyakorlatok 1—5. (Lampel.) 
4. Görög földön. Bpest, 1894. 
5. Római világ. „ 
6. Szegedi Újság. (1922—24.) 

( Szeged). 

Pasteinerrel együtt. 
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Csengery János. 
Irta: Janovics Jenő. 

Mint szomorú falevelek, melyeket az őszi szél messze 
sodor fázó fájától, úgy szállanak e gondolatok bérces Erdély 
halódó szivéből, hajdan méltán kincsesnek mondott Kolozsvár-
ról, a nagy magyar Alföld palotás fővárosába, Szegedre. 

A Csengery János munkájáról itt igazán „beszélnek a 
kövek". Itt terebélyesedtek szerte emberi nagyságának eré-
nyei. Itt fakadt bőséges áldás tanításai nyomán. Formai szép-
ségekben és tartalmi gazdaságban egyként tökéletes előadásai 
itt neveltek sok generációt a szépnek, igaznak tiszteletére. 

Az egyetem katedráján, a színpad rivaldájának fényében, 
szalonok parkettjén, a városháza közgyűlési termében, tudo-
mányos vitában és újságok hasábjain itt agitált, tüzelt, lelke-
sített, bizonyított s hirdette a művészi szépnek örökké való-
ságát. Évezredek óta letűnt idők szellemét lehelte, művelődé-
sét boncolgatta, képét rekonstruálta útmutatásúl. Hatása min-
den téren, minden körben mély volt és maradandó. Előadásai 
sohasem váltak unalmasakká. Finorn szellemesség, derűs mo-
soly, könnyű elegáncia szőtte át komoly eszmemenetét. 

Az egyetem padjában ültem, amikor először ismertem 
meg Csengery Jánost. Lehet annak már vagy harminc éve. A 
kolozsvári Nemzeti Színháznak voltam a színésze, s egyben a 
Ferencz József-Tudományegyetem rendes hallgatója. Reggel 
hét órakor kezdte rendszerint előadásait. De a korai idő senkit 
sem riasztott el. Minden hallgatója pontosan ott volt, szomjas 
figyelemmel várta az előadás megkezdését, s Csengery János 
frissen, kristályos tisztasággal, valami magával ragadó tem-
peramentummal magyarázott . Látszott rajta, hogy szenvedé-
lyesen szereti a témát, amiről előadást tart. 

Néhány évvel későbben művezetője lettem a nagytradi-
ciójú kolozsvári színháznak. Első tervem a színpad és az is-
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kola kapcsolatának szorosabbá tétele volt. Ifjúsági előadáso-
kat akar tam rendezni, de az iskola tanítási anyagával és mene-
tével szerves összefüggésben. Csengery János az elsők között 
volt, aki érlelte, propagálta, szélesítette a gondolatot, küzdött 
megvalósításáért a tanári körben és katedrán s nagy része van 
abban az ő alapvető munkájának, hogy immár 26 éve meg-
szakítás nélkül folynak a kolozsvári színházban a rendszeres 
ifjúsági előadások. 

Mikor pedig előadás-ciklusok keretében egy-egy kornak 
szellemét, vagy valamely műfajnak fejlődését eleven képek-
ben akartam bemutatni (magyar drámatöríéneti-ciklus, Shakes-
peare-ciklus, Moliére-ciklus, népszinmű-ciklus), a legnehezebb 
feladatot Csengery János vállalta magára : A kalauz szerepét 
az antik-drámák sorozatos előadásai alkalmával. Ez az érde-
kes ciklus az 1912—13.-ik színházi évadnak volt a gerince. 
Aischylos (Perzsák és az Oresteia-triologia), Sophokles (Anti-
gone és Oedipus király), Euripides (Medea -és Kyklops), Aris-
tophanes (Békák), Plautus (Hetvenkedő katona) és Publius 
Terentius (A testvérek) művei vonultak fel s ezek a szobor-
szerű, hatalmas drámák és vígjátékok, melyek a modern, ele-
venen lüktető műsorba ötletszerűen bedobva unalmasaknak, 
idegenszerűeknek és idejüket múltaknak tűnnének fel, teljes 
nagyságukban és örökkévaló értékükben bontakoztak ki, mert 
az egész kort állítottak a néző ámuló szeme elé, conferangeok-
kal s a drámák keletkezési egymásutánjában. Az egymagában 
nehezen érthető töredékek helyett az egész képet s a teljes 
fejlődési folyamatot láthatta a mai néző, fantáziája szárnyán 
visszarepült a lelke rég letűnt ezredévek forrongása közé, 
megértet te és megérezte a kor szellemét, vágyakozásai t és 
'indulatait s e megérzés nyomán az athénei közönség érdek-
lődése és lelkesedése harsant fel a kolozsvári színház villany-
fényben úszó nézőteréről. A Csengery János eleven, szines, 
gazdag bevezető előadásainak volt köszönhető ez az egységes, 
emlékezetes kép. 

S nekem most is fülemben csengenek azok a mély értelmű 
szavak, melyek a Csengery János ajkáról hangzottak el a cik-
lus első estéjén: „Ebben a hypermodern és a múltat fitymálni 
szerető világban érdeklődnünk kell a nemzeti múltnak, nem-
zeti kulturának primitív megnyilvánulásai, gügyögő hangjai, 
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tapogatódzó kísérletei iránt is, mert minden nemzeti kultura 
az elmúlt korok kulturai értékének megbecsülésén épül tovább, 
mert a jelennek is a múlt a forrása és így megértetője, magya-
rázója". 

Sokszorosan érezzük most, mai elszakadottságunkban ezek-
nek a tanításoknak súlyos értelmét. Érezzük, hogy csak a múl-
tak emlékeibe való elmélyülésből, a múltak tiszta eszményei-
nek megbecsüléséből fakadhat és erősödhetik hitünk jöven-
dőnkben. 

(Kolozsvár). 



Csengery János, a lírikus. 
Irta: Juhász Gyula. 

Hogy Csengery János született költő, azt műfordításai is 
maradandóan hirdetnék, ha egyetlen eredeti költeménye sem 
látott volna napvilágot. A görög és római szellem és élet alapos 
ismerője és lelkes tanítója ösztönös érzéssel vállalkozott a 
klasszikus mesterek tolmácsolására, a műfordításra, amely a 
nemzeti költészetnek egyik forrása, serkentője és gazdagítója 
volt minden időkben. 

Csengery János ebben a tekintetben úttörő is volt, a leg-
elsők egyike, aki Baksay Sándor kísérlete mellett megpró-
bálta, hogy lehetőség szerint magyar formában szólaltassa meg 
az idegen remeket. Csengery Catullusa e tekintetben valóságos 
forradalmat jelentett a hazai műfordítás terén, tegyük hozzá, 
jótékony és eredményekben gazdag forradalmat. 

Ha egyéb érdeme nem volna — pedig ez érdemeinek 
csak egyik oldala — mint a görög és római lírikusok, tragiku-
sok és epikusok majdnem teljes egészű magyar megszólalta-
tása, már ez is örök érdem koszorúját jelentené. Csak született 
és hivatott költő vállalhat és teljesíthet ilyen föladatot. 

Csengery János műfordításai, akár görög tragikust, akár 
római lírikust tolmácsolnak, mindig éreztetik egy fogékony és 
érzékeny, egy simulékony és hatékony másik költői szellem 
jelenvalóságát: magáét a műfordító, doctus poétáét. 

Ez a poéta már előbb jelentkezett, már előbb készült a 
nagy hivatásra, amely egy egész élet állandó munkásságának 
termékeny ünnepeit jelentette számára. 

Csengery János kora ifjúságában eljegyezte magát 
Eratoval és Polyhymhiával és ennek a frigynek kedves és sze-
líd emléke űz a nagy könyv, amely mint imádott mesterének, 
Arany Jánosnak kapcsos könyve égykor, akkor, magába zárja 
a fiatal Csengery zengő sóhajait és vallomásait. Az 1878-ban 
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kezdett Versek egy munkás ifjúságnak és egy boldog szere-
lemnek költői megnyilatkozásai. 

A költői szemérem, amely megint csak a kapcsos könyv 
nagy dalosára emlékeztet, csak igen kis részben engedte a 
közönség elé ezeket a verseket, amelyek koruk színvonalán 
állanak és izlés dolgában se hagynak hátra semmi kívánni 
valót. 

Őszinte érzések tartózkodó kifejezői ezek az ifjúkori köl-
temények, amelyekből egy nagyon rokonszenves és mindig 
harmonikus fiatal lélek önarcképe tárul elénk. 

Ideális önarckép ez, nem azért, mintha a szerző szépí-
tené a vonásokat, hanem inkább, mert valóban ideális a lélek, 
amelynek tükrözője. 

Ezek a versek a maguk egészében annak a költői irány-
nak, jobban mondva költői fölfogásnak és meggyőződésnek 
szülöttei, amely Arany János példája nyomán elsősorban 
Gyulai Pál, Lévay József és Szász Károly műveiben jelentke-
zik a legerősebben és legtisztábban. 

„Életem mezején e bokrétát szedtem; 
Ürömöt, bokros bút összeszerkesztettem 
S neked nyújtom mostan. 
Fogadd hát szívesen, őszinte a szándék 
Bár milyen egyszerű, kicsiny az ajándék, 
Melyet neked hoztam". 

Ezzel az Ajánlással kezdi az ifjú költő verseinek sorát 
1878-ban és ennek az őszinte, egyszerű programnak beváltása 
az egész könyv, amelybe érzéseit és gondolatait zárta, a maga 
örömére és a kedves gyönyörűségére. 

Jellemző e lírára az a többé-kevésbbé állandóan jelent-
kező népies hang, amely szintén az Arany-korszak hagyo-
mánya. 

Képeit, hasonlatait a népies szemlélet köréből veszi, az 
erdő, a mező, a hegyek és a rónák világából és talán nem csa-
lódunk, különösen az Erdei lombok lirai ciklusára gondolva, 
hogy ennek a poézisnek a debreceni nagyerdő, Csokonai és 
Arany dalos fészke volt első igazi ihletője. 

Ez a költészet elsősorban is harmóniára törekszik, az 
arany középutat keresi és találja meg a klasszikus és roman-
t ikus ideálok ellentétei között. A nagy erkölcsi értékek kul-
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túszának áldoz és a természet örök szépségeiben gyönyörkö-
dik. Ment minden titánkodástól, de nem egészen mentes bizo-
nyos hagyományos sallangoktól, amelyeket az élet már leve-
tett és csak a költészet visel még. 

Csengery János lírája ebben a korban híven és sikerrel 
követi az Arany János nyomdokában áhítattal énekelő zarán-
dokvezetőket. 

Egész emberi és költői egyénisége feléjük vonzza és hoz-
zájuk vezeti az ifjú áldozót, a klasszikusok neveltjét. 

Neki valóban ünnep a költészet, ő hisz az ihletben, meg-
illetődve, vigasztalást és fölemelkedést vá rva és nyerve lép a 
szentélybe, amelynek antik oltárainál is áldozott már. 

A Versek valóban egységes szellemet és formát mutat-
nak, inkább egy benső életet élő és a világ zajától és verse-
nyétől elforduló szépléleknek a magányban elsuttogott vallo-
másai, lelki naplójegyzetek, amelyek magukban keresik jutal-
mukat. 

De, bár elsősorban és jórészben nem a nyilvánosságnak 
szánta őket a szerző, mégis föltűnő és meglepő műgond nyilat-
kozik meg valamennyiben. A doctus poétát leginkább ez mu-
tatja, ez érezteti bennük, mert különben semmi tudós íz, semmi 
tudákos szin se zavar ja meg egyszerűségüket, bensőségüket és 
tisztaságukat. 

A természet és élet szépségét, a szív és az értelem össz-
hangját hirdetik ezek a versek, mindig választékos nyelven és 
mindig szabatos formában. 

A hetvenes és nyolcvanas évek lírájában számottevő je-
lenség lehetett volna ez a költő, ha gyakrabban és feltűnőbben 
jelentkezik, a lira nem lett volna neki csupán szünóráinak ma-
gányos és ritka kedvtelése. 

Mégis, néha általános elismeréssel és meghallgatással 
találkozik, különösen akkor, amikor az egész nemzet nevében 
szólal meg és az ódai magasságokba emelkedik, vagy elégiái 
mélységeket érint a vers szárnyaival. 

Talán legteljesebb és legérettebb lirai termése a Katona 
Józsefről szóló óda, amelyet a Bánk-bán költője szülőházának 
fölavató ünnepére írt Csengery János, az ifjú fehértemplomi 
tanár és amellyel 1883-ban méltán első díjat nyert , Gyulai Pál, 
Szász Károly és Győry Vilmos bírálata alapján. „Legjobb kom-
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pozició mellett legerősebb ódai lendülettel bir" — mondotta 
róla e nagyszerű bíráló triász és e dicséret mintegy koronát 
tett Csengery versére minden más verse fölött. De azért a 
Treíort Ágostot, Bartal Antalt, Volf Györgyöt ünneplő ódák 
és a kolozsvári egyetem ötvenéves jubileumára írt költeménye 
is méltók az érdemes személyekhez és ritka alkalmakhoz. 

Ezekben az ódákban szinte egészen személytelenül be-
szél a költő, a választottak nevében, akik á nemzetnek elmond-
ják, ki a nagy ünnepelt, vagy hogy ki volt a nagy halhatatlan! 

A poéta mellett itt már a doctus is jobban szóhoz juthat 
és a klasszikusok barátja és hódolója is inkább megnyilatkozik. 

Harmónia: erre törekedett a klasszikusok költészete és ez 
a lelke Csengery János életének és működésének. Ez a szüle-
tett költő a nagyok és dicsők szemléletében és tiszteletében 
töltötte munkásnapjait, maga is nagyot és dicsőt művelve: 
szinte két nagy régi nemzet irodalmi remekeivel gazdagította 
és erősítette a maga nemzete kulturáját. 

Amit ő írt Treíortról, hiánytalanul elmondhatjuk ma Csen-
gery Jánosról is: 

Minden igaz barát ja és tisztelője szívből kívánja neki és 
a magyar kulturának, hogy még ad multos annos így legyen! 

(Szeged). 

Emlékkönyv. 

Ö is, mint Titus, elveszettnek hitte 
A jó tettekben meddőn telt napot, 
Mint Cincinnatus, oly magasra vitte 
S jutalmul épp úgy semmit sem kapott. 
Tocqueville élt újra pezsgő szellemében. 
Ó élni, tenni vágyott még nagyon! 
És ellensége egy volt szintúgy éppen, 
Mint Palmerstonnak: a rest nyugalom. 



Csengery János és a középiskola. 

Irta: Kiss Ernő. 

L 
Csengery János a középiskola katedrájáról jutott az egye-

temi székbe, s amily tudományos készültséggel hirdette innen 
a klasszikus nyelveket és irodalmat, éppoly lelkes készséggel 
vitte bele kis diákjaiba is ezek szeretetét. A középiskolát, mely-
nek számára a tanárok egész ganarációját nevelte, mindenkor 
vonzódó érdeklődéssel nézte, elsőrangú feladatának tartotta 
egyetemi katedráján is, hogy minél fölkészültebb tanárokat bo-
csásson ki és — ha a szükség úgy hozta, — nem irtózott, hogy 
ő maga is beálljon a középiskola munkájába. E sorok írója nem 
volt oly szerencsés, hogy tanítványa lehetett volna, de volt 
alkalma egy iskolában működni vele és így tanúságot tehet 
róla, mily lelkesen és lelkiismeretesen végezte az „egyetemi 
tanár úr" a középiskolai tanár munkáját és mily megértést és 
szeretetet tudott ébreszteni tanítványaiban, — pedig lányok 
voltak, — a latin meg görög irodalom iránt. Tanári és emberi 
egyéniségének megtisztelését fejezte ki a kedveskedő „Csen-
gery papa" név, mellyel rajongó növendékei — persze csak ma-
guk közt — becézték. 

De Csengery, mint tárgyaiban tökéletesen jártas tudós, 
másként is megtalálta útját a középiskolákba: tankönyvei 
révén. 

Tudományos, pedagógiai és műfordítói munkássága mel-
lett — vájjon honnan vette hozzá az időt? — szorgalmas és 
alapos tankönyvíró volt. Eleinte Homeros két művét adta ki 
magyarázatokkal , később a görögpótló tanfolyam részére ké-
szítette el az Iliász és Odysseia prózai fordítását. Homérosszal 
való foglalkozásának gyümölcse a Homerosi világ c. műve, 
mely felülemelkedik ugyan a középiskola szükségletén, mégis 
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olyan könyv, mely tanárnak, tanítványnak egyaránt hasznos. 
Homeros életét is megírta az ő könnyed és világos, mégis ala-
pos módján a nagyközönség részére; de ez is eljutott a közép-
iskolai tanulókhoz, mint könyvtáruk egyik kedves kötete. 

Görög irodalmi iskolai könyveinél íontosabbak latin 
nyelvtani és irodalmi könyvei. 

Mikor Latin nyelvtana megjelent, szinte forradalmat 
idézett föl a latin tanításában. Addigelé iskoláinkban a 
régi Szepessy Imre-féle latin nyelvtan, meg Szénássy, Schulz— 
Dávid és Pirchala nyelvtanai uralkodtak. Alapos, pedagógiai 
és didaktikai szempontból nem kifogásolható nyelvtanok vol-
tak ezek, de nem az új, hanem a régi iskolát szolgálták: még 
mindig arra akarták előkészíteni a tanulókat, hogy latinul be-
szélni vagy legalább is írni tanuljanak meg. A Tanítástervezet 
és az Utasítások célkitűzésében már előrenyomult az az irány, 
mely a régi beszéd- sőt szónoki készség helyett az irodalmi 
célt emelte ki, vagyis azt. hogy a tanulók a latin tanítással 
olyan belátást nyerjenek a latin életbe és irodalomba, mely 
minden praktikus feladat kitűzése nélkül kiegészíti és alapo-
sabbá teszi esztétikai műveltségüket. A nyelvtanok azonban 
még nem értek el a célkitűzésig. Nemcsak hogy tele voltak a 
legszubtilisabb szabályokkal, meg a megfelelő kivételekkel és 
aggodalmas gondjukban, hogy mindenre példát gyűjtsenek, tö-
redezett és sokszor erőltetett egyes mondatokon gyakorol-
tatták be a szabályokat: (az ilyen mondatok közül klasszikussá 
lett a Szepessy—Tóth nyelvtannak e mondata: Crura hominuvn 
sunt pilosa,) hanem módszerükben is a régi, kényelmes deduk-
tív úton haladtak, holott neves pedagógusokon kívül a közön-
ség is már az induktív módszert sürgette. 

Ekkor jött Csengery latin nyelvtanával. Nem mondta 
ugyan ki, de gyakorlatban akarta megvalósítani az új célt: 
nyelvtanítás helyett irodalmi tanítást. Azonban az indukciót 
alkalmazta és így frissebbé, közvetetlenebbé tette a tanítást. Még 
jobban elérte ezt azzal, hogy összefüggő olvasmányokat, a 
kezdő fokon túl mindjárt klasszikus szövegekkel adott és így 
már a nyelvtan tanulásánál megkezdte az irodalom iránt Való 
érdeklődés fölkeltését. 

Kezdeményezése természetesen harcot idézett föl, ke-
mény polémiákat, melyeket diadalmasan vívott meg. Köny-

3* 
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vei egymás után hódították meg az iskolákat és kényszer í te t -
ték a többi tankönyvírót is, hogy merevségükből engedjenek. 

Ez Csengery latin könyvének történeti "jelentősége. 
Egészen más körülmények között élve nem tudom meg-

ítélni, hogy a mai magyarországi középiskolákban milyen he-
lyet foglalnak el könyvei. Az az okosság, mely őt az induktív 
módszer alkalmazásában vezette, egy időben a hivatalos veze-
tőkben megrendülni látszott, midőn az élő nyelvek tanításában 
helyesnek bizonyult u. n. direkt módszert annyira erőszakolták 
a holt latin nyelv tanításában is; de azt hiszem, ennek már vége 
van ott is. Itt, Romániában, teljesen szakítani kellett vele, nem-
csak azért, mivel a heti órák száma hihetetlenül csekély (2—6), 
hanem azért is, mivel bebizonyult, hogy igazi eredményt csak 
úgy lehet elérni, ha az induktív módszert nem visszük túlságba, 
sőt ha a deduktív módszernek is megadjuk a magáét, — mint 
ahogy erre Csengery is rájött nyelvtana későbbi átdolgozá-
saiban. 

Még egy jelentősége van Csengery tankönyvírói mun-
kásságának: ő kezdte a latin auktorokat nemcsak nyelvtani és 
stilisztikai szempontok szerint magyarázni, hanem a római 
életre kiterjedő és esztétikai szempontokból is. Nagy olvasott-
sága, finom ízlése és természetesen a latin szerzők teljes isme-
rete vezették őt magyarázataiban, melyekkel Horatiust és az 
Antológiában kiadott többi költőt kísérte. Irodalmunk nyeresége, 
hogy e magyarázatokból azok a művészi fordítások nőttek ki, 
melyek Csengery nevét minden időkre megőrzik. 

II. 

Még van egy tér, melyen Csengery igen hasznos szolgá-
latot tett a középiskolának. De míg iskolai könyveivel az ösz-
szes magyar középiskolákat szolgálta, — ez utóbbi működése 
már egészen Kolozsvárhoz fűződik. 

1899-ben Budapesten kísérletet tettek szinielőadások 
rendezésével a tanulóifjúság számára. A kísérlet nem sikerült. 
De az eszme eljutott Kolozsvárra és az Orsz. Tanáregyesület 
ottani körében élénk megbeszélésekre adott alkalmat. E meg-
beszélések annyira érlelték a gondolatot, hogy az 1900.-ik év 
szeptemberében a tanári kör elhatározta, hogy megpróbálkozik 
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megvalósításával. A kivitelt egy bizottságra bízta, melynek 
élére Csengery Jánost állította. A cél az volt, hogy a kellően 
megválogatott színdarabok előadásával a szinház támogassa i z 
iskola munkáját a tanulók irodalmi tudásának és ízlésének ki-
művelésében. 

Buzgóbb és lelkesebb embert keresve nem találhattak volna, 
mivel az ő energiája, mely megértő támogatót talált az akkor 
még Magyar Nemzeti Szinház intendánsában. Bölöny József-
ben és művezető igazgatójában, dr. Janovics Jenőben, már egy 
hónap alatt úgy előkészítette az ifjúsági színielőadások ügyét, 
hogy október 7.-én megtartható volt az első ifjúsági előadás: 
a Bánk-bán, melyhez levezető magyarázatot Szécsi Károly 
egyetemi tanár tartott. 

A kísérlet bevált annyira, hogy ezek az ifjúsági színi-
előadások még ma is folyamatban vannak. Mikor 25 évvel ez-
előtt megindultak az előadások, senki sem gondolta, hogy jöhet 
olyan idő, mikor ezek nemcsak támogatják a középiskola célját, 
ti magyar irodalom ismeretével fejleszteni és ébrentartani az 
ifjúság lelkében a nemzeti öntudatot, hanem átveszik szinte 
teljességében és a színpad szabadabban szolgálja a magyar-
ság kulturáját és hirdeti a múlt hagyományai ébrentartásának, 
a faji érzés és összetartás istápolásának szükségét, mint a sok-
féleképpen gúzsba kötött magyar középiskola. Ennek megértő 
tudata vezeti a mai kolozsvári magyar középiskolák tanárait és 
a Magyar Szinház igazgatóját, midőn minden, sőt mindennapi 
nehézségek ellenére is folytatja tovább az ifjúsági szinielőadá-
sokat. 25 évvel ezelőtt 12 virágzó magyar intézet ifjúsága járt 
ez előadásokra: ma öt elszegényedett és megtépázott magyar 
iskola ifjúsága kedvéért folynak tovább. De ez öt iskolában nő 
fel a magyar jövendő és hogy ez magyar maradjon, — érde-
mes érte fáradozni. 

Az ifjúsági előadások a még 1821-ben felavatott régi szín-
házban kezdődtek, majd átköltöztek az új, fényes színházba, 
1920 óta pedig a nyári színkörnek épült, de most a magyar 
szinpad állandó székhelyévé lett épületbe. Eleinte minden má-
sodik vasárnap délután voltak az előadások, később szombatra 
tették át és e napon vannak ma is. A 25 év alatt az ifj. előadá-
sok csak két ízben szakadtak meg: az 1914—15. iskolai évben, 
mikor ránk szakadt a háború és az 1918—19. isk. évben, mikor 
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bekövetkezett az összeomlás, a megszállás, az új uralom. Ekkor 
egészen 1920 november 20.-áig szüneteltek az iíj. előadások, — 
ekkor megkezdődtek újra, de mennyire más viszonyok között, 
mint addig. Az egyetem, a magyar állami iskolák megszűntek, 
tanáraik repatriáltak, csak a hitvallásos iskolák maradtak meg, 
csak ezek tanárai maradtak helyükön készen, hogy mindent el-
viseljenek és mindent megtegyenek a magyar kulturáért. 

Ekkor szakadt ki innen Csengery János is és ekkor vált 
meg az ifjúsági előadások rendező bizottságának elnökségétől 
is. Szeretetét a tanári kör e vállalkozása iránt, buzgalmát és 
lelkesedését az ügy iránt mindvégig megtartotta. Csakis így 
volt lehetséges, hogy ez előadások menete szinte állandósult. 

Csengery nemcsak a szervezésben és vezetésben, hanem 
a ráeső munka végzésében is mindig előljárt: mindig szívesen 
vállalta az egyes színdarabokhoz való bevezető fejtegetést és ezt 
mindig oly módon oldotta meg. hogy nemcsak az ifjúságnak, 
de a felnőtt hallgatóságnak is hasznára, tudása gyarapí tására 
szolgált. 1900—1918-ig 20 esetben tartott bevezetőt; 11 szín-
darabhoz egyszer-egyszer, négyhez kétszer-kétszer; egyszer 
pedig egy háborús délutánholz. 

Ha elsorolom, milyen darabok előtt konferált Csengery, 
némi belátást nyújtok az iíj. előadásokról azoknak is, akik köze-
lebbről nem ismerik ezeket, másrészt pedig jellemzően emel-
kedik ki az a sokféle érdeklődés és széles irodalmi ismeret, mely 
őt mindenkor kiemelte az átlagból. íme: 1900-ban és 1904-ben 
Shakespeare Julius Caesárjához, 1901-ben Coriolanusához, 
1904-ben Goethe Iphigenia Taurisban-jához és 1916-ban Faust-
jához, 1905-ben Schiller Orleansi Szüzéhez, 1902-ben Molière 
Szeleburdijához, 1912-ben Vörösmarty Csongor és Tündéjéhez, 
1915-ben Szigligeti A cigányához és 1917-ben kétszer egymás-
után, — mivel ez időben nem fért be egyszerre az egész ifjú-
ság, — Az Ember tragédiájához. Ezekhez járultak azután azok 
a művek, melyek szívéhez legközelebb állanak, Aischylos 
Oresteiája (1912 dec. 14. és 1913 ápr. 12.), Sophokles Antigo-
néja (1906.), Elektrája (1907.), Oedipus királya (1909. és 1911.), 
Euripides Medeája és Cyclopsa (1913.), meg Plautus A fog-
lyokja (1909.). 

(Kolozsvár). 



Emlékeimből. 
Irta: Kati Erzsébet. 

Az emlék kedves ösvényein a múlt gazdagságához zarán-
dokolunk sorsunk koldússá tépett jelenében. Azokhoz a kedves 
személyekhez, tárgyakhoz, akiknek szava, s amelyeknek színe, 
képe mélyen bevésődött szívünkbe, hogy a sírig elkísérjen. Ezek 
az emlékek a távolsággal egyre öntudatosabbak, egyre drá-
gábbak lesznek előttünk. Ezekből nőttünk, s ezeknek belénk 
vésett képét útravalóul magunkban hordozzuk. Ha százszor 
kimarnak hajdani fészkünkből, mindig visszazarándokolunk 
oda gondolatban. Ellophatják, eltéphetik tőlünk a múltat min-
den reális értékével, de ha minden elvész is, a lélek benyomásai 
megmaradnak. Igen, a tegnaphoz futunk síró lélekkel, ha bánt 
á jelen és fenyeget a jövő. Ünnepi a köntösünk, ünnepi a han-
gunk, ünnepi szent béke, szeretet simogatja szivünket. Kell ez 
a visszatérés, kell ez az ünnep a jelen hétköznapjaiban, mert 
különben összeroskadnánk az örökös hajszában. Míg lelkünket 
megérinti a múlt varázsa, emberek beszélnek hozzánk a régi 
szeretet régi hangján. Ük neveltek magyarrá, emberré bennün-
ket szép szóval, jó példával; kiknek mintha éreznők határozott 
kezüket a keresztutaknál, s biztató tekintetüket a kishltűségben. 
Egy nagy szeretet ölel ma eggyé bennünket s egymásnak va-
gyunk jutalma, kincse, ajándéka. 

Szeretnék koszorút kötni Kalotaszeg legszebb virágaiból, 
hogy tiszteletem és hódolatom jeléül övezzem kedves Profesz-
szorom ősz fejét a hármas évforduló alkalmával. Ugy-e a görög 
költők is kaptak honi babért Olympia síkján én ősz Homéro-
szom? Ugy-e a görög költőket ilyenkor haza is kísérték a tisz-
telők s tudomást szerzett róluk az egész nemzet? Vájjon mi 
elkísérhetnők-e hősünket kincses Kolozsvárra a régi Akropolis 
falai közé? Ott vár ja pedig lelkes csapat, a tanítványok nagyob-
bik fele, kik együtt ültünk boldogan, ifjú lélekkel reménykedve. 
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Együtt hallgattuk a meseszövést álom-világról, nagy görög 
csatákról. Pirkad már a rózsaujjú hajnal, Aurora kocsija robog, 
fonják a Párkák az élet fonalát, Nausika siet a tenger part jára, 
Odyseus legyőz minden akadályt, hű Penelope szövi s bontja 
leplét. Hallgattuk, olvastuk . . . Képzeletem diákélénksége meg 
tudta konstruálni a mese minden alakját. Azonban Homéroszt, 
a nagy meseszövőt látni is szerettem volna. Emlékszem, rég 
volt, — míg a Professzor úr ajkán méznél édesebben folyt a 
régi görög ének, megláttam benne Homéroszt, amint egyenes, 
férfias tartásával, ősz fejével, de ifjú lélekkel beszél a dalnokok-
hoz. Megvan, ő az Homérosz, — mondtam magamban — majd-
nem hangosan az örömteljes felfedezéstől. Az én emlékezetem-
ben ilyen volt Homérosz. Egyikükre se tudtam gondolni a Másika 
nélkül. Boldogabbnak éreztem magamat mindenik társamnál, 
mert, míg ők Csengery professzor tanítását hallgatták, ugyan-
akkor hozzám maga Homérosz beszélt az ősi, szép görög 
nyelven. 

Azóta a legnagyobb magyar Horatiuszban az én kedves, 
csacsogó, mesemondó Homéroszomat látom s a tanítvány, 
legőszintébb tiszteletével szeretem. 

Kiverve az ősi fészekből, a Szamos partjáról a Tisza part-
jára űzött a sors tudóst, tanítványt egyaránt . Boldogan említem 
meg, itt teljesedett be egy másik kívánságom, megismertem az 
cn Homéroszomat családi, magán életében. Melyik diák nem 
vágyik megismerni közelebbről kedves tanárai t !? Mintha fel-
olvadna a tenger könyv némasága, beszédvágya, úgy árad a 
kedves szó, végtelen figyelem, megnyerő közvetlenség a ven-
déglátótól s a vendég már otthon is érzi magát. Nem a hivatalos 
férfi áll előtte, hanem egy végtelen jóság. Megláttam a tudós-
ban a gyöngéd, szerető férjet, a gyermekeit okosan szerető 
apát s a kis unokákhoz a leggyermekibb hangon szóló nagy-
apát. Milyen nagyszerű harmónia! 

Egy alkalommal igen kedves dolog történt. Ebédnél ülünk. 
A professzor úr föláll, kapja az üveget s fiatalos frisseséggel 
siet, ha nem is caecubumi, de legalább jó homok'i borért. így 
mutatott példát az alázatosságra s a vendégszeretetre az igazi 
magyar háziúr, kinek egészségére diadallal csendült össze a 
pohár . . . 

(Kecskemét). 
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A művészeti oktatásról 
Irta: Szeremley Béla. 

Az iskola = oyoMi, a fárasztó testi gyakorlatok után 
pihenéskép szellemi foglalkoztatás, munkálkodás. így kell azt 
elképzelnünk az egészséges arányosságot kedvelő derűit gö-
rög világban. A szellemi munkásság nem érte be betűk veté-
sével, versek olvasásával, szavalásával, szónoki gyakorlatok-
kal, elmés talpraesett feleletekkel. Legalább is olyan mérték-
ben éneklés, zene, tánc töltötte ki a lelki üdülés és épülés óráit. 
Tudunk az ókori iskoláztatásban rajztanításról is. 

A középkori quadrivium septem artes liberales-ei közt 
szintén együtt vannak az értelmet fejlesztő ismeretek a ke-
délyt nevelő művészetekkel. 

A középkor hagyományainak természetes folytatói, azok-
nak talajából nőttek ki az újkor felekezeti iskolái s ezeknek, 
valamint egyéb téren, a művészeti képzés felkarolása terén 
sincs okuk piruhűok ifjabb testvéreik az állami iskolák mellett, 
ha némely divatos áramlatok emberei kissé sanda szemmel 
nézik is őket mint egv nekik nem tetsző kor emlékeit. A kö-
zépkori szerzetesi iskolák s a reformatio első iskolái a többi 
Múzsa közt még Thaliát is falaik közé fogadták; méltán meg-
becsült alkalmai voltak az ifjúság tevékeny önképzésének az 
iskolai drámák. 

Horatius panaszkodik a rómaiaknak köznapias, gyakor-
lati gondolkodásmódja miatt. Mit szólna ma, mikor avatott és 
avatatlan szájból úton-útfélen azt hallani, hogy ez meg ez az 
ismerettömeg vagy ügyesség mily szükséges az életben, 
mégis elzárkózik a tanítása elől az iskola, holott nélküle az 
utcára sem lehet kilépni? Legalább is különös, hogy akik egyéb-
ként elégedetlenek az iskola munkájával és keveset tartanak 
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felöle, mindazt az ismerethalmazt, amivel a felnőtt majd ke-
nyeret akar keresni, már az iskolás fiú fejébe szeretnék az 
iskolával bele tömetni. Mire tartogassa akkor a felnőtt a maga 
fejlettebb, érettebb értelmét, ha minden megélhetést nyújtó 
gyakorlati fogást már a gyermek-ész megtanult? Bizonyára 
nem akarnak holtig tanulni, mint a jó pap és folyvást tökéle-
tesedni, ami minden intelligens embernek kötelessége. Az 
iskolaadta ismeretekkel befejezettnek hiszik kiművelésüket. 
Elfelejtik, hogy a középiskola nem szakpályákra képez és ké-
pesít, hanem a lelket értelmi, jeliemi és kedélyi oldaláról ará-
nyosan előkészítve igyekszik az önművelésre alkalmassá 
tenni. 

Az értelem gazdagításán kívül az erkölcsi érzelem vagy 
a kedély kiművelésére, nemesítésére példáival szép anyagot 
nyújthat a történelem és az irodalom; de megbecsülhetetlen 
segítő társuk a művészet valamelyik ága. Az új tanterv készí-
tése előtt sikerült is a lelki élet többoldalúvá tétele érdekéből 
a rajztanításnak hangulatot csinálni, úgy hogy azt kötelező 
tárgyul vitték be a tantervbe. A nélkül, hogy a rajznak, mint 
öntevékenységnek ismert becsét kicsinyelnök vagy a külön-
ben is túlterhelt iskola dolgát újabb teherrel akarnók nehezí-
teni, nem elégedhetünk meg a művészeti kiképzés szempont-
jából ilyen megoldással. Szerénytelenül a saját református 
középiskoláinkat hadd állítsuk oda például, amelyekben az 
ének és a zeneelmélet kötelező tantárgy mind a 8 éven át. 
így nem csoda, ha pl. a mi iskolánkban majdnem minden ön-
képzőköri órán van egy-két zeneszám és év végén szavaló-
verseny mellett zeneverseny. Felhozhatni ellene, hogy zenei 
hallással nem biró gyermeknek kín a kényszerű zenetanítás. 
De a rajzolóképesség nélkül valónak épen olyan gyötrelem a 
kötelezett rajz. Van annak módja, hogy indokolt esetben gyen-
gébb előmenetelű vagy szervezetű növendéket egyik vagy má-
sik tárgy alól legalább részben fel lehessen menteni. 

A művészi oktatás hiányát onnan kell kezdenünk, hogy 
művészetek ismertetése a régebbi tanárnemzedéktől nem is 
volt várható, — hiszen ő maga sem igen részesült még az 
egyetemen sem művészeti kiképzésben vagy előkészítésben. 
Akik ott voltunk, tudjuk, hogy a múlt század utolsó éveiben 
a kolozsvári egyetemen úgy hallottuk az első igéket a görög 
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műtörténetből, hogy a professzor a kezében hordozott képeket 
mutogatta fel a hallgatóságnak. Képgyűjteményt, vetítő készü-
léket csak évek múltán tudott beszerezni, mikor az új épület-
ben a classica philologiai seminariuin megnyílt. Nem kis ösztön-
zést adott ugyanaz az egyetemi tanár hallgatóinak a művé-
szeti képzés felkarolására azzal a példájával, hogy működő 
tagja volt a conservatorium zenekarának s ott láthatták hall-
gatói a hangversenyeken közreműködni. Exempla trahunt. A 
mester példája évtizedek múlva is messze világol követői előtt 
s minden elrendelt intézménynél hathatósabban munkál. 

Az ilyen kivételes számba menő példákkal szemben 
azonban ott látjuk sok iskolánál a művészetek tanítása iránt 
a leghidegebb érzéketlenséget. Hiszen maga a közoktatási 
kormány, amely a közel múlt évtizedekben már tett egy lépést 
benne az alsó osztályokban az énektanítás behozatalával, 
most az új tantervben ezzel is elhallgatott. 

Nem szükséges sok szót vesztegetni a zenetanulás ke-
délyképző, lelkesítő voltáról, mint nemes szórakozásról, amely 
az unalomból táplálkozó haszontalan időtöltéstől, rossz társa-
ságtól az ifjúságot elvonja; elég csak az iskolai ünnepélyek 
műsorára vetni egy pillantást, látnivaló, mi vonzza oda jobban 
az ifjúságot is, a nagyközönséget is, a mélyen járó emlékbeszé-
dek, a lelkes szavalatok avagy az a pár ének- és zeneszám, 
amelyeket azok fűszerezésére közbe iktattak. 

A zene felkarolásában egyetért velünk a közönség: tehe-
tősebb szülő nem igen mulasztja el gyermekei taníttatását a 
zenére, sokszor még, ha alkalmatlanok is rá. De mi sors vár 
a jó vagy épen kiváló zenei képességű gyermekre, ha szegény? 
Kimüveletlenül marad, mint maradt annyi száz ezek előtt. 
Holott minden parlagon h a g j o t t magyar tehetség egy nemzeti 
veszteség. További veszteségek elkerülése tehát úgy az ál-
lamnak, mint a társadálomnak érdeke és kötelessége. Szer-
vezni kell intézményesen a zenetanulás lehetőségét! Nagyon 
sok középiskola székhelyén nincsen ám külön zeneiskola. 
Hozzáférhetővé kell tenni mindkétnemű ifjúságnak a zene-
elmélet elemeit, amely mint ismeret-anyag is értékes, a kivá-
lóbbaknak pedig lehetővé kell tenni akár alapítványok gyűj-
tésével, akár iskolai költségen rendezett zenetanfolyamok 
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megnyitásával, továbbá használatra kölcsön zeneművek nyúj-
tásával a magasabbfokú kiképzést! 

A társas életben igen nagv tere van a zenének, de — 
sajnos — az ízlés műveletlen volta vagy hiánya miatt sok 
helyt a silány zenének is. Az ókor bölcsei akkora tájékozott-
ságot árultak el a zenei műveltség terén, hogy bizonyos hang-
nemeket nem tartottak méltóknak egy jól rendezett államba 
leendő bebocsátásra. Annyi különbséget épen mi is tudunk zene 
és zene közt tenni, hogy a gyászéneket nem cseréljük fel a 
bordallal, de a magasztos műdarabok vagy a nemes magyar 
dalok helyére befurakodott könnyűfajsúlyú operett-dallamok 
és nemzetközi dalocskák ellen, amelyek jobb társaságokban is 
nagyon elterjedtek és sok trágár, buja érzelmet hurcolnak be 
a serdülő fiuk ajkán vagy leányok zongoráján keresztül egész 
jó úri családokba, — nem is igen próbálunk védekezni. Pedig 
az ízléstelen és léha zene, ami ma színházból és kávéházból 
indul mételyező útjára, szintén megérdemelné a szennyiroda-
lommal együtt a megrostálást, ha kell, az üldözést és szám-
űzést. Kellőleg iskolázott, előképzettséggel rendelkező közön-
ségnél nem találna olyan kövér talajra ez a jövedel-
mező üzletág, mint jóhiszemű, tájékozatlan, néha épen 
zenei műveltségét mutogatni akaró társaságnál. A nyu-
gatoskodó modernségnek a zenében is kiterjedt posványa van. 
A termelés forrása nem az ihlet, amely a nagy elmét még nyo-
morban is alkotásra serkenti, hanem vagy feltűnési vágy vagy 
egyenesen a pénzszerzés. A fővárosokban vígan füstölgő 
operet tgyárak nem csekélyebb-hozamú üzemek, mint a diva-
tos érzéki színdarabok, modern mozivásznak vagy hajmeresztő 
amerikai detektivregények műhelyei. 

Az iskola tehát abban is feladatot teljesít, ha a művésze-
tekben is tanít különbséget tenni nemes és silány közt és nem 
engedi át az ifjúság zenei kiművelését teljesen a műkedvelő 
próbálkozásnak, zenei táplálását pedig a véletlen vagy épen 
az utca nemzeti és erkölcsi szempontból egyaránt veszélyes 
befolyásának. 

(Debrecen). 



Symphoniák, 
(Lirai melodráma.) 

Irta: Novak Sándor. 

I. 

• . . Ó hadd a szöveget. Csak a dalt futamozza 
Billentyűnél fehérebb, ragyogó kis kezed. 
Kijelentést hoz égből a költő szent kobozza, 
De most a szótlan dallam mélyebb, rejtelmesebb. 
Mintha letűnt világba ringatna el hulláma, 
Tán nem is hangok szólnak . . . a régholt századok 
Tolongnak itt körültem fehér lélek-ruhába', 
Beszédjük oly merengő, oly komoly . . . úgy ragyog. 

Fent napsütötte ormok, alant erdős nyugodt táj, 
(Üdít a békés dallam, mint árnyékos liget.) 
Lábát kék tóba mossa dór-stilű templom, oltár 
Lobog . . . lent nymphák csapkodják a v'izet 
Magosra . . . Athén romja, Iiomér derült világa 
Lejt felém, új Achillhez, az ömlő hangokon. 
Óh Görög Szép! . . . modern csín s gyárkémény-füst hiába, 
Lelkem, ha zene zendül, mindjárt veled rokon. 

Márvány vedrekkel lépnek délceg karyatídák: 
Évek, napok, merítik a végtelen időt. 
Halld, hónukért most mennek halni a Leonidák . , . 
Itt Sokrates, derülten áll a bírák előtt. 
Pálmák alatt Plafonnal az ideák világa 
Sétál szobor-ifjak közt . . . Mint fű a rom alól, 
Kihajt az új világ már s a megnyílt égben állva 
Krisztus szava csendül fel: ,.Egy pásztor, egy akol." 
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Felkacag rá a Föld . . . és a hangok elborúlnak. 
Ez hát az eszmék sorsa? Fényben fogantatik, 
De sárban él és hal meg . . . Körösleg máglya gyullad. 
Ha egy kihuny, más gyul ki . . . Az ítéletnapig 
Mindig lesznek mártírok? . . . Nérók is? . . . és ha más nem, 
Maga a nép? . . . Az Ember hát mindig csőcselék? 
Imába kezd az Ég, de a Föld mond rája Áment. 
Sírásból, gunykacajból óh mikor lesz elég? 

Valami úgy fá j . . . mintha a Föld tragédiáját 
Érezném át . . . Miért kell egymást ennünk? Qyilok 
Az élet lélekzése? Húzzuk a kín igáját, 
Vagy a kéjét . . . A nagyság hullámi mért sírok? 
Fekszem hanyatt halódva kimerült csatatéren, 
Köröttem jaj panaszlik, távolban város ég. 
Még dördül egy-egy ágyú a harc hörgése-képen, 
Körül piros zászlókat csüggeszt az alkony-ég. 

Csonkán meredt tagokban botlik meg a sötétség, 
Bukdácsol mély hangoknak nyomuló százada. 
Éles parancs idézi fegyverek zörrenését, 
Sortűz roppan . . . sikoltoz belé a lég maga. 
Hangok zivatarában hömpölyög e szó: Előre, 
Beléakad az ellen roham-szavába és 
Egymást tépve repülnek a visszhangzó felhőkbe, 
Aztán minden hang hullva, halkulva elenyész. 

Kietlen csönd a síkon, vérző halott a tájék, 
Elnyomott mély nyögések bolyongnak szerteszét. 
Ima fetreng szitokban, ahol az élet fá j még. 
Hallani hiilő testből lélek-foszlás neszét. 
Mint fátyol tűn a lélek, suhog múló uszálya, 
Egyre több csillag pillog kigyulladó egen. 
Fény-zizzenésből válik dördület orgonája, 
Sikoltó fény . . . és újra becsukódik a menny. 

A falu 
Karcsi 
Tilinki 
Halkai 
Amit i 
Virágs 
Üdv, i 
Csóko 

Mért i 
Érzést 
Ha na 
Magy; 
Válási 
Álmod 
Mindé 
Vagy 

így lá 
Folyn; 
Fiatal. 
Kufár 
Süveg 
Haj, i 
Mint 
Ott is 

Hold j< 
Hős-sí 
Galyal 
Meren, 
Mintha 
Vágy 
A Hír 
És hat 

NÓVÁK SÁNDOR 
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Hold jön fel most az erdőn, ezüst háríája játszik 
Hős-sírhantok füzén át . . . csillag sápadtan ég. 
Galyak közt a dicsőség fekvő szobra sugárzik, 
Mereng, könyökre dőlve, a holtak álmakép. 
Mintha örök időknek látnám lassú folyását, 
Vágy és hullám ragyogva a végtelenbe múl, 
A Hír beszél lelkemmel, mint fájó, édes ábránd 
És hab fölött a dallam, mint holdfény, elvonul. 

II. 

A falu elaludt már , . . Fehéren néz a holdba 
Karcsú tornya . . . Éjfélt üt . . . lent a kertek alatt 
Tilinkó szól epedve: Óh édes, jöjj karomba! 
Halkan nyíl a kert-ajtó . . . és két láng összecsap. 
Amit most szívük érez, a hang mind kibeszéli, 
Virágszirmok hullongnak, rajtok sóhaj neszez. 
Üdv, üdv, csak örök volna; kín. kín, de csábos, égi! 
Csókok zenére téve: a magyar nóta ez. 

Mért is adott az Isten e kis nemzetnek annyi 
Érzést? Hogy önző népek piaca nyelje el? 
Ha naggyá szülte lelkünk, miért hagy elsorvadni? 
Magyar tettvágy és érzés csak elvérezni kell? 
Választalan kérdések életünkben, zenénkben. 
Álmodni és akarni magyarúl hasztalan? 
Mindenkié lehet a siker, csak a miénk nem? 
Vagy egykor mégis fölkel az Igazság? (Ha van.) 

így lázongnak a hangok . . . Szumir Babylon óta 
Folynak nyugatra s hozzák rejtelmes Ázsiát. 
Fiatal, fakadó galy reves, vén törzsbe oltva, 
Kufár zsebrákok közt mi vagyunk lantos diák. 
Süvegünk félre csapva ugrunk be búba, bajba. 
Haj, mások jelszaváért mily nagyszerűn halunk. 
Mint bravur-nép tévedtünk a munkás hétköznapba, 
Ott is színes vaktöltés a mi akaratunk. 
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Rohan a lét: vásárok kis kalmári sietnek, 
Mi lacikonyha padján daccal könyökölünk, 
Előttünk pár liter bor s rnult szépségek libegnek, 
Álmot szürcsölgetünk s a holnapra fütyölünk. 
Előre minek néznénk, ha sok majtényi síkra 
Gondolhatunk — és nótánk mindjárt búsulva zeng, 
De édes ez a fájás és szent a magyar szív, ha 
Mult dicsőség borával koccintva, összecseng. 

Halkan indúl a dallam, mint szellő csatatéren. 
Mozdúl minden halott és fel a tejútba hág. 
Rákóczi-mars sas-szárnya lendül . . . és fecske — éljen! 
Ha élő nincs, a holtak folytassák a csatát! 
Ott . . . ott robognak, felhők lánguszályi ragadják, 
Ágyú dobol, villámlik az égi csatarend, 
Most . . . most magyar ! és felzúg a felhők közt: Szabadság 
Eltűn a kép . . . tört ágyúk és holtak idelent* 

Kietlen csönd a síkon, vérző halott a tájék, 
Elnyomott mély nyögések kelnek a rög alól, 
Az ezeréves hant sír . . . óh, mert az élet fá j még, 
Segítségért kiáltoz egy hang még valahol. 
Már bújik a magyar szó Tisza-semlyékbe, lápba. 
Vén koldús áll a parton . . . egykor dali vitéz. 
Dárda-nyél a mankója, zászló-rongy a ruhája. 
Varjú károg . . . Köd száll le . . . s minden az éjbe vész. 

III. 

Csak játsz tovább . . . ne bántson, hogy én kővé meredten 
Könyöklök s mint kísértet, szemem egy pontra néz. 
A lét egész valója most mind előmbe retten, 
Én most összeülve érzem, amit a nagy egész. 
Óh ne zavar j kérdéssel, szóval úgy sem lehetne 
Fölfejteni; ha tudnám, még akkor sem szabad, 
A por áll itt tilalmul! . . . Bűnöm a látnók elme. 
E világ egy magasbbnak hitvány visszhangja csak. 
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Halkulva jégesőznek lét és nemlét közötti 
Pillanatok . . . Fá j a csönd . . . de már él, didereg 
A tenger, ráterül az Eszme . . . életre költi, 
Indul a hang s mint hajnal, lép a habok felett. 
Kigyúl a csúcs, erdőben mozdul minden levélke, 
Fönt rózsaszínű égben aranyló hold evez. 
Ez nem a lények harca, ez még növényi béke, 
A nyugodt, nagy Természet melódiája ez. 

Mily édes összhang! Mily rend! A törvények alusznak 
(Vagy csak látszik) él minden, de minden halk, komoly. 
A természet merengő arcán búk nem borúinak, 
Elet, Halál egy csendes derűben összefoly. 
Mily jó volna így élni: nem vágyni, fájni . . . Nézni 
Napkeltét, hunytát s mindazt, amit a csacska lét 
Mozgóképe mutatgat . . . s tudni: a föld, az ég mi? 
Aztán én is a végső Rendbe hanyatlanék. 

(Csak álom ez.) A hangok tó-tükre összerendűl, 
Szél közeleg, reá csap, . . . a tó felháborúi, 
Megszületett a Lény már . . . tüstént harc elevendűl, 
Elszáll a Béke, fájón néz vissza, könyje hull. 
Kisded-sírással kezdi a Lét, aztán kacajjal 
Folytatja, végzi jajjal . . . A kenyérharc robog 
Közben, mint tank . . . majd véres forradalmakba nyargal. 
„Huj, fegyverre! . . S eredmény: új cél és új romok. 

Harsog, zuhog, örvénylik a hangok trombitája, 
Nagyon is érzem hajszád földi lét, de soha 
Nem törsz meg, bár lelkemben könnyekig fáj e lárma. 
Egy égi hang hullámzik sötét ár ján tova. 
Noé galambja szállong, friss zöldgalyú reménység 
Ligete hív . . . az útat ha lelkem fölleié, 
Minden, mi földön drága, érzem bár semmiségét, 
Drágább e hang: Előre . . . és mindig fölfelé! 

( Sárospatak). 

Emlékkönyv . 4 
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Helyesen mondja Radó Antal: „A remekművek nem 
egyes nemzetek birtokai, hanem az egész művelt világéi, a 
fordítás teszi őket az emberiség köztulajdonává". Bernay a 
fordítót hódítóhoz hasonlítja, aki „amit 'idegen földön szerzett, 
hazájába hozza, hol az, mint hasznos szerzemény gyümölcsö-
zik". Valóban az idegen irodalom egy-egy remekének átül-
tetése a saját nemzeti irodalmunkba nagy nyereség, sokat érő 
kincs. Ez bírhatta Arany Jánost annak idején erre a nyilatko-
za t ra : „Szégyen, gyalázat, hogy nincs becsületes Faust-fordí-
tásunk". Hála Istennek, immár az is van! De az idegen iroda-
lom sok remekének a fordítását ma is nélkülözni vagyunk 
kénytelenek. 

Fölmerülhet itt az a kérdés: Lehet-e egyáltalán fordí-
tani? Ennek a kérdésnek egész irodalma van. A nagy Humbolt 
Vilmos azt írja erre vonatkozólag Schlegelnek: „A fordítás 
nem egyéb, mint kísérlet egy megoldhatatlan föladat megoldá-
sára. Skylla és Kharybdis közt jár a fordító, mert míg egy-
részt ügyelnie kell a saját anyanyelvének a természetére, más-
részt számolnia kell azon nyelv sajátságaival is, amiből fordít. 
E két követelmény között a helyes középutat megtalálni nem 
nehéz, hanem egyszerűen lehetetlen". Humboltnál is szigorúbb 
Haupt, midőn azt mondja, hogy a fordítás az értelmesség sírját 
ássa meg. így nyilatkozik J. Keller is, midőn a fordításról szól-
ván, ezt mondja: „A nyelv nem ruha, amit az ember a gon-
dolatról lehúzhat s átadhat másra ; a szók elválaszthatatlanul 
össze vannak forrva a gondolattal, forma ugyan a kifejezés, 
de a tartalom egy része is". Részletesen tárgyalja a fordítás 
kérdését Tycho Mommsen, úgyszintén Cauer is. A magyar 
tudósok idevonatkozó nézetei föl vannak sorolva Radó Antal-
nak már idézett munkájában. Nemzeti elszigeteltségünk teszi 
érthetővé, hogy tudósaink általában lehetségesnek, sőt szük-
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ségesnek tar t ják a fordítást. Ha itt-ott emelkedik is hang a 
fordítás ellen, az inkább abból az aggodalomból fakad, hogy 
amilyen mértékben szaporodik a fordítás, olyan arányban 
fogy az eredeti munkák száma. Ez az aggodalom azonban, bár-
milyen tiszteletreméltó is, nem jogosult. 

Azoknak, akik a fordítás lehetetlenségét hirdetik, csak 
bizonyos mértékig van igazuk. Senki sem mondja, hogy lehet-
séges olyan fordítás, mely az eredeti szöveget szórói-szóra 
visszaadhatná. Ez hiú kísérlet volna; de a fordítást mégis meg 
kell kísérelnünk. Ha meg nem kísérelnénk, hasonlítanánk a 
festőhöz, aki egy tájat csak azért nem merne lefesteni, mivel 
minden fát, bokrot nem tud hűen elénk tárni. Merüljünk bele 
az eredetibe teljesen, iparkodjunk megérteni s csak annyit fe-
jezzünk ki, amennyit kifejezhetünk s ne szavakat, hanem értel-
met fordítsunk. Ez a fordítás fő szabálya! 

Azt az ellenvetést sem fogadhatjuk el, hogy a fordítás 
megakadályozza az eredeti müvek létesülését. Mint a termé-
szetben vannak terméketlen évek, amikor másunnan kell ho-
zatni még a legszükségesebb élelmiszereket is, így az iroda-
lomban is vannak időszakok, mikor eredetit nem produkálnak, 

lenne akkor fordítások nélkül? 
A fordítás amellett, hogy szellemi táplálékot nyújt, gaz-

dagítja, szépíti a nyelvet is. Mikor eredetit írunk, úgyszólván 
maguktól jönnek a szavak tollúnk alá; de mikor fordítunk, 
keressük a legjobban megfelelő szavakat, a legszebb kifeje-
zéseket. A fordításnak ezt a megbecsülhetetlen hasznát már 
Cicero is fölismerte, midőn nyíltan hirdette, hogy a görög írók 
fordításán csiszolta a saját stilusát. Újabban Schiller, Schleier-
macher ismerte el ugyanezt. Luther bibliafordítása korszakot 
jelöl a német nyelv fejlődésének történetében. Saját nemzeti 
irodalmukról szólva, Károli Gáspár bibliafordítása, Szenei 
Molnár Albert zsoltárfordítása, a testőrség tagjainak, Kazin-
czynak és társainak fordításai szintén korszakot jelölnek iro-
dalmuk történetében. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a fordításra minden népnek, 
szüksége van. Nincs nép, melynek nem volna tanulni valója, s 
mely nem tanulhatna más néptől, ha még oly művelt is. Ezt 
a fordítások közvetítik. 

Hogyan kell fordítani? 
4* 
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Ezt a kérdést már fentebb érintettük röviden. Sokat 
írtak róla. Chateaubriand szerint: „Szükség nyomon kö-
vetni az írót nemcsak szépségeiben, hanem hibáiban, gond-
talanul szerkesztett részleteiben is; gondot kell fordítani 
száraz és unalmas helyeire, figyelmezni a stílusra, a 
beszéd harmóniájára s mindarra, ami külsőképen az írót 
teszi". Legjobban megközelítjük a valóságot, ha azt mondjuk 
Cauerrel, hogy a fordítónak olyan szöveget kell nyújtani, mely 
ugyanazt a benyomást teszi az olvasóra vagy hallgatóra, mint 
amilyen gondolatokat és érzelmeket azokban keltettek, akik 
az eredetit a szerző idejének és népének szellemében hallgat-
ták és olvasták. Hozzátehetjük, amit Szász Károly mondott 
akadémiai székfoglalójában: „A fordításnak teljesen ugyan-
azon, azaz nem kisebb és nem más gyönyörérzetet kell köl-
tenie az olvasóban, mint amit az eredeti olvasásánál érezne, 
ha az nemzeti nyelve volna". Azonkívül, hogy az anyanyelv 
sajátságaira különös tekintettel kell lenni, meg kell őrizni az 
író sajátosságát is. Homerost pl. másként fordítjuk, mint Ver-
giliust, Tacitust másként, mint Cicerót. Abban is van némi 
igazság, hogy lirai költeményt csak lirai, epikait csak epikai, 
drámát csak drámai tehetséggel lehet jól és hűen fordítani. 

Mi tekintetben kell ragaszkodni a fordítónak az eredeti-
hez? 

A tartalom és forma tekintetében. Tartalmi tekintetben 
tát iparkodik hűen visszaadni; forma tekintetében a legegy-
szerűbb követelmény, hogy prózát prózában, verset versben 
fordítsunk. Ezt az utóbbi követelményt sokan túlságba viszik, 
mikor a prózai fordításban az eredeti mondatainak a hosszú-
ságát is utánozni akarják, amint ezt Kazinczynál láthatjuk, a 
verset pedig olyan versformában fordítják, mint az eredeti, ha 
azt nálunk a közönség nem kedveli is. Ez túlhajtása a formai 
hűségnek. 

Szász Károlyon kívül, aki valósággal mestere volt a for-
dításnak, alig van még valaki, aki olyan sok, szép fordítással 
ajándékozta volna meg irodalmunkat, mint az a férfiú, akinek 
ezt a könyvet szenteljük. Hajtsuk meg előtte az elismerés 
zászlóját : 

„Fény nevére, áldás életére!" 
(Pápa). 



Mikszáth Kálmán Selmecbányái diákévei. 
Irta: Oravecz Ödön. 

Síró kacajra kell fakadnunk, ha végiglapozunk a magyar 
l r<)dalomtörténeten. Reszket az emberben a lélek, ha ar ra gon-
dol, hogy a legnagyobb magyar epikus: Arany János Mare-
vomániában született, hogy regényirodalmunk tüneményes 

mestere, Jókai Mór a cseh-szlovák föld hajtása, hogy világ-
hírű elbeszélőnknek, Mikszáth Kálmánnak külföldön ringatta 
bölcsőjét az anyai kéz. 

Szivettépő adatok ezek. És verdeső, szárnyatörött lel-
ü n k zihálva keresi a vigaszt, a kábító üdülést, a szép múlt-
nak mámorító emlékeit zenében, dalban, költészetben egyaránt , 

yaszköntösét megszaggató lelkünk vágyva-vágyik oly írásra, 
lonnan derű mosolyog még lelkünk éjfelébe. Könnyes szemmel 
kezdjük olvasni Mikszáth müveit. De hiába minden! Elfacsa-
' odik a szív. Az ő jó palócai az ezerarcú Gömörben, tót a tya-

a sebes Garam mentén, pajkos diákjai a hegyekre épült 
elrnecbányán — mind idegen iga alatt szenvednek ma. 

Ott volt diák ő is, ott a Szitnya alján, az ördögi terv sze-
^'Pt épült s nekünk mégis oly angyalin kedves Selmecbányán. 

z itt töltött diákságának három évéről, bizalmas eseteiről 
akarunk most megemlékezni úgy, mint azt boldogabb időkben 
halkan csendülő pohár mellett a nagy író egykori iskolatársai, 
Jo öreg barátaim, elbeszélték. 

Dárom évet töltött Mikszáth a selmeci ev. liceum falai 
v o z ö t t 1863 őszétől 1866 nyaráig. Téves tehát Gyöngyösy 
adata, mely szerint 1867-ben került volna oda. Az intézetnek 
varázs t kölcsönzött a Petőfi-hagyomány, kinek emlékezetére 
yerset szerzett ott, s akinek selmeci diákságáról élte utolsó 
evében egy hangulatos rajzot fest. 

Mikszáth villogó szemű fiú, bajusza serkedőben, haja rö-
vidre vágott, kalapia hátra csapva, arcán mindig valami mo-
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soly ül, félszája szegletét önkéntelenül félrehúzza, mert az a 
megszokott pipa helye. Ruházata magyaros-nemzeti . Járása 
kissé tétova, állása zsebrevágott kezekkel oly kedvesen csám-
pás. Ez a fiatal Mikszáth külső képe. Hozzá tehetjük, hogy 
otthonról kellően segítik, egyedül lakik Kutlik szabómester 
uramnál, ki maga is dühös garibaldista. 

Selmecbányán az első dolgozatáról Breznyik János, az 
érdemes tanár, nem akar ta elhinni, hogy ő maga csinálta. 
P róbára tette felügyelet mellett. Megbizonyosodott tehetségé-
ről, elismerésképen abba hagyta a tegezést s Mikszáth is Ön 
lett előtte. 

Mint diák átélte azokat a kalandokat, miket a tiltott utáni 
vágy sugalmaz rendesen. Ha volt pénze, nem irtózott egy kis 
nemzeti csendestől — a nemzet már úgyis élénkülni kezdett. 
Mint szenvedélyes pipás megfizette ő is a 17 krajcár bün-
tetést többször, ha az utcán pipaszó mellett csípte meg a di-
rektor. Rá is rányitotta néha az ajtót Vankovics Mihály fő-
pedelus uram, mikor nem épen Priessnitz Vinzenz mester mód-
szere szerint gyógyítgat ta a selmeci hegyi levegőtől meghűlt 
torkát — bensőleg. 

Háromévi diákoskodásának három nagyobb elbeszélésé-
ben ad visszhangot: Az aranykisasszony; Az eladó birtok; 
Tavaszi rügyek. Azonban olyan verekedésben, milyet az utób-
biban leír, nem vett már részt. A Klopacska vagy az Ó-vár 
tájékán a nagyobb diákok már nem csatároztak a hevérekkel. 
Akkor már csak mint regés múltról emlékeztek ily esetekről. 
Barátai közé tartoztak: Zsivora Samu, Bothár Samu, Gellén 
Endre, Bothár Lajos, kit Mikszáth báró Fucsá-nak keresztelt 
el. Báró Fucsa barát ját szokta felkeresni dohányinség idején 
s a rábeszélés erejével — ha ez nem ment — 50—100 adoma 
elmondásával eszközölt ki magának egy jó dohányporciót. Mert 
éle, tréfa, szójáték, adoma már ekkor is csakúgy zsongott a 
későbbi nagy palóc fejében. Nem is csoda, összeolvasot t min-
dent. Szinte falta a betűket — főként ha nem iskolaiak voltak. 
Mert tanulni bizony nem igen szeretett . Mintha a végleteket 
kerülte volna, sem jó, sem rossz tanuló nem volt. 

Erősebben érdekelte az önképző kör. Az 1826 óta fenn-
álló egyesületben élénk élet lüktetett s a szombat délutáni 
műsor mindig elég változatos volt. Akkor még inkább a kötött 
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múzsával, a versek istenasszonyával kacérkodott. De igazi 
nagy sikerét a próza hozta meg. Egy humoros rajzot írt „Az 
én Gyuri bácsim" címmel. Ez a Gyuri bácsi gyűlölte a német 
nyelvet, de annál jobban szerette a füstölt nyelvet. Még a 
magáét is oly alaposan füstölte, hogy mikor meghalt, a fej-
fájára szegezett arcképének szájába pipát rajzolt egy pajkos 
diák s ezt írta alá: „No, most gyújtson rá, Gyuri bácsi!" 

Mikszáth nem szerette a német nyelvet, már Rimaszom-
batban egy karácsonyra csikót kapott belőle. Akkor mondotta 
édesapja, hogy ő se bánja, ha nem tanulja a németet, de akkor 
e g y év alatt verje ki mind az országból. Különben majd ő veri 
e l ha még egyszer megbukik. Tekintettel a Bach—Schmerling 
korszakra, nem is volt valami súlyos a feltétel. Az önképző-
körben Gyuri bácsi történetét nagy tetszéssel fogadták. Az 
ifjúság lapja, a „Korány" le is közölte. Breznyik tévesen írja, 
hogy e lapot Mikszáth csinálta, mert annak a mestere Wágner 
Lajos volt. 

Gajdács Pál tótkomlósi lelkész, a Hunyadiak ihletett 
epikusa, ki Mikszáth iskolatársa volt, pár évvel ezelőtt iratai 
közt megtalálva közölte e kedves rajzot s a nagy író egyik 
életrajza mégis hibásan a verses kísérletek között említi meg. 
Kísérletezett szavalással is. Saját versé t : Gyula vezér balla-
dáját szavalta el, de nem nagy sikerrel. Akadályozta mókás 
természete, megváltozó kappanhangja. Annál kellemesebb volt 
»domázása, mikoron maga is nagy jóízűeket tudott kacagni, 
kársaságban olykor danolászott, bár gyengén. A cigányzenét 
»agyon szerette. Az önképző körnek jegyzője, majd főjegy-
zője volt. Itt azután inkompatibilitásba került, pedig még nem 
volt képviselő. Másnak csinált dolgozatot s maga vette ki 
bírálatra. Nyugtalan elméje kereste az ily gimnasztikát. 

Utódja a rojegyzőségben Riesz Károly lett. Az előd csak-
hamar harcba keveredett az utóddal; de még a pártjuk is. 
Mikszáth s említett barátai a 7. és 6. osztály zömével a haza-
bak Pártját alkották; az ellenpárt a 8. osztály többsége volt: 
a garasos arisztokrácia, ö adta nekik e nevet. Március idusá-
nak megünnepléséről volt szó. Mikszáthék a polgárság bevoná-
sával a honvédek sírjánál akarták megtartani, az arisztokraták 
amellett kardoskodtak, hogy csak intézeti ünnepély legyen. 
Lrre kitört a harc az óraközökben. 
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Egyszer Riesz és Gellén kerültek erősebb szóváltásba, 
mit hamar tettlegesség követett . A csekélyszámú 8. osztályú 
hazafiak segítségére berontott a 6. és 7. osztály s oly parázs 
verekedést rendeztek, hogy a zajra felsiető Breznyik direktor 
csak ököllel tudott magának utat nyitni a tumultusban. Lett 
erre vizsgálat, minek eredményeképen néhánynak a karcer-
ből is kijutott. Ennek a vizsgálatnak szinei vannak felrakva a 
„Tavaszi rügyek" hasonló képére. A hazafiak és az arisztokra-
ták küzdelmének vége az lett, hogy az ünnepély egészen el-
maradt s a fiatal lelkekben az ellenségeskedés tovább égett. 

Oly nagy volt a feszültség még az év végén is, hogy 
már az a veszély fenyegette az ifjúságot, hogy a nagy majális 
elmarad. De hát diák tervez, bakfis végez; és a szőke és barna 
selmeci kisasszonyok a szent ügyre való tekintetből a vezető 
diák urak haragját lecs'itították. így meg lett a majális. Maga 
Mikszáth is szerette a táncot, hiszen ez időben barátkozik meg 
a Marschalkó-házban lakó vándor táncmesterrel, kinek alakja 
írásaiban többször visszatér. A tánccal együtt a szép leány-
szemeknek se volt ellensége. A piros ajkú Szappanos kisasz-
szony, vagy az ábrándos arcú Ertl leányzó ablaka alatt ő is 
előgyelgett olykor. E két hajadon volt akkor a páros csillag a 
diákfantázia és ábránd egén. Csöndes éjszakákon rácsos ablak-
juk alatt fel-felcsendült néha a nachtmuzik is. 

Eljött a matúra. Mikszáth nem felelt meg a számtanból, 
nem is volt soha számító ember. Később ezt jóra javította ki, 
de akkor nagyon bántotta a dolog; talán azért nincs is azok 
sorában, akik lefényképeztették magukat. így a Gaudeamus 
igitur hangjai mellett a szélrózsa m'inden irányában búcsúzó vén 
diákok csak szívökben vihették el képét, mi ma már ott ég 
minden magyar szívben. Beválott alaposan Scholtz tanár úr 
jóslata, mit „Az én Gyuri bácsim" felolvasása után mondott, 
hogy Mikszáthból még kiváló beszélyíró lesz. 

Váradi Béla azt írja, hogy Mikszáth Rimaszombattal ellen-
tétben Selmecbányái tanárai közül egyet sem emel ki emléke-
zéseiben. Ezzel szemben vessünk egy pillantást íróasztalára, 
mely üveg alatt áll, mióta árván maradt . Ott van egy meg-
kezdett csodálatos levél, melyet halála előtt pár nappal írt s 
amely így szól: 
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Kedves Scholtz Tanár Ür! 

I udom, hogy ön nem kapja meg ezt a levelemet, mert 
°P meghalt és mintegy húsz éve porladozik a selmeci földben, 
ahol az ön neve arannyá fog válni és kibányásztatik egy na-
Pon. De nem is az ön testéhez van adresszálva e levél, a lelké-
l e z szól, senki máshoz nem is szólhat, az ön lelke pedig ott él 
azokban, akik az ön dolgait folytatják, a selmeci Petőfi-körben, 
ahol Petrovics Sándor bontogatta ki szárnyait s ahol az első 
mgadozó lépéseket tettem én is a Parnaszus felé negyven és 
Pehany é v e l ő u a z m e l e g e n s l ' m o g a t ó t biztató tekintetétől 
^'villanyozva. Emlékszik-e kedves Tanár Ür arra a nagy te-
enire a pékbolttal szemben, ahol az önképzőköri felolvasáso-
at ta r to t tuk? Tudja-e mikor álltunk ott utoljára szemtől-

szembe? 1866-ban. Egy Brózik Titusz nevű társunk csinos 
meséket olvasott fel; önnek sehogy se fért a fejébe, hogy ezt 

, r t a volna. Elkezdte requirálni s kisült, hogy azokat én írtam 
R o z i k n a k . . 

A levél nincs tovább, nincs befejezve — minek is? El-
a d h a t t a a végét ő maga ott a túlvilágon Scholtz tanár úr-

]ak, ki a csodás véletlen folytán vagy három évtizede ép azon 
j! Papon hunyt el, melven Mikszáth székfoglalóját tartotta a 

Kisfaludy-Társaságban. 
Lffy szép májusi napon; 1910-ben nagy fénnyel ülte meg 

' e ^ e s z magyar nemzet írói működésének negyvenéves for-
u °Jat. Az üdvözlő beszédre adott köszönő válaszát e sza-

vakkal végezte be : „Méltóztassanak haza oszolni azzal a tu-
attal, hogy láttak ma végre egy boldog embert . . ." S tíz nap 

'Pulva e görög hitregék hőséhez hasonlón mint boldog ember 
apyta örök álomra két szemét. Valóban boldog, mert nem 
ellett megélnie nemzete nagy tragédiáját. De mily boldog-

a anságot érezhet, ha csakugyan él a lélek a síron túl i s? . . . 
Lrre már nincsen emberi szó. 
( Aszód). 



Agriokrácia. 
(Platón kiadatlan dialógusa) 

Közli: De Chiernaton. 

Sokrates: Hát hogy gondolod a dolgot, oh Kriton? 
Kriton: Sehogy sem gndolom a dolgot, oh Sokrates. 
Sokrates: De mégis m'it gondolsz, oh Kriton? 
Kriton: Semmit sem gondolok, oh Sokrates. Hanem, ha 

azt akarod, hogy gondoljak valamit, hát mondj valamit, oh 
Sokrates. 

Sokrates: Igazad van, öreg barátom. Hát csak azt akar-
tam tőled kérdeni: Nem úgy gondolod-e, hogy ezekben a mi 
görög államainkban akármennyiféle is a kormányforma, az 
mind egy közös névvel nevezhető, mert a lényege valaineny-
ny'inek egy és ugyanaz? 

Kriton: Nem értelek, oh Sokrates. Engem ugyan ezek 
a fiatal csúfondáros barátaid a te öreg visszhangodnak nevez-
nek és nern ok nélkül. De most az egyszer kénytelen vagyok 
neked ellent mondani. Meg nem foghatom, hogy tudsz te egy-
mástól annyira különböző intézményeket egyformáknak látni 
és hogy akarod ezeket közös névvel nevezni? 

Lám itt nálunk Athénben demokrácia van. Az van 
Plataeaeben is, Thespiaeben is. Csakhogy amíg nálunk, hogy 
úgy mondjam, a túlértség állapotában van a demokrácia, 
a másik két városban még azon mód nyers, éretlen. Nálunk, 
ha sértésnek nem veszi a felséges nép, azt mondhatni, hogy 
átható saj tszaga van a nép uralmának, ellenben odaát szinte 
csikorog még a demokrácia, mint a friss sajt az ember foga 
alatt. Phaeraeben tyrannis van, az van Phlyusban is, de az 
egyikben az ökrös gazdákra, a másikban az olaj sajtolókra és 
a hurkamívesekre támaszkodik a hatalom. Spártában királyság 
van oligarchikus mellékízű arisztokráciával, Krétában és Thes-
saliában szintén királyság van, de az egyikben a vegyes keres-
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Vt a m á s i k b a n a hagyma exportőrök tartják a dinasztiában 
kod A k o r i n t h u s i köztársaságban a hajósvállalatok ural-

o nak, I hebaiban pedig, igazi nevén nevezve a gyermeket, 
L laszturalom illatozik. Ezekből láthatod, oh Sokrates, hogy 
e f t I Z e n m á S 3 ] é n y e S m i n d e n ü t t ' azoknál is, akiknél 
oly ? g y f o r m a a z u r a ' o m neve. Épen az a mi átkunk, hogy 

d ú s választékot tartunk raktáron mindenféle uralmakból, 
vag S ü k r a t e s : N o m a r ' ami a változatosságot illeti, én amondó 
csak ' , 1 0 8 : y 3 p o l i t i k a i s t e n s é g e a mi görög közönségünket 
b a f ° l y a n v a l t ° z a t o s menüvel traktálja, mint az Echekrates 
a
 u n k bérlője a kikötőmunkásokat. Tudod, ott abban 

l l o
P

r
l r a e u s i kis lebujban. Minden nap főtt ökörcsülök van, csak-

i s °kryik nap ecetes tormával, másnap olajos habarccsal, 
r m a d n a p valami romlott sajtreszelékkel nyakon öntve tálalják 

a l v ? Í k . v e n d ck r nek lapítócskán, a másiknak cseréptányéron 
! némelyiknek pedig csak úgy a markába nyomják 

aj j ° r r Ó c s ü , köke t , ahogy az üstből kihalásszák. Legfönnebb 
f ' - k " V a n változatosság, hogy egyik nap jobban meg-

í 1 ' niásnap kevésbbé. De ahoz az elvéhez, hogy állandóan 
. " k ö t főzessen, úgy ragaszkodik a jó Icigos bérlő, mint Kleón 

°z a szokásához, hogy amikor népgyűlésre megy, a karjait 
K 0 nyökjg belemártja a cserlébe. 

Bizony egyforma a portéka mindenik államban, akárhogy 
l s keresztelték el. 
u r Hát igaz, igaz; sok hasonlóság van egyik-másik 
e
 a

f ° m között, de azt még sem lehet mondani, hogy mindenik 
ho h ° r n i a ' ^ a r i e g a I a b b a demokrácia és arisztokrácia nem 
m ' r t Ó k e S y k a l a p a , a ' E z e k között akkora ellentét van, hogy 

e k a te nagy elméd sem találhat olyan alapot, amin az egy-
>rttiaságuk bizonyítható volna. 

^ Sokrates: Talán bizony azért, hogy egyik a keveseknek, 
r n a s i k állítólag a sokaknak kedvez? 

n
 D e b i z o n v egy kutya az mind a kettő. Nem is olyan 
fbez a bizonyítás, mint gondolnád. Vizsgáld csak következő 

oldaláról a dolgot. 
Hát amikor a királyokat elűzik az arisztokraták, azokat 

heoig a demokraták s a demokratákat a még demokratábbak, 
a t csinál-e egyik is egyebet, mint az, akit elűzött? Nemde 

l n i n d e n változáskor csak az történik, hogy az előbbi hatalma-
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sokat fölakasztják vagy lebunkózzák. Tudniillik azokat, akik 
idejében meg nem léptek. Aztán a győztesek megosztoznak 
az elkobzott vagyonokon, beleülnek a zsírosabb hivatalokba, 
juttatnak egymásnak jövedelmező üzleteket. Közben a csőcse-
lék is fölhasználja a zavart, fosztogat, mészárol. Elpusztul egy 
csomó vagyon, egy csomó ártatlan élet, fölgazdagszik egy 
rakás szemfüles parazita, az ország, a dolgozók érdeke pedig 
marad, ahogy volt. Azaz, hogy még szerencse, ha legalább 
úgy marad, ahogy volt, mert többnyire minden rosszabbra 
fordul. Úgy hogy a nép is elmondhatná a változások alkalmá-
val, amit a leláncolt Prometheus mondott a kecskepásztornak. 
Tudod, egy kecskepásztor könyörületből elhessegette a magá-
val jótehetetlen Prometheusról a legyeket, de amikor másnap 
ismét ment, hogy könnyítsen a szenvedő titán kínjain, az így 
szólt hozzá: Elagyd el, barátom, ne kergesd el a raj tam levő 
legyeket, mert ha ezek újaknak adnak helyet, azok éhesebbek 
lévén, jobban csípnek. 

Kriton: Igen, de az újak mindig új eszméket hangoztat-
nak, amik lényegesen különböznek az előbbi uralom emberei 
által hangoztatott eszméktől. Már emiatt sem lehet a különböző 
uralmakat közös névvel nevezni. Vegyünk csak egy-két példát. 
És maradjunk a mi Athénünk történetéből vett példánál, 
nehogy ha Spárta történetéből vennők, valaki irredentizmus-
sal vádoljon. Az ember soha sem tudhatja, hogy miért vádolják 
meg irredentizmussal. 

Tehát nálunk Kleisthenes óta demokrácia van. Tudhatod, 
hogy mi mint fiatal hopliták az egyenlőség eszméjéért harcol-
tunk. Vagyis azért, hogy kiben, am'i tehetség van, mind közre-
munkálkodhassék azzal az állam érdekében és ne legyen aka-
dály ebben a tekintetben az, ha valakit nem eupatrida gólya 
pottyantott az anyja ölébe. Aztán később a mi vezetőinket 
letaszították azok, akik az egyenlőséget úgy értelmezték, hogy 
mindenki egyenlő legyen mindenben, ha van esze, ha nincs, 
ha dolgozik, ha nem. Ennek az egyenlőségnek folyománya-
képen aztán a „förtelmes kiabáló" Kleont, aki csak a cse r jés -
hez értett, következetesen megválasztották főarchonnak. Leg-
újabban pedig már az az igazi egyenlőség, hogy attól, akinek 
van valamije, vegyenek el mindent és adják annak, akinek 
semmije sincs. De azt persze nem vizsgálnák, hogy az egyik-
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n ' h a v a n valamije, miért van s a másiknak, ha semmije 
smcsen, miért nincs? Ennek az elvnek az alapján tőlem is el 
akar jak venni a lykabettosi fügeültetvényemet, am'it én a saját 

et kezem munkájával létesítettem azon a puszta kősivatagon, 
ho azelőtt a kecske sem kapott legelni valót. Az a részeges 

naplopó Lysanias szemelte ki magának, aki csak röhögött az 
< niyekbol, amikor én a csemeték számára a gödröt kapartam, 
J ieg a földet, vizet hordtam. Az első termést is ő lopkodta le, 

» s t meg már tövestűl-talajostúl kell neki a fügegyümölcs 
a szent egyenlőség nevében. 
ö ^ bizony nem ezért az egyenlőségért véreztünk mink, 

komám, akármit is mondasz, hogy egyforma minden 
nralom. 

e - Sokrates: Nagyon is igazad van, öreg cimborám, hogy 
e „ m a s egyenlőségért véreztünk mi és egészen más az az 

gyenlőség, amit mostanában emlegetnek. De a különböző 
érzetek dacára, a kormányzás-pecsenye egy és ugyanaz 

a Pacal. « 

Neked az elv, öreg barátom, arra való, hogy az életed 
. de a z értelmesek csak azért hangoztatnak elveket, 

a z az útja a hatalomhoz jutásnak. Ugyanis, ha valaki azt 
, a °ndaná a tömegnek: íme ez a Kleón, vagy Harpokration már 

ckret zabált az ország zsírjából, ideje volna, hogy én is fala-
z z a k egy keveset, — ugyebár senki sem állana melléje. Hát 

^ e r t kell valami eszme-cégér, vagy elvkolomp. Minél bolon-
a b b , annál jobb. Az ember csodálkozik, hogy akarja valaki 

^Ven őrült ideák kedvéért az ország nyugalmát felforgatni. 
A z a z ' bogy csudálkoznék. ha nem tudná, hogy a nagyhangú 
C S z r n e csak a tömeg föllovalására való. Mihelyt azonban nye-
l e g b e n van az elvkongató, a saját elve a legnagyobb teher 
a nyakán s azt gyűlöli a legelkeseredettebben, aki a győzelem 
u t a n is reklamálja az elveket. 

Többnyire aztán — minthogy egészen szemérmetlenül 
n e m lehet mindig szegre akasztani az elveket — a nyeregbe 
f l o t t a k tessék-lássék módon változtatnak valamit a régi álla-
Potokon s ezekre a jelentéktelen változtatásokra ráfogják, hogy 
e z az az új, megváltó eszme, amiért tűzbe-vérbe kellett borítani 
a z országot. Szakasztott úgy tesznek, mint az az orphikus 
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hivő, amelyik megunta a szigorú böjtöt és bement egy hentes-
boltba s ott egy májashurkára rámutatva, így szólt: 

— Adjon egy drachmáért abból a sajtból. 
— Nem sajt az, kemássan, hadarta a csavartfürtű hurka-

árús. 
— Ne dumáljon itten, hanem ha jót akar magának, vág-

jon nekem egy drachmáért abból a sajtból. 
És örvendenünk kell, ha minél szemérmetlenebbek a 

hatalom új tulajdonosai, ha minél hamarább fogják rá a régi 
állapotokra, hogy azok pont és akkurát az ő új eszméiknek 
a megtestesülései. 

Kriton: De hát akkor az ország népe miért ette meg 
a békát? 

Sokrates: Azért, hogy a hatalom új birtokosai megehes-
sék a maguk kecsegéjét. 

No, belátod már, hogy idáig mind egyféle krácia volt és 
van a világon, akárminek nevezzék is a kormányformát és 
akármiféle elvi maszlaggal csapták is be az embereket? 

Kriton: Bizony igazad van. 'De miféle közös névvel nevez-
néd az idáig burjánzó uralmi fa j tákat? 

Sokrates: Teljes joggal nevezhetném agriokráciának. 
Kriton: Agriokrác'ia? Vadak uralma? No már ebben 

megint nem értek veled egyet. Nem lennél szíves egy kissé 
körülményesebben kifejteni, hogy miért használnád épen ezt az 
elnevezést? 

Sokrates: Szívesen, de nem most, hanem egy más alka-
lommal. Most sietnem kell Kritobuloszhoz, mert egy szikofanta 
elrekvirálta a lakását s folyamodványt kell fogalmaznom 
a lakáshivatalhoz. 

(Zilah). 



A pedagógiai emberismeret problémája. 

Ir ta: Arday Pál. 

Konkrét nevelői feladatok sikeres megoldása a személyi-
i g gyakorlati ismerete nélkül nem lehetséges.1) Ezt a gyakorlati 
1smeretet azonban nem psychológiai elméletek határozzák meg, 
m e r t a Pedagógiai praxisban az a gyakorlati psychológia fontos, 
|Gelyet emberismeretnek neveznek, melyet megfigyelés és 
apasztalás útján szerzünk és irodalmi művek olvasása által 

öntudatosan kiegészítünk.1') A pedagógiai emberismeret kérdése 
»Yen formán önálló probléma lett, amellyel behatóan foglalkoz-
nunk kell annál inkább, mivel az irodalomban a kérdésre 
v°natkozólag pusztán töredékes utalások találhatók. 

Nyilvánvaló tapasztalati tény, hogy a pedagógiai ember-
tsmeret az általános emberismeretnek az a fontos válfaja, mely-
. gyakorlati motívuma a szakszerűség. A pedagógiai ember-
ismeret tehát minden esetben szakemberismeret, melynek tar-
. l n a nem személyes eszközválasztás, hanem társadalmi 
^Hékgyarapító munkafeladat.3) Ebben a tekintetben a pedagógiai 
öniberismeret élesen különbözik a szubjektív érdekemberisme-
nettöl, mely szociális okkapcsolatainak a célkitűzése által 

°nkrétizált érdekeszközeit kutatja. A psychotechnika, mint 
gyakorlati psychológia téved, mikor ezt a lényeges különb-
e k e t figyelmen kívül hagyja az alkalmazott emberismeret 
•írálatánálv illetve a lelki befolyásolás módszereinek vizsgá-
j áná l . 4 ) A tanár, vagy orvos egészen más emberismereti tevé-

ö Dr. Weszely Ödön: A modern pedagógia útjain. Budapest, 1910., 
153- és 156. 

") Dr. Weszely ö . i. m. 113. 1. 
3) Lechnitzky Gyula: Alkotó munkára való nevelés. Budapest, 1912., 

258—,259. H. 
4) Hugó Münsterberg: Grundzüge der Psychctechnik. Leipzig, 1920., 

136. ]. 
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kenységet folytat, mint a kereskedő, gyáros, vagy politikus. 
A psychotechnika csalódik, mikor azt hiszi, hogy az eladó és 
vevő közötti érdekellentétet idővel psychometriai tanulságok 
észrevehetőleg csökkenteni fogják/') Mert a kölcsönös meg-
elégedés csak kölcsönös jó szándék és becsületesség által 
érhető el és a jogos érdekemberismeret épen azért szükséges 
életkellék, hogy annak segítségével az emberek egymásnál 
a kölcsönös jó szándékot, vagy annak ellenkezőjét gyorsan 
felismerjék. Ha pedig mindenki becsületes lenne, akkor jogos 
érdekemberismeretre nem volna szükségünk, de a pedagógiai 
emberismeretet még ilyen körülmények között sem nélkülöz-
hetnénk. 

A pedagógiai emberismeret tehát az emberi természetre 
való tekintettel magában foglalja az érdekemberismeret egyik 
alakjának, a jogos érdekemberismeretnek ellenőrző tevé-
kenységét is, de józan érdektudata a szakszerűség határain 
belül annyira korlátozott, hogy ezáltal jellege elvileg csorbát 
nem szenved.") A psychotechnika pedagógiai részében erről a 
reális követelményről egészen megfeledkezik/) Az egysége-
sített nevelői tényeket, az ismeretközlést, az érdek, — helye-
sebben érdeklődéskeltést és a képességek gyakorlását csakis 
a normális funkciók figyelembevételével elemzi, ami az alkal-
mazott emberismeret feltételeinek nem felel meg / ) A psycho-
technika belátja, hogy a figyelem koncentrálását és a logikus 
gondolkozást épúgy tanulni kell, mint a zongorázást és tenisz-
já tékot / ) De arra nem is gondol, hogy a pedagógiai ember-
ismeretet is hasonlóképen tanulni kell, mégpedig gyakorlati-
lag.1") Mert hiszen a társadalmi fejlődés kezdetén minden, most 
egyszerűnek tartott ismeretre születni kellett. Az ösztönszerű, 
természetes hajlandóság és találékonyság fejlesztette ki a pri-

5) H. Münsterberg i. m. 420. 1. 
B) Az általános érdekemberismeret kiterjedt tanutmányterületét a 

szociológusok feltűnően elhanyagolták. V. ö. H. Miinsterberg i. m. 198. 1. 
7) H. Münsterberg i. m. 528. 1. 
8) Jolin Locke: Gondolatok a nevelésről. Ford. Mutschenbacher 

Gyula, Pedagógiai Könyvtár IV. (köt. Budapest, 1914., 105—106. 11. 
B) H. Münsterberg i. m. 562. 1. 
10) Dr. AdoM Matthias: Praktische Pädagogik. Handbuch für Erz :e-

hungs und Unterrichtslehre. II. Bd. II. Abt. 1. Hälfte. München, 1908., 235. 1. 
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mitiv gyakorlatot, ebből szűrődött le lassankint a népszerű 
elmélet, mely a későbbi általános ismeretközlés folyamán gya-
korlati irányt vett és az új tudást az emberiség közkincsévé 
tette. 

A psychoteclmika elismeri, hogy a jó tanár ösztönszerű-
leg olyan mély befolvást gyakorol tanítványának fiatal és 
fogékony lelkére, amelyet semmiféle gondos lélektani analízis 
nem pótol.11) De fel sem tételezi, hogy ennek a maradandó 
hatásnak az előidézése egyúttal pedagógiai művészet is, amely 
rendszeres gyakorlati tanulmányok és tapasztalatok által 
nyert öntudatos nevelői munkának az eredménye12) és ahelyett, 
hogy a pedagógiai szakemberismeret konkrét feltételeit ösz-
szegezné, önkénytelenül is az elméleti lélektani tankönyvek 
hatása alá kerül és a pedagógiai psychotechnikát kizárólago-
san psychometriai kísérletekre és tanulmányokra alapozza.12) 
Pedig embertársainkkal szemben tanúsított társadalmi visel-
kedésünkben és reájuk való közvetlen befolyásunkban min-
denkor nagyobb szerepet játszik a mások személyiségébe való 
intuitív elmélyedés, vagyis a gyakorlati emberismeret, mint 
az elvont tipizáláson felépült fogalmi gondolkozás, mely az 
élet adott helyzeteiben mindig hajlandó helyét átengedni az 
előbbinek.14) 

A psychoteclmika mindezek alapján csak adatokkal já-
rulhat a pedagógiai emberismeret kérdéséhez, de magát a 
problémát gyakorlatilag megoldani sohasem lesz képes épúgy, 
mint az újabb fiziognómikai irányzat, mely a Lavater tanai 
körül támadt nagy nemzetközi vita tanulságai óta tagadhatat-
l a n t sokat fejlődött,1 ') de a meghaladottnak tartott véralkat 
sémák helyett a differenciális lélektan mintájára bevezetett 
tipus elméletével a személyiségek gyakorlati megítélését egy-
szerűsítés helyett tulajdonképen komplikálta.10) A fiziognó-

") H. Münsterberg i. m. 35. L 
1S) Dr. Wesze ly Ö. i. m. 182—183. II. M. Dessoir: Seelenkunst und 

Psychognosis . Archív íür syst. Philosophie. Ili. Bd. 347. 1. 
33) H. Münsterberg i. m. 528., 530., 547., 574. 11. 
u ) Dr. Komis Gyula: A lelki élet. I. köt. Budapest, 1917., 157—158. 11. 
1!i) Ottomar Ruíz: Vem Ausdruck des Menschen. Lehrbuch der 

Physiognomik. Celle (Hannover), 1925., 216—217. H. 
1B) O. Rutz i. m. 48—49. 11. 
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mika az emberi test okkul t kifejezéseit hasonlóképen túlérté-
keli, bár ebben a tekintetben lényeges haladást tett a múlthoz 
képest, mert kiismerései értéksoraiban az okkult testtényezők 
az utolsó helyre szorultak.17) A íiziognómika és a psychotech-
nika úgy értelmezik az intuitív emberismeretet, hogy az va-
lami reflex készség, melyet a íiziognómika elmélete szerint 
tudatos gyakorlati emberismeret nem is helyettesíthet.1") Ez a 
felfogás azonban a valóság kétségtelen félreismerése, mert azt 
jelentené, hogy öntudatos nevelői munka nem is lehetséges, 
már pedig ennek az ellenkezője bizonyításra sem szorul akkor, 
mikor a nemzetnevelés nézőpontjából épen maguk a pedagó-
gusok a lélektan tanításában is csak úgy látnak pozitív érté-
ket, ha az végeredményben emberismeretre tanít.19) A nsycho-
technika eme hibás vélekedése által önmagával is ellentétbe 
került, mert téves felfogása ellenére világosan felismerte, hogy 
a gyakorlati emberismeretnél is, mint minden más tudásnál, 
két tényező jön figyelembe: a természetes hajlandóság, ami 
magától érthető módon ösztönszerű és a gyakorlat által meg-
szerzett készség, amely mindenesetre teljesen tudatos értelmi 
művelet is lehet megfelelő képzettség mellett, épúgy, mint az 
önismereti tevékenység Széchenyi rendszerében.20) Gyakorlati 
pedagógusoknál ennek a készségnek a megszerzése nemcsak 
feltételezhető, hanem egyenesen meg is követelhető.21) 

A pedagógiai emberismeret munkája rendszeres gyakor-
lati megfigyelés útján nyert adatgyűjtéssel kezdődik, mely ki-
terjed a növendékek konkrét személyiségének összes alaki-, 
hatás- és jellemtényeire. A megfigyelés jelentősége a gyakor-
lati pedagógiában kétségen felül áll.22) Segítségével pontosan 
ellenőrizhetjük a növendékek testtényezőit, főleg egészségi 
állapotát és fizikai sajátosságait, magatar tását , mozdulatait, 
vérmérsékletét , fellépését, arckifejezését, beszédjét, különösen 
beszédjének tartalmát és következetességét, taglejtéseit, szo-

17) O. Rutz i. m. 186—187. 11. 
18) H. Münsterberg i. m. 199. 1. 0 . Rutz i. m. 186. 1. 
1B) Dr. Imre Sándor: Nemzetnevelés. Budapest, 1912., 173. 1. 
2Ü) Széchenyi István gróí: Önis-meret. Budapest, 1875., 18—35. 11. V. ö. 

H. Münsterberg i. m. 199. 1. 
21) Dr. A. Matth'as i. m. 231. 1. 
22) Dr. A. Matthias i. m. 233. 1. 
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kásáit, lélekjelenlétét, akaraterejét , értelmét, erkölcsi érzületét, 
szorgalmát, kitartását, érdeklődését, tetteit, barátjait stb.~'!) 
A pedagógiai emberismeret adatgyűjtése semmiesetre sem 
könnyű feladat, de feltétlenül lehetséges és szükségszerű tevé-
kenység a gyakorlati készség megszerzéséhez.21) A nevelői 
hivatásszülte diszpozíciók ezen a ponton elhárítanak minden 
felmerülő nehézséget. A bizonyára fáradságos munkával meg-
állapított adatok középarányos symptomaértékei a praxisban 
pozitivoknak tekinthetők.23) 

A gyakorlati pedagógia irodalma rendkívül szegény 
konkrét emberismereti adatközlésekben, pedig hatalmas adat-
tár állhatna rendelkezésére, ha a fontos kérdést lényegében 
figyelemre méltatta volna.26) A nagy tömegben megjelenő 
gyermeklélektani munkák ezt a hiányt távolról sem feledtetik, 
mert a psychológiai elemzés számára a személyiség határ-
fogalom, melynek meghatározására törekszik ugyan, de ezt 
a psychológusok véleménye szerint soha el nem érheti.27) A 
gyakorlati élet ellenben parancsolóan követeli, hogy ember-
társainkat valószerűen kiismerjük, velük bánni tudjunk és őket 
az erkölcsi világrend megértésére és tiszteletére neveljük.2") 

A pedagógiai emberismeret az adatgyűjtés tekintetében 
is különbözik a szubjektív érdekemberismerettől, mert utóbbi 
nem végez rendszeres, csak esetleges adatgyűjtést . Ha előre 
megfontolt értékeit a személyiségek jelentkezései alakjának 
valamelyik tényezőjében felismerte, akkor nem kíváncsi a 
jellemre, azonnal általánosít, értékesnek ismeri el a személyi-
ség egész tartalmát.26) Ebből következik, hogy a íiziognómika 

M) Szitnyai Elek: Lélektan és logika. Budapest, 1911., 183—205. 11. 
Dr. A Matthias i. m. 250. 1. 

24) Dr. A. Matthias i. m. 238. 1. 
2r>) Dr. A. Matthias i. m. 237. 1. ..AUes das und noch mehr, z. B. das 

Stúdium der Physiognomie kann uns Stoff geben für individuelle Beobach-
tung". 

2e) Dr. A. Matthias i. m. 251. és 254. 11. J. Brinkmann: Über Individua-
litatsbilder. Pádag. Zeit und Streitfragen. Hrsg. von J. Meyer, V. Bd. 2 
Heft. Gotha, 1892. 

27) Dr. Komis Gy. i. m. 147. 1. 
28) Szitnyai Elek: Az életfilozófia problémái. Budapest. 1911.. 31. I. 

Dr. Komis Gy. i. m. 6. I. 
29) 0 . Rutz i. m. 175. 1. 

5* 



68 ARDAY PAL 

általánosságban csak érdekemberismerettel foglalkozik és a 
szakszerű emberismeret kutatásától nagyon távol áll mindan-
nak dacára, hogy nézete Szerint a személyiségnek nincs biztos 
diagnózisa tanainak alkalmazása nélkül.80) A fiziognómika ér-
dekemberismerettani struktúráját az is mutatja, hogy benne 
minden értékelés a szubjektív érdektől függ. ítéleteit rokon-
és ellenszenv befolyásolja, tehát pozitív értékeléséről nem 
beszélhetünk.31) A pedagógiai emberismeretnél ezzel szemben 
egyetlen érdekmotivum a szakszerűség, mely minden érté-
kelésnek közös alapja. Erre a közös alapra a symptomaértékek 
apró ítéleteket halmoznak, melyek egymást megerősítik, vagy 
egymásnak ellentmondanak. Egyidejű megfigyelésekből szár-
mazó ítéletek összhangja erősíti, diszharmóniája pedig gyön-
gíti az átmeneti értékképlet erejét. Ezekből az egymásra kö-
vetkező ítéletekből épül fel a pedagógiai emberismeret kiis-
merés folyamata, mely a növendékek átmeneti korában erősen 
hullámzó grafikus vonallal ábrázolható. 

A pedagógiai emberismeret feltétele a nevelő minden el-
fogultságtól mentes gyakorlati önismerete.32) Elvek, szabályok, 
rendeletek, törvények, módszerek szükséges dolgok a peda-
gógiában, de igazi példaadó, szuggesztív ereje csak a lelkese-
déstől buzgó, öntudatos nevelői személyiségnek van.33) Ha a 
nevelő jelentkezési alakjára állandó gondot nem fordít, ha 
tettei magasztos hivatásához nem méltók, ha fellépése bizony-
talan, ha erkölcse nem példás, akkor pályát tévesztett sajná-
latraméltó ember, mert a nevelőnek nemcsak saját magát keil 
alaposan ismernie, hanem fokozatosan növendékeit is képessé 
kell tennie önállóságra és „elvszerű maga-megbírálásra".3 4) 

3") 0 . Rutz i. m. 5. 1. „So wird sich denn die Allgemeinbildung, die 
Schulbildung, Erziehung der Zukunft nebst den einschlägigen Fachwissen-
schatten mit den Ergebnissen der Ausdruckswissenschaft der Physiognomik 
mehr als bisher zu befassen haben, als einem neuen Wege zur Vertiefung 
und Erweiterung der psychologischen Menschenkenntnis". 

31) O. Rutz i. m. 175. 1. 
!-) Redl Ferenc: önismeret, emberismeret. Nyíregyháza, 1913„ 27. 1. 

Dr. A. Matthias i. m. 238. 1. 
33) Dr. A. Matthias i. m. 11. 1. E. Wiese: Die Macht des Persönlichen 

im Leben. Berlin, 1876., 8—9. 1. 
34) Kármán Mór: Pedagógiai dolgozatok. I. köt. Budapest, 1909., 

40. és 106. 11. 
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A pedagógiai emberismeret feltétele, Locke szavával 
élve, a nevelő világismerete is.35) Szükséges, hogy a nevelő 
alapjában véve ismerje az embereket, tájékozott legyen az 
általános emberismeret széles birodalmának minden tartomá-
nyában. „Ismerje útját, módját, szeszélyét, dőreségeit, csalía-
ságait, hibáit annak a kornak, amelyben született és az ország-
nak, amelyben él. Ismertesse meg növendékével az embere-
ket és szokásokat, rántsa le róluk a leplet, amelyet különböző 
hivatásuk és alakoskodásuk borít rájuk. Mutassa meg növen-
dékeinek, mi rejlik a csalfa külső mögött, hogy ne vezettessék 
félre magukat a megnyerő külsőtől és lekötelező szolgálatkész-
ségtől. Tanítsa meg növendékét arra, hogy miképen ismerje 
fel az emberek rejtett szándékait és hogyan védekezzék velők 
szemben".30) A nevelőnek ezen a fokon jó szolgálatokat tesz-
nek a történeti nézőpontból is figyelemreméltó fiziognómikai, 
karakterológiai, továbbá az újabb psychotechnikai művek,'7) 
de mindenekelőtt az ezek segítségével bevezetett gyakorlati 
emberismerettanulmányok. 

Az érdeklődő emberismeret ösztöne már a gyermekkor-
ban jelentkezik és földi pályafutásunknak a sírig hű kísérője. 
Az iskolában a tanulók érdeklődő emberismerete figyelgeti és 
bírálgatja a tanárok cselekedeteit, magatartását , szokásait stb., 
megállapítván, hogy ki „milyen ember", mit kíván viselet és 
tudás tekintetében, van-e kellő arány intelmei és tettei között.33) 
És ha gyengeséget észlelnek, akkor határozatlan érdektudatuk 
azonnal tárgyasul különböző figyelmetlenségek és pajkosságok 
alakjában. A pedagógiai emberismeret azért feltételezi a taná-
rok részéről a tanulók érdeklődő emberismeretének a helyes 
bírálatát. Itt elsősorban az arckifejezés esik beszámítás alá. 
Ennek középpontja a szem, mely a közmondás szerint a lélek 
tükre és tekintetével sok mindent kifejez.39) Mikor a tanuló 
szórakozott, figyel, töpreng, vizsgálódik, türelmetlenkedik, 
ítél stb., szemtartásának változataiban mindez konkrét kifeje-

35) J. Locke i. m. 108. 1. 
3e) J. Locke i. m. 105. 1. 
37) Dr. Kornis Gy. i. m. 148—149. I. H. Münsterberg i. m. 734—764. II. 
38)) Dr. A. Matthias i. m. 29. 1. 
39) Dr. A. Matthias i. m. 236. 1. Dr. Sarbó Arthur: A beszéd összes 

vonatkozásaiban, különös tekintettel a gyermekkorra. Budapest, 1906,, 20. 1. 
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zésre jut és kellő gyakorlattal biztosan értékelhető.40) A tanulók 
fellépésének, lélekjelenléíének, szorgalmának, kitartásának, 
erkölcsi érzületének, önállóságának, képzetalkotás módjának 
stb. reális megítélése nélkül pedagógiai emberismeret nem 
lehetséges.41) A pedagógiai emberismeret feltétele, hogy a hiva-
tásos nevelők, tanítók, tanárok képzettsége az elméleti és gya-
korlati szakemberismeretet kötelezően magában foglalja, hogy 
a hivatásos nevelők munkáját a felettes hatóság ne szubjektív 
érdekemberismeret , hanem szakszerű minősítő emberismeret 
alapján értékelje, s ezáltal a hivatásos pedagógusokat ennek a 
nemzeti nézőpontból is nagyjelentőségű gyakorlati képesség-
nek az elsajátítására mintegy kényszerítse. 

A pedagógiai emberismeret külön tudás, külön ismeret-
kör, külön probléma., mely a psychotechnika beismerése sze-
rint is napjainkban még csak gyermekkorát éli, de fontosságát 
tekintve, erős remény van arra, hogy idővel a gyakorlati peda-
gógiának legértékesebb önálló része lesz.4*) 

(Balassagya rm a t). 

40) Dr. A. Matthias i. m. 236. 1. 
41) Dr. A. Matthias i. m. 199—215. 11. Dr. Wesze ly Ö. i. m. 162^ 

166—167. 11. 
42) H. Münsterberg i. m. 601. 1. 



Rákóczi Szegeden. 
Irta: Banner János. 

Rákóczi neve ina is él Szeged népköltészetében. Boldo-
gult Kálmány Lajos két legendát talált Szegeden, amelyek a 
fejedelemről szólnak. Egyik sem a hatalom tetőpontján mutat ja 
a fejedelmet, hanem a bukás után, amikor részvéttel kísérték 
minden lépését azok, akikért életét és vagyonát feláldozta. Nem 
arról a Rákócziról beszélnek, aki a felkelésnek sok nagy ügyét 
a szegedi táborból intézte, hanem a bujdosóról, akit mindenki 
elhagyott. Nem is igen tudnak róla többet, mint hogy volt. Az 
egyik legenda nem is róla szól, hanem Bocskairól, akit minden-
esetre Ocskayval téveszt össze, s akiről sok egyéb közt meg-
állapítják, hogy: „Mikor Rákóczitól elpártoltak a kurucok, mert 
a német kinek eszt, kinek aszt adott, Bocskai is hűtlen lett 
hozzá". A másik Rákóczi lova fordított patkójáról beszél: „Rá-
kóczi lovának olyan patkója volt, hogy más lónak olyan pat-
kója nem volt, mindjárt rá lehetett ismerni a patkó nyomára. 
Hogy ne arra keressék, amerre ment, reá ne találjanak, meg-
fordította a patkót a lova lábán. A német el szerette volna fogni, 
de nem bírta, mikor ment ki Törökországba. Orsován, már nem 
lóháton, hanem hintóban ment, ott majd elfogták, hanem túl-
járt az eszükön. Hosszú haja volt, lenyíratta, pedig szép haja 
volt, a bajuszát is leborotváItatta, sem bajusz, sem hosszú haj, 
olyan volt, mint a pap. Orsován megállították a h'intóját, kér-
dezték, nem ő-e a Rákóczi? Mikor megnézték, látták, hogy sem 
bajusza, sem hosszú haja, tovább eresztették; azt mondták, 
pap". 

Ennyit őrzött meg a hagyomány, jól összezavarva, arról 
a fejedelemről, aki oly meghatóan intézkedett a rác-háború be-
fejezése után arról, hogy a sors üldözettjei, Alsó- és Felső-
Szeged kifosztott lakói a Duna—Tiszaköz nagyobb városaiban 
találjanak menedéket : „Minthogy szegedi lakos Híveinknek 
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bizonyos ideigh máshova kell magokat recipiálni; Hűségeknek 
azért serio parancsoljuk, hogy akik azon Szegedi lakos Híveink 
közül, ezen parancsolatunk mellett Hűségeket requirálván, ma-
gukat és Cselédgyeket oda akarnák recipiálni és bizonyos 
ide'igh lakásokat Hűségek közt continuálni. mind azokat min-
den renitencia nélkül maga közé befogadgya, és mások ellen is 
befogadások iránt mindeneknek azon Híveinknek assistáljon, 
azt hozván a közönséges igazság és keresztényi indulat ma-
gával". 

Ezt a rendeletet a fejedelem négy nappal azután adta ki, 
Csongrádon, amikor a rácok föfészkének, a szegedi várnak 
ostromát abbanhagyta s hírülvette, hogy a védelem nélkül ma-
radt alsó- és felsőszegedi lakosság a rácok bosszújának esett 
áldozatul. A bosszút pedig a Palánk bevétele és a várostrom 
idézte fel, amit a fejedelem maga vezetett. 1704 július 20.-tól, 
augusztus 12.-ig táborozott a fejedelem Szegeden, azon a sza-
bad térségen, amely a Palánk, Alsó- és Felsőváros között, a 
mai Rókus városrész helyén terült el. 

Szeged ebben az időben végvár volt a temesvári basaság 
felé. amely a karlovici béke értelmében a török kezében ma-
radt. Három városrésze egymástól távol feküdt hatalmas tér-
ségekkel elválasztva, melynek csak egy kis része állott műve-
lés alatt. A Palánk és a vár nagyjából azon a területen feküdt, 
amit ma a Kazinczy, Batthyány, és Horváth Mihály uccák. a 
Széchenyi-téri platán sor, Kárász, Somogyi, Jókai uccák, Gi-
zella-tér és Árpád-ucca határolnak. Az Alsóvárost a mai Má-
tyás király-tér. Délibáb és Szécsi-ucca, Szabadság-tér . Fiizes-
ucca, Hattyas-sor, Róka-ucca, Boldogasszony-s.-út, Bokor és 
Szentháromság-uccák fogták közre. A Felsőváros három rész-
ből állott: egyiket a Liget, Hóftártbasa, Retek, Rózsa, Holló, 
Csuka. Fodor, Lengyel, Pusztaszeri , Kossuth, Szt. György-
uccák és tér ; másikat a Maros, Timár-ucca és Római-körút; a 
harmadikat a Római-körút. Tápéiéucca és Etelka-sor, Gyár-
telep és Kistisza-uccák határolták. 

Palocsay György íria július 16.-iki levelében: „Kegyel-
mes Urunk Őnagysága a Fekete víznél igen dicsőséges győzel-
met vett a rácokon: 1.500 köziilek a vízbe veszett, a harcon pe-
dig 5000, mely harc alatt Titel is megvétetet t és ingyenesen jön 
Szeged alá". 
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Rákóczi Bottyán Jánossal együtt érkezett Szeged alá 
Ti tel felől, ahova a Duna—Tisza közének megtisztítása végett 
vezette hadait. Az idegen érdekeket szolgáló, dédelgetett rácok 
futva menekültek hadai elől s legnagyobbrészük a még török 
uralom alatt lévő területekre húzódott. Maga írja emlékiratai-
ban: „A rácok minden felől futottak, embereim azonban mocsá-
rokban is vadásztak rájok s felgyújtották a nádasokat, ahova 
menekültek. Éreztem, hogy e hadjárat nem válik becsületemre". 

A rácok, ahol csak tehették, kitértek előle. Az egész úton 
a Duna mellett Titelig s a Tisza mellett Szegedig sehol ellen-
séget nem látott. A menekülőktől igen sok állatot zsákmányol-
tak a kurucok. De nagyon sokat kellett szenvedniük a 10—12 
órás napi menetelésektől, amit épen a legnagyobb forróság ide-
jén, homokos talajon kellett megtenniük s vizet sokszor sehol 
sem kaptak. Pedig a hadjárat Szegedig veszteséggel sem járt. 
De annál nagyobb követeléseket állított a katonaság elé a foly-
tonos gyakorlatozás, melynek vezetésében maga a fejedelem 
járt elől jó példával. Folyton a sereggel volt s úgy a menete-
lésre, mint a fegyverfogásra tanította őket. 

Az út, a forróság és a víz hiánya nem csak a katonákat, 
de a fejedelmet is megviselte s már Szeged alá betegen érke-
zett. Tudta, hogy ha katonáinak pihenőt ad, kockáztatja az 
eredményt s nem tudja feltenni a Duna—Tiszaköz megtisztí-
tásának koronáját. Gyorsan határozott, amikor július 20.-án 
Palánk alá érkezett, azonnal körülfogatta és egyetlen megroha-
nással bevette. A rácok házait katonáinak szabad rablása és 
a tűz tette tönkre. A lelkesedés pillanatát azonban, ágyúinak 
késedelmes megérkezése miatt nem tudta kihasználni s a vár 
ostromlását későbbre hagyta. A Palánk elfoglalása után mind-
inkább erőt vett rajta a betegség. Mint í r ja : „epe hideglelést 
kaptam". 

Pedig beteg állapotában sem lehetett pihenése. Nemcsak 
a meglepetések ellen kellett biztosítani csapatait, nemcsak 
azok élelmezéséről gondoskodni, de folyton járó futárai révén 
Szeged alatt futott össze a felkelés egész vezetése. Mindenfelé 
innen küldte parancsait. Levelezett, tárgyalt, követeket foga-
dott épúgy, mintha valamelyik várában volna, ahol ehez a 
"sokoldalú munkához, fényes érintkezéshez minden szükséges 
külsőség meg lett volna. 
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Mikor Szeged alá érkezett, még csak a felkelés 
vezére volt, de mire elment, erdélyi fejedelem. Ország 
kormányzását nagyon primitív környezetből intézte. „Szállá-
som — írja — egy egyszerű behúzatnélküli sátorban volt, me-
lyet a nap sugarai általjártak, ágyam szénával tömött s földre 
dobott zsák. Igaz ugyan, hogy a háború kezdete óta másféle nem 
volt, minthogy mindég ruhástól aludtam". 

Úgy látszik, már Titelről jövet biztosítani akarta magát a 
török földre menekült rácokkal szemben s előre gondoskodni 
akart a csapatok Szeged alatti élelmezéséről. A dolog elinté-
zésére egy nemes embert küldött a temesvári basához, aki mellé 
francia orvosát, Dupont adta tolmácsul. A követség arra kér te 
a basát, hogy az átmenekült rácokat távolítsa el a határtól S 
engedje meg alattvalóinak, hogy élelmet szállítsanak a szegedi 
táborba. Hogy a követséget mikor küldte el, arra nincs pontos 
adatunk, de az a tény, hogy a Palánk elfoglalását már betegen 
rendelte el, arra enged következtetni, hogy még útközben küld-
hette el. Nem hihető ugyanis, hogy ha már beteg lett volna, 
egyetlen orvosát eleresztette volna. Az orvosra pedig már nagy 
szüksége volt, mert betegsége mindegyre rosszabbodott. Kör-
nyezete nem szívesen bár, de futárt küldött a „hegyekbe" 6—7 
napi járóföldre, dr. Lang Jakab bányavárosi német orvosért, 
akit Rákóczi „már annak előtte is jól ismert". Bízott a német 
orvosban, pedig környezete nem akarta megengedni, hogy be-
vegye az orvosságot, mert félt, hogy megmérgezi. Rákócziban 
azonban felülkerekedett az az életösztön, mely a haza érde-
két is figyelembe vette, s minden ellenzés dacára, bevette az 
orvosságot. „Minthogy azonban azon méreg, mely belsőmben 
dúlt, elég volt arra, hogy megöljön, elég erővel birtam a bizo-
nyos rossz helyett a bizonytalant választani". Egészsége így 
csakhamar visszatért, bár a tábor egészségügyi berendezkedése, 
még az akkori viszonyokhoz mérten sem volt megfelelő. 

folyton égő szomjúságom volt, s azt csak a Tisza 
vizével olthattam, melynek sárbűzű vize annyira tele volt ha-
lakkal, hogy szinte alig lehetett meríteni anélkül, hogy halat 
fogjon az ember. Eféle számtalan kellemetlenségekhez járult 
még, hogy a füvekben egy nagy zöld pókfaj találtatott, mely-
nek mérges csípésétől megdagadt az ember és kínos fá jdalma-
kat érzett". - • ' 
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Betegsége alatt is folyton intézkedett, Bercsényivel is 
élénk levélváltásban állott, amit maga is oly nagy horderejűnek 
tartott, hogy külön is megemlékezik róla emlékirataiban. Pedig 
ezidőtájon, nem a legteljesebb egyetértés volt közöttük. Sze-
ged ostromlása s az egész rác háború ellenére volt Bercsényi-
nek, aki úgy látszik lényegesebb dolgok felé fordította 
figyelmét. 

A hadjárat előtt, április 19-én világosan kifejezést ad 
rosszalásának: „Ha már Nagyságod az Egerészést elvégezte: 
ne Szegeijen, sem Szegedeljen, mert hitemre elvész ez az 
ország és benne én . . ." „Én arra kérném Nagyságodat, hagy-
jon békét Nagyságod a rácnak, hagyjon békét Szegednek — 
megfizet Pap Istók a rácnak a pusztai — „eb az anyjokkal!" 

Még június 22.-én is erről ír : „Attúl is félek: megint oda-
szorítja Nagyságodat a megkezdett munka, mert csak nem adja 
könnyen, ha nem akarja" . 

De ha már változtatni nem lehetett a terveken, megnyu-
godott Bercsényi. Augusztus 6-án írja Rákóczinak: „elhiszem, 
eddig Nagyságodat Isten megsegítette az szegedi operáció-
ban. Várom is óránként tudósítását tovább való operációjáról". 
Ez lehetett a levél, melyet a fejedelem említ s valószínűleg 
azért tartott fontosnak, mert Bercsényi felfogásának megvál-
tozását mutatta a szegedi dolgokat illetőleg. 

Ha az ügyek intézését betegsége alatt maga is vezette 
Rákóczi, nem tehette ezt az ostrom vezetését illetőleg. Beteg-
sége alatt az ostromot Vay Ádám és Györki Pál vezették, akik-
ből bizony hiányzott a hozzáértés, amit nehéz volt pusztán 
lelkesedéssel pótolni. A várat Globitz Ferenc János tábornok 
védelmezte 400 császárival és a bentszorúlt, részükre is meg-
bízhatatlan rácokkal. A megérkezett 50 bombavető azonban 
sok kárt nem csinált az erős várban, „melynek belől földdel 
tömött falai, jókarban lévő tornyai, árkai és fedett útjai voltak". 
Emiatt nem is kellett volna a megadásra gondolni; de az éle-
lem fogytán volt, a sebesültek és halottak száma mindegyre 
szaporodott, a bentlévők egyrésze megszökött s a rácok áru-
lást készítettek elő. Globitz már tárgyalásokra gondolt, mikor 
Rákóczi az ostromot váratlanul abbanhagyta . . . 

Szegedet tehát megmentették a császáriak részére az egy-
mást kergető események s a Rákóczi lelkiismeretének szava. 

RÁKÓCZI SZEGEDEN 
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Bizonyos, hogy az események torlódásának kevesebb része volt 
az ostrom abbanhagyásában, mert ezek miatt aligha hagyta 
volna abban a már csknem teljes eredménnyel kecsegtető mun-
kát. De a töröktől Temesvárról visszaérkezett követség hírei el-
vették a kedvét a további ostromtól. Embereit feláldozni csak 
azért, hogy a vár a két vetélkedő közt a harmadiknak, a ké-
nyelmesen szemlélő töröknek kezébe jusson, valóban nem volt 
érdemes. De ennek a belátása olyan politikai érettségről s 
olyan mélyen érzett hazaszeretetről tanúskodik, hogy minden 
idők vezető féríiai példát vehetnének róla. A török a követ-
ségnek kereken kijelentette, hogy ha Rákóczi a várat elfoglalja, 
azonnal tartozik azt a basának átadni, mert a szultán a karlo-
vici békében Szegedről a király javára mondott le. Nem volt 
más választás, mint két ellenség közt a maga embereinek kí-
mélése. 

De a többi esemény sem volt közömbös az országra 
nézve. Hét nappal a Palánk elfoglalása után értesült Rákóczi 
arról, hogy az erdélyi rendek Gyulafehérvárott fejedelemmé 
választották. Az első hírt Hadady György hozta, aki már július 
7-én, a megválasztás utáni napon elindult Gyulafehérvárról. 
Hadady feladata csak az volt, hogv hírül adja Rákóczinak, 
hogy: „a fejedelem székhelyén minden szokott szertartások 
megtar tásával egyhangúlag fejedelemmé választották". Ezt a 
híradást rövidesen követte az a két követség, amely egyrészt 
a választás elfogadására kérte Rákóczit, másrészt a fejedelem 
„behozat tatására rendeltetett". 

Ez a követség már nagyobb mozgalmat idézett elő a sze-
gedi táborban. A követség hivatalos személyeihez, tetszése 
szerint bárki csatlakozhatott. Lázár Ferenc és Kolozsvári Már-
ton vezették a több száz főből álló követséget, amelyben a me-
gyék, a székely és szász székek és a bevett vallásfelekezetek 
is képviselve voltak. A követség célt ért, mert Rákóczi a feje-
delemséget elfogadta, de a bemenetelt Szeged megvételétől 
tette függővé. Hogy erre komolyan készült, mutatják azok a 
rendelkezések, melyeket a fejedelmi házak kijavítása dolgában 
még Szegedről kiadott. Már Hadadytól nyert értesülés után 
azonnal felvette az érintkezést e tekintetben Radvánszky Já-
nossal; erről tanúskodik július 27.-én hozzá intézett levele, 
melyet a követség megérkezésének napján (aug. 6.) újabb levél 
követett . Hogy ezekben a levelekben a szegedi ügyek elinté-
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zéséhez kötötte a bemenetelt, bizonyítja Radvánszky János-
nak Teleki Mihályhoz intézett levele, melyben ezt í r ja : „Sze-
ged megvétele után (kit Isten jóvoltából reménlünk) én úgy 
gondolom, Urunk sehol sem késik, hanem bejön". 

Az erdélyi fejedelemség elfogadását Bercsényi megkér-
dezése nélkül s mint a levelezésből kitűnik, akarata ellenére, 
határozta el Rákóczi. Elhatározásáról úgy a vármegyéket, mint 
a külföldi fejedelmeket, Bercsényit és a kalocsai érseket is 
Szegedről értesítette. A megyékhez innen írt levelében nem 
elégszik meg a puszta híradással, de igyekszik elhatározásá-
nak indokait is feltárni. Elismeri, hogy ez a méltóság erősen 
szaporította gondjait, de a fejedelemség elfogadása a felkelés-
nek csak hasznára lehet. Tudja, hogy ellenségei a méltóság 
elfogadását úgy tüntetik fel, hogy a fejedelemség ügyeinek 
intézése elvonja őt a felkeléstől, de biztosítja a megyéket, hogy 
nem fog elfeledkezni arról, amivel az országnak tartozik. 

XIV. Lajosnak hírül adja, hogy egyhangúlag megválasz-
tották. Ettől reméli, hogy elismertetése esetén a francia segít-
ség sem fog elmaradni. 

Az erdélyi fejedelemség elfogadásának Szeged alatt tör-
tént gyors elhatározása, Széchenyi Pál kalocsai érsekben meg-
érlelte azt a gondolatot, hogy ezzel az egyhangú választással 
hatni lehetne a bécsi udvarra is. Felkereste tehát Rákóczit sze-
gedi táborába, ahol „a fegyverszüneti és béketanácskozmá-
nyok elfogadására birta". A höchstaedti vereség híre is elju-
tott Szegedre s a fejedelem is hajlandó volt a tárgyalásokra. 
Azt hitte, hogy az ostrom még soká lekötné, ezért , 'mint már 
említve volt, váratlanul abbanhagyta. 

Utolsó ténykedése Szegeden a vallásszabadságról szóló 
rendelet kiadása volt. Ebben a rendeletben Visszatükröződik az 
a szellem, amely a fejedelemséget már a megalakuláskor jelle-
mezte. Az a szellem, amely elsőnek iktatta törvénybe a teljes 
vallásszabadságot. Nem nehéz eldönteni, hogy ezt a szellemet 
a szegedi táborba a fejedelemséget hozó követség hozta-e, vagy 
már előbb is élt Rákóczi lelkében? Szabadságharcát Istennel, 
a hazáért és szabadságért kezdette s mikor ezt a rendeletet 
épen az akkor is katolikus Szegeden kiadta, tanúbizonyságot 
tett arról, hogy küzdelméhez segítségül azt áz Istent hívta, 
akit ebben az időben már különböző felekezetek imádtak eb-
ben a hazában. 
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Szükség volt erre a rendeletre, mert a vallás ügyének 
folytonos felszinen tar tásával igyekeztek a bizalmat a protes-
tánsok közt a fejedelem iránt megingatni. Az a négy pont, ame-
lyet a rendelet tartalmazott, minden kétséget eloszlatott s 
mindenkinek megadta a teljes vallásszabadságot. 

Elrendeli, hogy mindenütt, mindenki szabadon gyakorol-
hassa a vallását s minden felekezet a templomok és iskolák 
birtokában maradjon. A különböző adók továbbra is annak a 
parochiának fizettessenek, amelyeknek eddig. Stólát kiki csak 
a maga papjának fizessen. Temetéseken mindenkinek haran-
gozzanak, ha nincs is azon a hiten, amelynek temploma, ille-
tőleg harangja van abban a községben. Szigorúan meghagyja, 
„templomokat, iskolákat sehol senkinek is, akár férfi, akár 
asszony, renden valóknak magok hatalmával elfoglalni meg 
nem engedünk". 

Ez a rendelet augusztus 12-én kelt s a fejedelem még az 
nap elhagyta Szegedet, amely július 20-tól augusztus 12-ig 
központja volt a felkelésnek s székhelye a fejedelem tábori 
udvar tar tásának. 

Szeged neve még sokat szerepelt a szabadságharc ide-
jén, de a várban a kurucok urak soha sem lettek. Más embe-
rek ültek benne, akik idegen érdekek szolgálatában állottak és 
soha sem tudták átérezni azt a fenséges gondolatot, amelynek 
szolgálatában az ország leggazdagabb főura hazátlan bújdo-
sóvá lett. Vele itt csak azok éreztek, akik maguk is számtalan-
szor váltak az idegenek üldözése következtében földönfutókká. 
Vele érzett Alsó- és Felsőszeged népe, amely legendába fog-
lalta a fejedelem alakját, akiről máig is csak homályos sejtel-
mei vannak s akinek legendás alakja épen ezért örökre élni 
fog közöttük. 

A könyvből szerzett tudást el fogja felejteni, de a hosszú 
téli estéken sokszor hallott legendák apáról fiúra szállanak s 
még a késő öregkorban is visszhangozni fognak a napos tájak 
gerendás szobáiban lakó unokák lelkében. Ha legendás alakja 
nem is áll tisztán a nép előtt, de a másik nagy bújdosó, Kossuth 
alakjával egybeforrva egyetlen alapját képezi a szegedi nép 
közt élő történelemnek. Csak az oszlassa el a fátyolt erről a 
legendáról, aki szíve szerint valóbbat tud helyette adni ennek 
a népnek. 

( Szeged). 



Demokritos tana az erkölcsi értékről 
Irta: Bartók György. 

Demokritos tana, közfelfogás szerint, a leghatározottabb 
és legkövetkezetesebben keresztülvitt materialismus, amelynek 
értelmében nincs e világon egyéb, csak anyag és mozgás. E fel-
fogással szemben az alább következő sorok talán elég világosan 
fogják mutatni azt, hogy a physikai világ magyarázatában 
vallott materialismus nem jár szükségképpen ethikai materia-
lismussal: Demokritos erkölcsi felfogása, különösen némefy 
részletében, a legteljesebb s legtisztább idealismust mutatja.1) 

Demokritos az első görög erkölcsphilosophus, aki egész 
szabatossággal állítja a boldogságot a cselekvés középpontjába 
s helyesen állapítja meg azt a szerepet, amelyet az élv és 
a fájdalom az emberi akarat körében viszem Kár azonban, hogy 
nála az élv a hasznossal azonosul, a fájdalom pedig a károssal, 
habár másfelől az élv értékének a hasznossal való mérése már 
a tisztán hedonikus álláspont legyőzését jelenti. 

Az a kérdés, hogy mit ért Demokritos a boldogság alatt? 
— A boldogság fogalmával, úgy látszik, egy önálló műve fog-
lalkozott, amely a feljegyzések szerint a negl eú&vfiíag címet 
viselte. E művében Demokritos boldogság alatt nem a külső, 
érzéki javakban való bővölködést vagy a test gyönyöreiben 
gazdag életet érti, hanem a léleknek összhangos állapotát, 
a félelem és aggódás nélkül való életet, a léleknek belső meg-
elégedését. A boldogság tehát a léleknek meghatározott álla-
pota, amelynek jelzésére a reánk maradt töredékekben külön-
böző, igen jellemző terminusokkal találkozunk -.^vfifiergía, eveotú, 
rú&vfiía, ád-avpctaía, áragazía, á&aufiía, ágfiovíct. — A b o l -
dogságnak ez az idealistikus értelmezése nagyon jellemző 

*) Részlet „Az erkölcsi értékeszme története" c. sajtóra kész 
munkából. 
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a Demokritos erkölcsi felfogására. Az eudaimonia-nak ebből 
a meghatározásból szükségképpen következik az, hogy az em-
beri cselekvés szempontjából értékkel csupán azok a javak 
bírnak, amelyek a lélek arányosságát, összhangját, jólhangolt-
ságát, rhythmusát mozdítják elő, azaz, — első sorban a szellemi 
élvezetek és a lélek javai. Amint egyik töredékben olvassuk: 
OVIÉ oájiiaai ovTE XQRJFIAOI EvőaiuovÉovoiv ávd-QConoi, áZÁ' ŐQ&oovvt] 
y.cd noXv(pQoavvri'), a z a z a boldogság nem testi és anyagi 
javakban áll, hanem szellemiekben. Az egyénnek lelki reá-
termettségétől függ, hogy boldog lesz-é élete vagy sem/ ) 
A főfeladat tehát a lélek javai után való törekedés — t« V'^AS 
áya&á, — aki ilyenek után törekedik, az isteni dolgok után töre-
kedik. Ez a törekvés pedig velünk született: a nemes és szép 
dolgok — T« ya lu — után való törekvés az arra reátermettek — 
Ev(fvÉEc, — dolga/) Ugyanezt a gondolatot fejezi ki egy másik 
tőredék is: az állatok nemesfajtasága — EvyévEia — testüknek 
jól-termettségétől függ, az embereké pedig jellemüknek helyes 
irányától — FJ TOV ¡\I>EO<; EVIQONÍR] —/') A jellemnek jólrende-
zettségével jár együtt az életnek jólrendezettsége is, — mondja 
egy másik töredék.6) A lélek tehát az, ahonnan a boldogság és 
boldogtalanság fakad. 

A szellem és a lélek javait megvalósítani, tehát erkölcsileg 
értékest produkálni csak az képes, akit cselekedeteiben a meg-
gondolás és belátás vezet. Az okosság, illetve belátás — úgy-
mond Demokritos — három dolognak forrása : a helyes gon-
dolkozásnak, helyes beszédnek, helyes cselekvésnek.7) Ahol 
a helyes belátás hallatja szavát, ott a cselekvés szükségképpen 
jó leszen, tanítja Demokritos a görög ember ősi intellektualis-
musával, — ahol ellenben a belátás szóhoz nem jut, ott értékes 
cselekedet sem terem. Demokritos nem habozik teljes határo-
zottsággal kijelenteni: a rossznak és bűnnek oka a jobbnak 
s h e l y e s n e k n e m - i s m e r é s e , — áfiaQrírjg ahía ^ ápad-ír] zov 

2) Diels: Fragmente dr Vorsokratiker. 1903. — 40. tör. Natorp: Die 
Ethika des Demokritos. 1893. — 15. tör. 

3) Natorp i. m. 14. tör. 
4) Diels: i. m. 56. tör. — Natorp i. m. 186. tör. 
5) Diels i. m. 57. tör. — Natorp i. m. 17. tör. 
6) Diels i. m. 61 tör. — Natorp. i. m. 14. tör. 
7) Diels i. m. 2. tör. 
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xQÉooovog. 8) A belátás az, aminek hozzájárulása nélkül e világon 
semmiféle dolog értékkel nem bir: a dicsőség és gazdagság 
belátás nélkül bizonytalan vagyon.9) Az értéket-adó belátás, az 
előre meggondolás tehát a cselekedet értékességének előfel-
tételei; aki a cselekedetét előre meg nem fontolja, az kénytelen 
lesz később megbánni azt. Jobb pedig a cselekedetet előre meg-
gondolni, mint utánna megbánni. (nQoafíovfeveod-ai — fiexcc-
voeiv)}0) És itt igen értékes gondolat Demokritos erkölcsph'ilo-
sophiájában a megbánás tényének hangsúlyozása, amellyel 
a reánk maradt töredékekben még találkozunk. Diels gyűjte-
ményében a 43. töredék a megbánás jelzésére a fiEtafiéÁeia 
szót használja s azt a mélységes gondolatot nyilvánítja, hogy 
„a gyalázatos dolgok megbánása az élet megmentése." Az „élet" 
tehát itt nyilván egy magasabb sphaerába emeltetik és szel-
lemi kharaktert nyer. 'a megbánás pedig, mint a léleknek 
önmagába térése, önmaga felett való ítélettétele, mint a tény-
legesnek a kellővel való összemérése, illetve ezen összemérés-
nek következménye, határozott alakot ölt és axiologiai termé-
szete nyilvánvalóvá lesz. 

Az ész és belátás Demokritosnál nem csupán tudást, illetve 
okosságot jelent, hanem a léleknek egy olyan veleszületett 
képessége, amely egyenesen nélkülözhetetlen ott, ahol az 
emberiség nagy értékei kerülnek megvalósításra. A szépség, 
a testnek szépsége is, amelyet pedig minden igazi görög csodá-
lattal szemlélt, Demokritos előtt, állati valami, ha nem rejtő-
zik mögötte értelem.11) (vovg.) Az igaz, hogy mindig valami 
szépet és jót kigondolni csak az isteni ész képes, az is kétség-
telen, hogy valósággal megismerni mi semmit sem tudunk, 
mert „mélységben az igazság" — év ¡Mái yáq i) álrftua —, 
azt sem lehet továbbá tagadni, hogy aki a jót keresi, nehezen 
találja meg, a rosszat azonban megtalálja az is, aki nem keresi, 
de a belátás vezetése alatt biztosan haladhatunk a jó és nemes 
felé.12) 

8) Diels i. m. 185. tör. — Natorp i. m. 28. tör. 
9) Diels i. m. 77. tör. — Natorp i. m. 78. tör. 
10) Diels i. m. 66. tör. — Natorp i. m. 101. tör. 
") Diels i. m. 105. tör. — Natorp i. m. 16. tör. 
12) Diels i. m. 112. tör. — Natorp i. m. 37. tör. 

tör. — Diels i. m. 108. tör. — Natorp i. m. 256. tör. 
Diels i. in. 117. 

Emlékkönyv. 



A belátás és a dolgoknak helyes mérlegelése a jó és a szép 
tekintetében, nem azonos sem az okossággal, sem a tudással. 
A tudós és okos ember nem egyszersmind jó és erkölcsös 
ember is. A tudatosan és belátással — avvéaei TE ywi ÉMOTIIURJI -

cselekvő férfiú, helyesen cselekvő, férfias és egyenes ember.13) 
Ezt a belátást és tudatosságot nem pótolja semmiféle 
beszéd, legyen bármily okos is, és semmiféle tudás, legyen 
bármily sokoldalú. Ezért Demokritos éppen olyan heves ellen-
sége a sokat-tudóknak és sokat-tanulóknak, mint Herakle'itos. 
A tettekben megnyilvánuló ióyog a fő és értékes. Sokan — 
úgymond Demokritos — akik semmi okos dolgot nem tanultak, 
mégis ész szerint és az észre hallgatva — x«Tá lóyov — élnek.14) 
És viszont, — sokan, akik a leggyalázatosabb dolgokat cseleke-
dik, igen okosan beszélnek.15) Általában pedig a morális érték 
terén nem a beszéd és okoskodás a döntő: az erénynek műveire 
s az erénynek cselekedeteire kell törekedni, nem pedig annak 
hirdetésére.16) És különben is számtalan sokat-tudónak nincs 
mérlegelni tudó esze s éppen ezért nem a sok-tudásra, hanem 
a sokat-gondolkodásra kell törekedni.17) A jó és nemes tett 
önmagáért beszél, amelyet meg nem szégyeníthet semmiféle 
gyalázkodó beszéd; rossz és nemtelen cselekedetet ellenben 
fényessé nem tehet semmiféle derék és szép szó.18) 

A cselekvés és a jó megvalósítása tehát egész embert 
kíván, s a gyakorlás szerepe Demokritos szerint igen nagy 
fontossággal bír éppen a jó realizálása terén, míg a sok töpren-
gés, fontolgatás egyenesen megöli a tettet. „Az örökös töpren-
gés — olvassuk Diels gyűjteményének 81. töredékében — végre 
nem hajtottá teszi a cselekedetet." A gyakorlat ellenben, amely 
jóra törő cselekedetek végrehajtásában nyilatkozik, több em-
bert tett jóvá, mint ahányan jók természettől.18) 

A lélek és a szellem javainak felsőbb értékéről, a belátás 
és ész szerepének morális fontosságáról szóló tan mellé méltó-
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13) Diels i. m. 181. tör. — Natorp i. m. 44. lör. 
14) Diels i. m. 53. tör. — Natorp i. m. 122a. tör. 
15) Diels i. m. 53a. tör. — Natorp i. m. 122b. tör. 
10) Diels i. m. 55. tör. — Natorp i. m. 121. tör. 
17) Diels i. m. 65. tör. — Natorp i. m. 191. tör. 
18) Diels i. m. 177. tör. — Natorp i. m. 124. tör. 
19) Diels i. m. 242. tör. — Natorp i. m. 193. tör. 
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képpen csatlakozik Demokritosnak az a mély pillantást eláruló 
erkölcsphilosophiai reflexiója, amely szerint a cselekedet valódi 
értéke a cselekvő érzületétől függ s nem az a cselekvés bír 
igazi beccsel, amely a külső törvényeknek enged, hanem az, 
amelyik a cselekvés akaratának belsejéből fakad. Sőt egye-
nesen az erkölcsi „kell" lép előtérbe Demokritos erkölcsphilo-
sophiájában mindannyiszor, amikor a cselekedetek értékének 
megállapítása képezi a probléma tárgyát . Csak sajnálnunk 
lehet, hogy Demokritosnak egyetlen erkölcsphilosophiai műve 
nem maradt reánk, mert többek közt éppen a morális „kell" 
kérdését érintő töredékek mutatják, hogy Demokritos egyike 
volt azoknak a keveseknek, akik igazán az erkölcsiség leg-
mélyére voltak képesek biztos és átható szemmel pillantani. 
— „Nem félelemből, hanem kötelességből — óiá rö őeör — kell 
kerülni a bűnt" — olvassuk a Diels gyűjteményének 41. töre-
dékében, ahol a rö őeör egyenesen termjnusává lesz az er-
kölcsi érték megvalósítását követelő „kell"-nek. Az igaz csele-
kedet az olyan cselekedet, amely azt valósítja meg, aminek 
lennie kell; a őixi] nem egyéb, mint cselekedni azt, ami köte-
lesség — égőén* TCÍ xQtj lövi a; ezzel szemben a kötelesség elmu-
lasztása annyi, mint áőixh?.2P) A „kell", a kötelesség szava az 
első, amikor cselekvésről esik szó és amikor dönteni kell vala-
mely cselekedet mellett vagy cselekedet ellen. Még a szeren-
csétlenségben is erre a kötelességre kell gondolnunk, habár 
elismeri maga Demokritos is, hogy „nagy dolog a szerencsét-
lenségben arra gondolni, hogy mi a kötelesség, — yqovelv aőei.21) 

Fölcsillan Demokritos tanában az erkölcsi akarat párat-
lan értékének gondolata is: a jó nem abban áll, hogy nem 
cselekedjük azt, ami rossz, —%b pi] áöixetv,— hanem abban, hogy 
nem is akarjuk azt, — rö firjóé é&éAeiv22). A cselekvés kétség-
telenül az okozatnak kinyilvánítója; ámde nemcsak az az 
erkölcsös ember és kipróbált férfiú, aki cselekedi a jót, hanem 
az is, aki a jót akarja.23) Az okozat és szándék tehát az, ami 
a cselekedetnek értéket kölcsönöz, illetve a cselekedet értéké-

20) Diels i. m. 256. tör. — Naíorp í. m. 156. tör. 
21) Diels i. m. 42. tör. — Naíorp i. m. 90. tör. 
22) Diels i. m. 62. tör. — Naíorp i. m. 38. tör. 
23) Diels i. m. 68. tör. — Naíorp i. m. 40. tör. 
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nek megítélése a külsőről a belsőre belebbeztetik: nem ellen-
ség mindenki, — úgymond Demokritos — aki igazságtalansá-
got cselekedik, — áóixéov — hanem csak az, aki igazságtalan-
ságot cselekedni akar is, — <5 povXóiiEvog™) Az igazán jó 
érzelmű ember — ó Ev&vpog — mindig az igazságos és tör-
vénynek megfelelő cselekedetek felé vonzódik; éppen ezért 
ébren és alva jókedvű, erős és gondtalan. Az ellenben, aki 
nem ilyen jó érzelmű férfiú, az gúnyolja az igazságot, gúnyolja 
a kötelességet — tu XQV ¿árra — nem is cselekedi azt, amit 
cselekednie kell, — az ilyen emberre nézve minden fájda-
lommá válik, mindig fél és önmagát vádolja.25) 

A belátástól vezetet t és attól értéket nyert jó akarat 
szüli az erkölcsileg helyes cselekedetet. Talán e ponton illeszt-
hető be Demokritos ethikájába az a két reánk maradt töredék, 
amelyek közül az egyik az isten fogalmát vonja be az erkölcsi 
reflexió körébe, a másik pedig a véletlen közreműködését 
utasítja vissza. Az első töredék szerint az istenek megadtak 
mindig és megadnak most is minden jót, — T á y c M návxa, — 
csak azt, ami ártalmas — pZapEqá —, és haszontalan, — 
ávuKfEÁéa, — nem ajándékozták soha és nem ajándékozzák 
most sem az embereknek, hanem ők maguk lépnek be abba — 
épjiEÁáZovoiv — vakságuk és balgaságuk folytán.26) Demokritos 
tehát határozottan visszautasítja azt a felfogást, amely 
a rosszért is istent szeretné felelőssé tenni: istentől származik 
mindig minden jó, a rossznak forrása ellenben az emberek 
balgasága és vaksága volt régen és az ma is. De a másik 
igen magas gondolkozásra valló töredék szerint, cselekede-
teinkért a véletlen — rvxn — sem vonható felelősségre. „Az 
emberek készítettek maguknak egy véletlennek bálványát — 
TVXY9 EÍŐOZOV — saját tanácstalanságuk szépítésére. Mert csak 
igen ritka esetben harcol a véletlen a belátás — fpqóvrjoig — 
ellen: legtöbb dolgot az életben egy élesclméjű egyenesre 
irányít.27) A véletlen szerepét tehát Demokritos sem tagadja, 
de azt is hangsúlyozza, hogy a ivxn igen ritkán érvényesül 

21) Diels i. m. 89. tör. — Natorp i. m. 39. tör. 
Diels i. m. 174. tör. — Natorp i. m. 47. tör. 

2Ö Diels i. m. 175. tör. — Natorp i. m. 24. tör. 
27) Diels i. m. 119. tör. — Natorp i. m. 5. tör. 
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ott, ahol (pQórt]ffig irányítja a cselekedetet s ha adakozónak 
mutatkozik is — olvassuk egy másik töredékben — megbíz-
hatatlan mindig, szemben a természettel, amely másra nem 
szorul, önmagában is elég, — (WTÚQXVS-28). Nem szabad hát 
magunkat sem a véletlenre, sem a szerencsére bíznunk: a sze-
rencse gazdag asztalt ajándékozhat, a mérséklet ellenben 
olyat, amely önmagában is teljesen elég.29) Igaz érték csak 
a belátásból fakad. 

Ha az elmondottak után azt a kérdést vetjük fel, hogy 
mit tanít Demokritos az erkölcsi értékről s különösen az élv-
nek szerepéről az erkölcsiség terén? — be kell vallanunk, 
hogy e tekintetben Demokritos felfogása messze fölötte áll 
a praesokratika minden tanának s bizonyos tekintetben Platón 
tanához mérhető. 

Az érték kötelezőségére vonatkozóan már előbb láttuk 
Demokritos véleményét s láttuk azt is, hogy a „kell" és köte-
lesség fogalma ethikájában fontos szerepet tölt be. Itt min-
denekelőtt ar ra a különbségre kell első sorban rámutatnunk, 
amely Demokritos nézete szerint a jó és igaz között egyfelől 
és a kellemes között másfelől kétségtelenül fennáll. A jó és 
igaz, — áya&öv xai álrfttc;, — úgymond Demokritos, — minden 
embernél és emberre nézve ugyanaz, a kellemes azonban az 
egyik embernek egy, a másiknak más, — tfóv öt állon állo.B0) 
E töredékben két dolog érdemli meg figyelmünket: 1. Demo-
kritos egészen világosan látja és határozottan juttatja kifeje-
zésre a kellemesnek, illetve az élvnek relativitását; 2. Demo-
kritos nem azonosítja a jót a kellemessel, hanem a kettő között 
élesen különböztet: a jó absolut, az élv relatív. Az élvezetek 
tehát egy mérték alá vettetnek, amely mérték dönt értékük 
és a cselekedet értéke fölött is, amiből az következik, hogy 
a cselekedetnek sem célja, sem mérője az élvezet nem lehet. 
Demokritos felfogása a hedonismus végleges legyőzését jelenti 
s ezt a győzelmet Demokritos az élvezet éles dialektikája által 
vívta ki. E dialektika döntő hatással volt az egész görög 
•erkölesphilosophiára s főleg Platón és Aristoteles tanára. 

28) Diels i. m. 176. tör. — Natorp i. m. 64. tör. 
29) Diels i. m. 210. tör. — Natorp i. m. 65. tör. 
30) Diels i. m. 69. tör. — Natorp i. m. 6. tör. 
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Az élvezet relativ és az élvezet igen sokféle a minőség 
és a mennyiség szempontjai szerint. Különbség van az élve-
zetek között első sorban a minőség, qualitas szempontjából 
a test élvezeteivel szemben, mint alsóbbrendű élvezetekkel 
szemben ott állanak a lélek élvezetei, amint felsőbbrendű élve-
zetek. A lélek élvezeteinek felsőbbrendűségét igen érdekesen 
okolja meg Demokritos. „Illik az embernek, hogy inkább tö-
rődjék lelkével, mint testével. Mert a lélek tökélye — Teteórrjg 

- felemeli a test gyengeségét , de a testi erő az ész ereje nél-
kül — ávev Áoyiofiov — nem teszi jobbá a lelket.31) A döntő 
tehát az észnek ereje, a Aoyio/.ióg, amely Demokri tos termi-
nológiájában a reánk maradt töredékek szerint a rfQÓvr]aig-se\ 
egyjelentésű. Ezért beszél Demokri tos egyik töredékben 
olyan szellemről, amely szellem megszokta, hogy saját magá-
ból merítse örömeit és élvezeteit , — atiröv é'S, ¿avrov iug 

xéqxpiaq é&i^ófiEvov Aa/i/Sáveiv.32) Az az élvezet, amely nem 
külső dolgok hatása a mi lelkünkben, illetve testünkben, az az 
élvezet bír igazi értékkel s teszi boldoggá az ember életét. 
A boldogság — evőaipovit] — nem lakik nyá jakban és a rany-
ban; a boldog lénynek lakóhelye a lélek, — V'VX'L OIXTJT^QIOV 

őaígovogP) Az igazi élvezet s az igazi boldogság, amely a cse-
lekvésnek végső célja és irányítója, a léleknek mélyéről fakad 
és szemben áll mindazzal a gyönyörrel , amely a külső világból 
ered s a testnek mozgásaihoz, a test tevékenységéhez van 
kötve anélkül, hogy a léleknek bármi köze is lenne hozzájuk. 
A test és az érzékek élvezetének megbecslését világosan tár ja 
elénk a következő töredék: „Akik a gyomor élveinek adóznak 
s ételben, italban, szerelemben túllépik a mértéket - Ú J I E Q -

jejÁrjxóiEg TÖV xatQÖv — azoknak élveik rövidek, — íjőovai 

PQAXEHTÍ TE — és csak pillanatig tar tanak, amig t. i. esznek 
és isznak, — de ezután fájdalmuk sok, — aí ók AVTTCCI noAÁaí *4) 

A vágyakozás étel, ital, szerelem után u. i. ismét előáll s mi-
helyt ettünk, ittunk, szeretkeztünk, azonnal eltűnik az élv, 
amely minden érzéki t evékenység után csak elmúló, rövid 

31) Diels i. in. 187. tör. — Natorp i. m. 18. tör. 
32) Diels i. m. 146. tör. 
M) Diels i. m. 171. tör. — Natorp i. m. 10—11. tör. 
34) Diels i. m. 235. tör. — Natorp l m. 53. tör. 
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élvezet és gyönyör — réqipig dgci/eia. Az élvezet nyomá-
ban, ha az érzéki jellegű, ott jár a fájdalom, amely tartósabb, 
mint maga az élvezet s ha ez a rövid élv eltűnik, előáll ismét 
a szükség, melyet kínosan érezünk. 

Ami az élvnek, illetve a fájdalomnak az emberi életben 
való szerepét illeti, arra nézve Demokritos azt a magyarázatot 
adja, hogy az élv és a fájdalom határ az elviselhető és az 
elviselhetetlen között, — ÖQOC ovfufóqorv XAI áovfjnpóqwv XÉQ^NG 

xai átEQTtírj.35) Ez a magyarázat kétségkívül egy igen lényeges 
dialektikai vonását emeli ki az élvezetnek és a fájdalomnak, 
de egyszersmind azt is mutatja, hogy Demokritos már az élve-
zet lényegének kutatása által igyekezett tisztázni azt a 
viszonyt, amely az emberi cselekedetek és e cselekedetek 
által okozott élv között fennáll, hogy azután világosan lássa 
az élvnek morális jelentőségét, illetve tisztázhassa azt a szere-
pet, amely az élvezetet az erkölcsiség mezején joggal meg-
illeti. 

Az élvezetek között, Demokritos tanítása szerint, nem-
csak minőségi, hanem, hogy úgy mondjuk, mennyiségi különb-
ség is van. A mérték u. i. az élvezetekre is alkalmazandó: ha 
az élvezetben túllépjük a kellő mértéket s tehát vagy túlságos 
intensitású élveknek hódolunk, vagy igen gyakran élvezünk, 
az élvezet egyenesen ellentétébe csap át s reánk nézve ká-
rossá válik. „Ha átlépjük a mértéket — TÓ [AÉTQIOV — a leg-
kellemesebb is — TŰ émxEQTiÉoxaia — a legkellemetlenebbé 
•— ázsQTiÉoTítTa — válik.36) Amíg a mérték átlépése az élvezetet 
fájdalommá teszi, addig a mérséklet — ootfpqoovvi] — meg-
növeli az örömhozó dolgokat — rá TEQIivá — s egyúttal az 
élvezetet is nagyobbá teszi — fjőovrjv énifiEÍuova noielP) 

Az élvezetek értékének megbecsülésétől függ tehát 
cselekedeteink erkölcsi é r téke: aki belátása által helyesen tud 
különbséget tenni a nemes és nemtelen, hasznos és káros élve-
zet között, az képes lesz megszerezni lelkének azt a csendes 
nyugalmát — Ev&v/zírj, — amelyben Demokritos tana szerint 
a boldogság megnyilatkozik. A legjobb az emberre nézve — 

35) Diels i. m. 188. tör. — Natorp i. m. 2. tör. 
3fi) Diels i. m. 233. tör. — Natorp i. m. 55. tör. 
37) Diels i. m. 211. tör. 
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úgymond Demokritos, — csendes lelki nyugalomban — EV£17/47-
üévTi — tölteni el életét s nem a léleknek nyugtalan hábor-
gása között — árnjd-évTt, Ezt a lelki csendességet azonban 
csak úgy lehet megszerezni , hogy ha az élveket — rag 
fjőorág — nem a földi, halandó dolgokban keresik.38) Egy 
másik töredék pedig így tanít : „Az emberek megszerzik az 
ev^vfiírj-1 az élvezetek mérséklése és az élet összhangja által 
— ¡UETQIÓTTJU TÉQTYIOC, xaí ftíov OVFIFI£ZQít]i. — Ámde úgy a hiány, 
mint a bőség, szeret túlcsapni és nagy mozgást idézni a lélek-
ben. Nagy ellentétek által mozgatot t lélek azonban sem nem 
állandó — EVOT<X&ÉE<;, — sem nem csendes nyugalmú. Ezért 
a gondolkozást a lehetségesre — éjii roig őwaroig — kell irá-
nyítani, a jelenvalóval meg kell elégedni, kevés ügyet vetvén 
az irigyeltekre, a megcsodáltakra . . ."39) A mértéktar tás gon-
dolata eként szabja meg az élvezet ér téke megállapításának 
útját s vezet el az élvezetek között levő qualitativ különbsé-
gek megfigyelésére. 

A szép és jó tehát szorosan a mérték gondolatához van 
kötve (v. ö. a mérték fogalmát Piatonnái!) , sőt Demokritos, 
egyik töredék tanúsága szerint, a jót, illetve szépet egyenesen 
azonosítja a mér tékkel : szép mindenben a mérték, — xalov 
év Tiavri TÖ i'oov, — a túlzás v a g y fogyatkozás nem tetszik 
nekem, — I)jiEQ(iolri ŐE XCCI éllenf>ig ov fxoi ŐOXÉEI.40) A mérték 
és a „kellő" fogalma, amely ily nagy szerepet játszik az élve-
zet dialektikájában, igen szoros összeköttetést létesít az élve-
zetek és az aesthetikai művek között. Demokri tos nem minden 
élvezetet ta r tván ér tékesnek, sőt ismervén az élvezetnek 
káros voltát is, azt ajánlja, hogy ne minden élv után töreked-
jünk, hanem csak azok után, amelyek a nemessel vannak 
egybekötve , — fjóovt)v oá Tiüaav, állá TTJV éni raji xalcbi alQÉo&ai 
XQEűv41) A nemes élvek — világosít fel az egyik töredék, — 
a szép művek szemléletéből erednek, — aí fieyálai TÉQ^EIC, áno 
rov &Eáabai rá xalá TÜV épycov yívovrai,42) 

38) Diels i. m. 189. tör. — Natorp i. m. 7. tör. 
38) Diels i. m. 191. tör. — Natorp i. m. 52. tör. 
40) Diels i. m. 102. tör. — Natorp i. m. 51. tör. 
41) Diels i. m. 257. tör. — Natorp i. m. 4. tör. 
42) Diels i. m. 194. tör. — Natorp i. m. 36. tör. 
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A qualitas és quantitas nem az egyedüli szempontok, 
amelyekből Demokritos az élveket tekinti. Ügy kell lennie, 
hogy systematikus vizsgálat alá vetet te az élvezeteket az 
őket jellemző lényeges jegyek szempontjából is s ezen jegyek 
szerint mondott ítéletet az élvezetek értéke fölött. Egyéb reánk 
marad töredékből ar ra következtethetünk, hogy különbséget 
fett Demokritos az időszerű, éppen idejében való és időszerűt-
len, nem idejében való élvezetek között s azt tanította, hogy 
a z időszerűtlen élvezetek utálatot szülnek — fjőovai áxaiQoi 
tíxwvoiv árjőíag") De különbséget tett ritka és gyakorta elő-
forduló elvek között is s azt állította, hogy az élvezetek között 
leggyönyörteljesebb az, amelyik a legritkább, — anaviáruza,44) 
amely gondolat által az értéknek egyéb igen előkelő vonását 
emelte ki Demokritos. 

Ahol a belátásnak és bölcsességnek, a szenvedélyek fölött 
való uralkodásnak és a helyes mérték megtar tásának olyan 
nagy szerepe s feladata van az erkölcsiség terén, ott egészen 
természetesnek fogjuk találni, ha a gyakorlat és a nevelés 
fontosságának hangsúlyozásával is gyakran találkozunk. Már 
előbb említettük, hogy Demokritos tanítása szerint sokkal 
többen lettek jókká a gyakorlat által, mint a hányan jók a ter-
mészettől fogva. A gyakorlat mellett azonban Demokritos 
a nevelés fontosságát is gyakran kiemelte egy pár reánk 
maradt, itt-ott hiányos töredékben. „A nevelés — fj naiŐEía — 
a szerencséseknek díszt — xóofiog — ad, a szerencsétleneknek 
pedig menedéket, — xazcufvyiov —,"45) Ennek a nagy értékkel 
bíró nevelésnek eszközei inkább a buzdítás és a meggyőző 
szavak, mint a törvény és a kényszerítés. Aki u. i. észreveszi 
és látja, hogy őt tulajdonképpen csak a törvény akadályozza 
meg az erkölcstelen cselekedet elkövetésében, — áőixírjg — az 
olyan ember valószínűen csak titokban követ el bűnt — 
áfiaQXEEiv —; aki ellenben a meggyőzés által csak egyszer is 
a kötelesség út jára tereltetett, — ró öeov — az előreláthatóan 
sem titokban, sem nyíltan gonosz dolgot cselekedni nem fog.46) 
A nevelés tehát egyedül képes arra, hogy a lelket a kötelesség 

"). Diels i. m. 71. tör. — Natorp i. m. 54. tör. 
44) Diels i. m. 232. tör. — Natorp i. m. 57. tör. 
45) Diels i. m. 180. tör. — Natorp i. m. 183. tör. 
46) Diels i. m. 181. tör. — Natorp i. m. 44. tör. 
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teljesítésére az ész eszközeinek segítségével reávezesse ; 
a törvény vagy a hatalom kényszere ellenben soha morális 
becsületet és erkölcsös akaratot produkálni nem fog. De nem 
lehet a lélek fejlődését és erkölcsiség felé irányítását az időre 
sem bízni: „Mert nem az idő tanít gondolkodni, - xqóvog yu<j 
ov óióáaxEi (pQoveir, — hanem a korai nevelés és a természe-
tes hajlam, — TQorprj xcá rpvoigjj Az egyénben levő termé-
szetes hajlamot fejleszti ki a helyesen vezetett nevelés. A ne-
velés, tanítás és a természet között Demokritos amúgy is igen 
nagy hasonlóságot fedez fel: a természet és tanítás —őtőa/ j j — 
hasonlók, — olvassuk Kelemen Stromateis c. müvében közölt 
egyik töredékből — mert a tanítás (nevelés?) ugyan átalakít ja 
az embert, de ezen átalakítás által egy természetet teremt.48) 
Az embert, akit Demokritos egy „kis világnak" nevez, a neve-
lés fejleszti a jó felé és teszi jóvá, nemessé egyformán. A neve-
lés által teszünk szert a nyugodt, nem háborítható bölcses-
ségre, — oocpír] a&a/njoc,— amely mindenre méltó, — návxcov 
áSh] -— mert minden dolgok között a legbecsesebb és leg-
tiszteletreméltóbb XLGTOJXÁXI] OVO(IP) 

* 

* * 

Ennyi mindössze az, amit a reánk maradt töredékek 
alapján Demokritos erkölcsi tanításáról — különös tekintettel 
az erkölcsi érték fogalmazására — mondhatunk. A mérték-
tartásnak gndolata itt is a fejtegetések egyik alapját képezi 
s következetesen vezet el a szellemiség értékének és a lélek 
javainak öntudatos megbecsüléséhez. A belátás tulajdonképpen 
minden dolog értékének forrása és a szellem javai minőség, 
nemesség, becs dolgában felette állanak a test halandó élve-
zeteinek. A gondolkozás ezen iránya szükségképpen vezet el 
ezután annak felismerésére, hogy a moralitás terén nem 
a cselekedet eredménye dönt az érték fölött, hanem az érzület 
az, ami az embert derék és nemes emberré teszi. Az akarat 
lélektani momentuma itt határozottan előtérbe jut, a morális 
jóság fogalma mintegy interiorisáltatik s mikor Demokri tos 

47) Diels i. m. 183. tör. — Natorp i. m. 185. tör. 
48) Diels i. m. 33. tör. 
49) Diels i. m. 216. tör. — Natorp i. m. 34. tör. 
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a rossznak és erkölcsileg helytelennek már akarását is elítéli, 
egyenesen az erkölcsi idealismus útjának válik egyengetőjévé. 
A szellemi javak keresése, a nyugalmát minden körülmények 
között megőrző bölcseség után való öntudatos törekvés 
isteni nyereség után való törekvés egyszersmind, — amely 
gondolat arra vall, hogy Demokritos elég világosan érzi 
a szellem önértékűségét. Tudja jól, hogy az élvezet szerepe 
a cselekvés s általán az élet terén le nem tagadható, de érté-
kének viszonylagosságát is határozottan látja s ezen viszony-
lagosság alapjainak kiderítésére, — úgy látszik — nagy ön-
tudatossággal és rendszeresen törekedett . Demokritos az első, 
aki az élvezet szerepének fontosságát felismerve, annak dia-
lektikai — ismeretelméleti vizsgálatát kísérli meg s ez által 
egyfelől indításokat ad Platón és Aristoteles részére, másfelől 
némiképpen alapokat nyújt az Epikuros és a kynikusok tanai 
alá. Amikor az élvezetnek viszonylagosságát megállapítja, 
olyan csorbát üt a hedonismus érzéki álláspontján, amely csor-
bát a sofisztikának semminemű furfangja többé kiköszörülni 
nem képes. Az élvezet viszonylagosságának elismerésében 
már benne rejlik a szellemi értékek, az igaz és a jó, absolut-
ságának felismerése s mikor e tényt Demokritos világosan 
kifejezésre juttatja, — mint az ethikai idealismus úttörője 
jelentkezik- előttünk.50) 

E pár vonás, amelyet a reánk maradt töredékekből állí-
tottunk össze, egy rendszeres ethika képét tükrözi felénk és 
sejteti velünk Demokritos tanának értékét, de egyszersmind 
érthetővé teszi azt a nagy hatást is, amelyet Demokritos 
Platón szellemének kifejlésére, tanának kialakulására minden 
kétségen felül gyakorolt . 

(Szeged). 

50) E tekintetben mmden fenntartás nélkül csatlakozom a Ziccer, 
Windelband és Natorp felfogásához, habár Demokritos tanának axiologiai 
Jelentőségét egyikük sem fejezi ki határozottan. 



Képek a régi Erdélyből 
Irta: Biró Vencel. 

I. 

Posta a régi Erdélyben. 

Manapság a levélküldés nem nagy fejtörést okoz. Ké-
szen van a levélpapír, boríték, bélyeg. A megírt levelet posta-
szekrénybe dobjuk s a posta rendezett állapotok közt a levelet 
a címzetthez szállítja. 

Régen nem így volt. Amíg Erdély Magyarországhoz tar-
tozott, a Magyarországon divatos levélírás volt szokásos Er-
délyben is. Már Szent László, Könyves Kálmán királyok ide-
jében lovas emberek, futárok vitték a királyi udvar leveleit 
ide-oda. Ha magánember küldött levelet, annak kézbesítését 
saját lovas legényére bízta, vagy kisebb távolságoknál gyalo-
gost küldött. A levélhordásban különösen a cigányoknak vet-
ték nagy hasznát. 

A levél formája is különbözött a maitól. Nem volt külön 
boríték, hanem a papírt úgy hajtották össze, hogy boríték 
alakja legyen. A papír két szélét ugyanis behajtották, úgy 
hogy a behajtott részek összeértek. Azután az így nyert hosz-
szúkás alak két végét újból összehajtották, a végeket egy-
másba illesztették s a találkozás helyén lepecsételték. A 
szembeeső oldalra ráírták a címet. A levél szövege így belül 
maradt. 

Ez a szokás maradt érvényben akkor is, amikor az er-
délyi fejedelemség megalakult. A fejedelemség kora alatt olyan 
külön postaintézmény, amely a saját lovaival, saját emberei-
vel, egyik állomásról a másikra, meghatározott időben levelet, 
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csomagot szállított volna, nem volt. Csak amikor Erdély né-
hány évre (1552—1556.) Ferdinánd magyar király hatalmába 
került, akkor lépett életbe a külön postajárat. Ausztriában, 
Magyarországon a postaközlekedés akkor már megvolt, a 
király tehát azt Erdélyre is kiterjesztette. Erdélybe Kassáról 
Jött a postakocsi s Nagyszebenig közlekedett. Tasnád-Sarma-
ság, Zilah, Zsombor, Borsa, Válaszút, Kolozsvár, Torda, Nagy-
enyed, Vingard voltak a megállóhelyek. Innét egyrészt Szász-
város, Déva, másrészt Szerdahely, Nagyszeben felé ágazott 
el a postaút. Szamosújvár és Zsombor, Szamosújvár és Ko-
lozsvár között is volt postaközlekedés. 

De e postajárat néhány év múlva megszűnt, az erdélyi 
fejedelmek a régi futárrendszert hozták vissza. A fejedelem 
futárjait postának nevezték. Posta volt bőven, mivel a feje-
delem a birtokaira, a főurakhoz, városokhoz gyakran üzenetet 
küldött. E posták a fejedelmi udvarból indultak ki, oda tértek 
vissza. Vagy csak az országban jártak-keltek, vagy külföldön 
is megfordultak. így a lembergi Varga és Bencze család tagjai 
U)leg Moldovában jártak s hű szolgálataikért a fejedelemtől 
nemességet is kaptak. Nagyon sok posta járt Törökországba, 
-rdély akkor a törököktől függött, sokszor volt rá szükség, 
hogy a fejedelem vagy az ország a török császári udvarba le-
velet küldjön. 

Legtöbb posta azonban az ország határain belül járt. 
Amikor a posta a fejedelmi udvarból elindult, írást kapott, 
amely írás jártában-keltében menedéklevélül szolgált. A mene-
déklevelet a fejedelem írta alá, meg is pecsételte. Mivel azon-
hmi a sok ügyes-bajos dologban való járás sok postát lefog-
mt, a fejedelem maga nem is győzte az aláírást. Idővel az jött 

j^okásba, hogy a menedéklevelet a fő- vagy viceudvarmester 
melyettes udvarmester) , udvari főkapitány, prefektus, titkár, 
Postamester írták alá. A szerint tudniillik, hogy a posta, kinek 
a megbízásából indult útra. A levélre a pecsétet az udvari 
diákok tették rá. 

A menedéklevélben rajta volt a posta neve, az is, hogy 
hányad magával megy. Beleírták azt is, hogy a menedéklevél 
mennyi ideig érvényes. A fejedelem e menedéklevélben meg-
parancsolta, hogy az ország határain belül postáit senki ne 
hántsa, útjokban szállásról, ellátásról gondoskodjanak, lovakat 
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adjanak alájuk. Ha a posta az ország határain túl ment, a feje-
delem jóakaróit ugyanezen dolgokban segítség nyúj tásra kérte. 

A posta ugyanis, amikor a fejedelem és az ország dolgai-
ban járt, akkor útközben a megszabott helyeken pihent lovat 
kapott, szállást adtak neki és saját költsége fejében ellátásáról, 
amint akkor nevezték, a részére való gazdálkodásról is gon-
doskodtak. 

A menedéklevélen kívül a posta még címert is v'itt ma-
gával . A címer az ország címere lehetett, amelyben a fejede-
lem családi címere is bennfoglaltatott, vagy csak a fejedelem 
címere. A címert a posta valami feltűnő helyen, így a mellén, 
fövegén viseltette, hogy az feltűnő legyen s a szembejövők az 
útból kitérve, haladásában őt ne késleltessék. 

Amerre a posta ment, a megállóhelyek pontosan meg 
voltak határozva. E helyeken a posta lovat cserélt. A lovakat 
azon község, város adta, ahol a megállóhely volt. A nemesség 
a lóadástól mentességet élvezett. Egy-egy állomás távolságról 
fogalmat alkothatunk, ha Nagyváradtól 'hordáig eső állomáso-
kat nézzük .Váradtól Révig, Révtől Feketetóig, Feketetótól 
Bánfíihunyadig, Bánffihunyadtól Kolozsvárig, Kolozsvártól 
Tordáig eső út egy-egy ló útja volt. 

Amikor a posta útjáról visszajött, menedéklevelét az 
udvarmesternek, a címert a postamesternek visszaadta. A 
visszaadás azért történt, hogy a postát minden visszaéléstől 
megóvják. 

Mert visszaélés bőven volt. Az egykorúak telve voltak 
panasszal, hogy a posták a szegény népen hatalmaskodnak. 
Panaszkodnak, hogy a kelleténél több lovat kívánnak, szeke-
ret-szánt követelnek, holott menedéklevelükben erről nincs 
szó. A jobbágyokat megverik, lovaikat erőszakkal elveszik, 
vagy csak pénz fejében hagynak nekik békét. Jogtalanul el-
látást csikarnak ki, a kereskedő emberek lovait útközben fog-
ják ki, amikor ezek szekereiken vásárokra mennek. A lovakat 
a szokott helynél tovább viszik, elvesztegetik, elhagyják. 

A sok panaszra a fejedelem és az ország lépten-nyomon 
orvoslásról gondoskodott. Felhatalmazást adtak, hogy az ilyen 
postát megfoghatják, a helyi tisztek 200 frt. erejéig megbün-
tethetik, az eltékozolt ló árát raj ta megvehetik. A fejedelem 
meghagyta, hogy a garázda postát azonnal hozzá hozzák, ahol 
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tettéért lakolni fog. Az országgyűlés még azt is elrendelte, 
liogy a postákat akasztófán való kivégzéssel is elrettentsék 
s egy Bartos nevű postást sok latorságáért az országgyűlés 
fel is akasztatott . 

Az volt azonban a baj, hogy a maguk mentségére a posták 
is találtak kifogást. Azzal védekeztek, hogy a postalovakat 
az egyes helyek nem állítják ki, vagy pedig a lovak nagyon 
rosszak. Innét van, hogy a sok törvény ellenére a panaszok az 
egész fejedelemség kora alatt megmaradtak. 

A portai, vagyis a török császári udvarba küldött pos-
tákkal aránylag kevesebb volt a baj. Fontos szerepük miatt 
a portai postásokból külön posta-intézmény fejlődött ki, a 
portai postaság rendes foglalkozás, életpálya lett. Állásuknak 
fontossága nem csak abban rejlett, hogy a levelekkel gyorsan, 
hűségesen jöjjenek-menjenek, hanem mint a portán forgolódó 
emberek, az ottani viszonyokban is belepillantást nyertek. Sok-
.szor szóbeli izeneteket bíztak rájuk, mert nem merték azokat 
Papírra vetni. Állásuk így külügyi jelentőséggel is birt. Törö-
kül is kellett tudniok, mert útjukban máskép fennakadtak 
volna. Mivel a török nyelvet ismerték, tolmácsolásra is felhasz-
nálták őket. 

Fontos szerepük miatt a fejedelem őket hűségesküre kö-
telezte. Esküjükben megígérték, hogy minden reájuk bízott 
dologban s a tolmácsolásban úgy viselkednek, hogy a török 
szívét, elméjét a fejedelem és az ország javára fordítsák. 

A hosszú utat lóháton kellett megtenniök. Körülbelül két 
hétig tartott az út, amíg a Konstantinápolyig eljutottak. Eről-
tetett nyargalással azonban többen egy hét alatt is végig-
száguldották ezt az utat. 

Lovaikat a szászok földjén, a Barcaságban quártélyban 
tartották. Induláskor saját lovaikra ültek. Többször megtör-
tént azonban, hogy saját lovaikat quártélyban hagyták, de 
htra a szegénységtől elvett lovakon indultak. Ilyenkor amíg 
htjuk tartott, saját lovaik a Barcaságban híztak, amelyeket 
aztán jó áron eladtak. 

E miatt aztán sok volt a panasz. A panaszok hatása alatt 
az országgyűlés 1673-ban elhatározta, hogy a portai posták 
alá senki lovat ne tartozzék adni, csak ha olyan terhet kell 
bevinnök, amelyet az ő lovuk el nem bir. A használatra kapott 
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lovat megbecsültették azzal a gondolattal, hogyha a posta út-
közben a lovat elveszíti, azt megfizesse. 

A posta útjára 16—20 tallért kapott s ezzel megindult. A 
leveleket csomóba (fasciculus) kötve vitte, amelyet atlasz-
védőbe burkolt, vagy zacskóba rakott. A fontos írásokat keb-
lébe rejtette. Rosnyai végrendeletében a postákat vigyázásra 
intette, hogy amíg a Havasalföldön járnak, le ne részegedje-
nek, nehogy leveleiket elszedjék tőlük. Meg a mulatozással 
időt is vesztettek. Dehát az egy irányba való járás-kelés isme-
retségkötéssel járt. Páskó követ kérte is a fejedelmet, hogy a 
postákat intse meg, hogy útjukban siessenek s szokásuk szerint 
ne „szivedezzenek". 

A portai postásság nehéz foglalkozás volt. Rossz utakon, 
hetek számra utazott a posta, nem egyszer nehéz körülmé-
nyek között. Többször még élete is veszedelemben forgott . 
Volt rá eset, hogy a postát útközben a Dunába vetették, más-
kor megsebesítették, vagy mindenéből kifosztották. 

Nem csoda tehát, ha a fejedelem a hű postást megjutal-
mazta, birtokot, nemességet adott neki. Így kapott nemességet 
Marosvásárhelyi Kovács Péter . Nemesi címerébe rajzolt portai 
posta vágtató lova jelzi a sietséget, amellyel útját a posta 
megtette. 

A postát többször a török minisztérium feje: a fővezér 
is fogadta. Országos dolgokban kérdezősködött tőle, megbízá-
sokat adott neki. Ugyanígy tett az erdélyi követ s a portai 
állandó követ (kapitiha). Így Tatár János postát Szilvásy 
kapitiha megeskette, hogy nem mervén írni, mondja meg az 
országgyűlésnek: Ha nem fizetnek, a törökök reá mennek az 
országra, de hívják vissza Rákóczy György fejedelmet és 
védjék magukat. 

Amikor az erdélyi fejedelemség megszűnt és Erdély 
megint a magyar király alá került, a futárintézmény helyett 
a rendes postaközlekedés jött szokásba. A posták szervezésé-
ről az erdélyi Főkormányszék (Guberniutn) gondoskodott, a 
fogadókat és szálláshelyeket a nemesek rendezték be. 1696-ban 
Nagyszebenben postaigazgatóság létesült, postajárat indult 
meg Szebentől Brassóig, Szebentől Kolozsvárig és Szebentől 
Déváig. 
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Út- Azóta a postaszervezet folyton tökéletesebb lett s ma 
már jól rendezett országokban az utolsó falu sincs többé el-
zárva a világtól. 

Sólymászat a régi Erdélyben. 

II. 

ías-

rtai 
>sta 

A sólyom madarat ma kevesen ismerik. Ha ismerik is, 
sok rosszat tudnak róla. Azt tudják, hogy ragadozó madár, 
akárcsak az ölyv, vércse, kánya, amelytől óvakodni kell. Tud-
ják róla, hogy jeles röptű, bátor madár, hogy civakodó termé-
szete miatt egyéb ragadozó madarakkal örökös harcban áll. 
Erdőben, tisztások szélein álló fákon pihen, ha a kora reggeli 
vadászaton kifáradt. Ma egysorban áll egyéb ragadozó mada-
rakkal. Régebben azonban a sólyom tekintélynek örvendett , 
mivel az emberek szórakoztatásában jelentékeny szerephez 
jutott. Vadászótárs volt ő is, mint manapság a vadászkutya és 
épp oly sok szépet tudtak jótulajdonságairól mondani, mint 
most mondanak egy-egy jó vadászkutyáról. Épp oly értékes 
Yolt tehát egy-egy vadászatra betanított sólyom, mint manap-
ság egy vadászkutya. 

Sőt sokkal több volt egy sólyom, mint egy vadászkutya. 
A kutya csak a földön fut, felhajtja a vadat, s ha azt meglőtték, 
felkutatja, gazdájához hozza. A sólyom a vadászt , annak fegy-
verét pótolta, maga fogta meg a zsákmányt, s azt rabul ejtette. 
Még pedig élve fogta meg s élve helyezte gazdája kezébe. 
Nem csoda tehát, ha sólyom nélkül vadászatot el sem lehetett 
képzelni. 

Ma a vadászember célja, hogy a vadat megölje. Akkor 
inkább az volt a cél, hogy élve megfogja. Tehát a 'vadászszen-
vedély nemesebb feladatot oldott meg, nehezebbre vállalkozott, 
éppen e miatt a vadászat izgalmasabb, több örömet okozó volt, 
mint manapság. 

A fegyverek nem voltak olyan tökéletesek, mint ma, 
nzért fegyverrel a veszedelmesebb vadakat lőtték. A többit 
máskép kerítették kézre. Nagy hálókat feszítettek ki, abba 
kergették bele pl. a nyulat, nehezebben repülő madara-

Emlékkönyv. 7 
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kat, vaddisznókat, s ha egyszer a hálóba belebonyolódtak, 
könnyen elbántak velők. A madarakkal már nehezebben bol-
dogultak. Ezeket kezdetlegesebb fegyverükkel , amellyel kevés 
lövést tudtak rövid idő alatt leadni, hiába próbálták lődözni, 
tehát madarakkal fogták meg őket. Ilyen madár volt a sólyom. 
Ráró-nak is mondották, ezen a néven azonban voltaképpen a 
kéklábú sólymot értették. 

A kis sólymokat kiszedték a fészekből s július végétől 
kezdve hozzáfogtak a tanításhoz. Fejére kis sapkát, u. 11. kápát 
húztak, a lábára meg hosszú zsineget kötöttek. A zsineg végét 
a sólymot tanító ember a kezére kötötte, hogy a sólyom el ne 
repülhessen. A sólymot jól kiéheztette előbb, mielőtt tanítani 
kezdte, illetve mielőtt leckeórát adott neki. Galambot bocsá-
tott a levegőbe, amelynek lábához szintén zsineg volt erősítve 
s ugyanakkor a kápát a sólyom fejéről levette. A sólymot 
aztán a galamb után engedte. A kiéhezett sólyom a levegőben 
a galambbal el kezdett viaskodni s meg akarta fogni, hogy 
megegye. Amikor a tanítómester észrevette, hogy a sólyom 
a galambot megfogta, nem engedte, hogy megölje, hanem sí-
polni kezdett, vagy csengetni s a sólymot a zsineg segítségé-
vel lehúzta. A galambot elvette tőle és jutalmul ennivalót adott 
neki. Sok ilyen példából a sólyom megtanulta, hogyha a ga-
lambot megfogja s csengetyű-, sípszóra gazdájához hozza, 
akkor jutalmul enni kap. Lassan annyira belejött a mester-
ségébe, hogy már nem is kellett a lábára zsineget kötni, úgy 
is megfogta s visszahozta a prédát. 

A sólyom rendesen gazdája kezén ült, hogy vadászás-
kor azonnal kéznél legyen. Lábszíjakkal volt megkötve, ne-
hogy nyugtalan természeténél fogva alkalmatlan időben is fel-
repüljön. Gazdája a kezére bőrkeztyűt húzott, nehogy haragos 
vadásztársa éles körmeivel, csőrével a kezébe vágjon. 

Alig voit akkor szebb látvány, mint egy nagy vadászat . 
A társaság lóháton ment, mert sólyommal ló nélkül nem is 
volt érdemes vadászatra indulni. Ugyanis ha a sólyom zsák-
mánya üldözésére felrepült, viaskodás közben messzebbre is 
elszállt. Ilyenkor a vadász gyors paripáján utána vágtatott , 
mert különben a sólyom nem hallva a sípot, a csengetyűt, zsák-
mányát széttépte. Tehát a vadászok lóháton mentek, kezükön 
a sólyommal, nyomukban agarakkal, vizslákkal, kopókkal. 
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szelindekekkel, amelyek a vadakat felhajtották. Jöttek hajtó 
emberek is, mások hálókat, madár-fogó tőrt hoztak. Nők is 
szerették a sólyommal való vadászatot, az ő kezükön is ott 
ült a sólyom. Amint beértek az erdőbe, a sólymok nagy lármá-
val a levegőbe repültek s megkezdődött az izgalmas vadászat . 

Az erdélyieknek a sólyommal való vadászat egyik leg-
kedvesebb mulatságuk volt. Több volt akkor az erdő, több 
volt a vízi szárnyas, erdő-mező tele volt madárral és vaddal. 
Az urak, úriasszonyok állandóan el voltak látva betanított 
sólymokkal. 

Bethlen Miklós kancellár, történetíró színes rajzát adja 
annak, hogy a sólymot, mint vadásztársat , milyen sokoldalú-
i g foglalkoztatták. Leírásából látjuk, hogy vad természete 
miatt a sólyomtól — ölyvtől mennyire óvakodni kellett. 

„Nekem volt egy ölyvem, — úgymond — mely a házi 
ludat, récét, pujkát, macskát, kicsiny malacot, kis városi vizs-
lát is elfogott; azt gondolám én, hogy én nyulat, vadrécét , ludat 
mit rakással fogatok véle, de olyan vad madarat , fürjet, fog-
lyot, récét nem hogy fogott volna, de űzni sem akarta, mely 
miatt szörnyen eléheztem; (eléheztettem) és iszonyú rívó volt. 

Egyszer a szőlőben Búnon egy szakadásban nyúlsüldőre 
igazítának el; én mindjárt szegény Pál öcsémmel a szőlőben 
az ölyvvel csak gyalog — még menőben egy gémnek is bocsá-
fám, de egy kevéssé ment utána, visszajőve, noha könnyen 
eléri és elfoghatja vala — menénk a szőlőszakadásban; keres-
e t j ü k a vizslákkal, az én ölyvem rettenetesen rí, mely a ma-
úarászás idején szokás és majd csaknem természet ellen va-
gyon; én haragomban levetém az ölyvet kezemről a földre, 
°sztán ismét kezem mutatásával hívám, félvén, hogy a nyúl 
kiugrik; de az én ölyvem nem hogy kezemre, hanem egye-
nesen arcul az orrom s ajkamban ragada olyan erősen, hogy 
némelyik körme az orromon által az orrom lyukában, néme-
lyik az ajkamon, pofámon által a szájamba ment. Isten tartotta 
C s ak a szemeimet meg. 

Megfogtam két kézzel a derekát, úgy húztam, de ha a 
számba hatott körmét a fogammal meg ne harapjam (haraptam 
volna), soha bizony el nem szabadíthatom vala magam tőle; 
nem is szólhattam, a szemeimmel se nézhettem, addig osztán 
a földön összerontám cséplém s utána megsiratám". 
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A fejedelmi udvarban is sok volt a sólyom. A fejedelem 
akarva, nem akarva is kénytelen volt minél több sólymot be-
taníttatni. Ugyanis amikor évenkint a töröknek járó adót 
Konstantinápolyba vitték, az adóhoz tartozott tizenkét pár 
sólyom is. 

Ez nehéz adó volt és sok gondot okozott Erdélynek. 
Addig is sok fáradságba került, amíg a sólymokat betanították. 
Aztán a sólymokat hosszú úton vitték a portára. Az úton min-
den pár mellé külön ember kellett, aki a madarakat gondozza. 
Vigyázni kellett, hogy a sólymok meg ne fázzanak, meg ne 
ázzanak s össze ne verekedjenek. Megtörtént, hogy a rossz 
idő miatt a sólymok lábai megdagadtak, máskor összevere-
kedve kivájták egymás szemét, megsértették egymás lábát. 

Az ilyen sólymokkal aztán elő se mertek állni, vagy ha 
előálltak, ugyancsak nem nagy becsületet vallottak. Egyik 
császár, amikor a megsértet t lábú sólymokat meglátta, a követ 
előtt a kihallgatáson erősen kifakadt, hogy ilyen „meghányt-
vetet t" sólymokkal ne merjenek máskor megjelenni. 

Nemcsak a török császárnak vitték a sólymokat, hanem 
a vezéreknek is kettőt-hármat. Így a fejedelmeknek ugyancsak 
utána kellett járniok, hogy sólyomban soha fogyatkozás ne 
legyen. Nem csoda tehát, ha az erdélyiek annyira előrevigyá-. 
zók voltak, hogy huszonnégy helyett negyvenkét sólymot is 
összehordtak. Gondolták, ekkora tömegből a megkívánt szám 
valahogy csak megmarad. Ha nem volt meg a kellő szám, e 
követ el sem mert indulni. így Páskó Kristóf követ három 
hétig „tekerget t" Hátszeg környékén, félbeszakítva útját, mi-
vel a szükséges sólymok még nem voltak együtt . 

A kiváltságok okozták, hogy egyesek a sólymok betaní-
tását életpályának választották. Sőt egész falvak voltak, ame-
lyek ilyen emberekből, ú. n. solymárokból vagy madarászok-
ból állottak. Hogy foglalkozásukat zavartalanul űzhessék, az 
ilyeneknek a fejedelmek kiváltságokat adtak. így mentesek 
voltak az adófizetéstől, katonáskodástól, mindenféle közmun-
kától, fuvarozástól. Ha foglalkozásukban kitüntették magukat, 
a fejedelem még egyeseknek nemességet is adott. Van nemes 
család Erdélyben, amelynek nemesi címerében sólyomtartó 
ember van, vagy egy más címerben valaki sólyomfészek után 
fára mászik. 
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így Báthory Kristóf fejedelem, 1581 május 22.-én Thódor 
Gáspárnak nemességet adott hü szolgálataiért, amelyeket a 
sólymok gondozásában és nevelésében kifejtett. Báthory Zsig-
mond fejedelem 1602 febr. 10.-én nemességet s nemesi címert 
adott Boér Andrásnak sólymos címerrel, Bethlen Gábor feje-
delem meg 1614 július 18.-án Dombrava Istvánnak, István Já-
nosnak, Kirilla Istvánnak. 

Az erdélyi madarászok helye főleg a Székelyföld volt, 
még pedig Háromszék és Udvarhelyszék. így pl. Háromszéken 
Maksa, Eresztevény, Páva, Gelence, valamint Udvarhely-
széken Korond, Sófalva, Para jd helységek lakói tömegesen 
solymárok voltak. Görgényben és egyéb helyeken is tanítottak 
be sólymokat. Egyes helységek nevei világosan mutatják, 
hogy lakói sólymászattal foglalkoztak (pl. Solymár, Sólymos). 
A sólymot régi néven kerecsetnek is nevezték, ennélfogva a 
Kerecsed, Keresed nevű helységek is solymároktól lakott he-
lyek voltak. 

1652-ből a korondi, sófalvi, parajdi solymároknak még a 
neve is ismeretes. Ravasz István, Fábján István, Sükei Már-
ton, Enghi János, Enghi György, Kovács Ábrahám, Orbán 
István, Albert István, Lukács János, László Péter, Ilyés János, 
Hyés Miklós, Kovács János, Ilyés András, Ilyés Lőrinc, Syl-
vester András, 1698-ból pedig Háromszékből Pávai Marti 
György solymárok nevét tudjuk. A solymárok feladata any-
nyira fontos volt, hogy ha a helységeket, amelyekben laktak, 
a fejedelem adomány gyanánt valakinek lekötötte, az ott lakó 
solymárok jogai és kötelezettségei akkor is megmaradtak. Ez 
történt pl. a Maksa, Eresztevény, Páva, Gelencze helységek-
ben lakó solymárokkal is az 1601. évben. 

A solymárok a fejedelmektől kapott kiváltságaik meg-
védése végett állandó perben voltak a helyi tisztviselőkkel, 
akik e jogaikat közben korlátozták. A solymárok a fejedelem-
hez fordultak panaszukkal és ez rég szerzett jogaik birtoklá-
sában meg is erősítette őket. 

Itt tett 1652-ben II. Rákóczy György fejedelem, amikor 
a korondi, sófalvi és parajdi solymárokat hadmentességi, adó-
mentességi jogukban továbbra is meghagyta, s megparan-
csolta, hogy a tisztek a sólvmárokat ilyen terhekkel ne zak-
lassák. A háromszéki (Orbai szék) solymároknak hasonló pa-
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naszaik voltak. Akkor már a fejedelemség megszűnt s a király 
nevében a Kormányszék (Gubernium) régi jogaikat újból biz-
tosította (1700.). 

A sólyommal való vadászat fénykorát a XVI—XVII. szá-
zadban élte. A tűzi fegyverek tökéletesítése, valamint a vál-
tozott korszellem a vadászatban is más rendszert hozott be. 
így az erdélyi solymárok teendője is véget ért és lassan ki-
váltságaikkal együtt megszűntek. Velük együtt jó csomó vidám 
és egészséges szórakozás is eltűnt az erdélyiek életéből. 

(Kolozsvár). 
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Két régiségtani kérdés. 

Irta: Buday Árpád. 

I. 

A bronz kincsleletek kérdése sokat foglalkoztatta és 
foglalkoztatja máig is a szakembereket. Elfogadható feltevé-
sek mellett hallunk olyanokat, melyek első hallásra képtelen-
ségek, s úgy akar ják megoldani a talányt, hogy újabb rejtvényt 
adnak fel. A helyes ítélet-alkotást kívánjuk szolgálni az aláb-
biakban. 

Eelső-Marosújvár alsófehérmegyei községnek a bronz-
leleteiről ismeretes Ispánlaka határával érintkező dűlőjében, 
a Víg János földjén, 1909. tavaszán u. n. bronzöntőrögöt vetett 
fel az eke. A gazda tovább kutatott a felvetődés helyén és egy 
veremből tizenegy métermázsa bronzrögöt, szerszám- és fegy-
vertöredéket szedett ki. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum egyik 
barát jának távirati jelentésére e sorok írója, mint az érem- és 
régiségtárnak épen ideiglenes vezetője, azonnal a helyszínére 
szállott ki. Sikerült az egész leletet megszerezni a múzeumnak 
néhány darab kivételével, melyeket a szenzációra összegyűlt 
úri látogatók „emlékűi" vittek magukkal. Néhány darab később 
ezekből is a múzeumba került. 

Másnap dr. Kovács István osztályarchaeologus rendszeres 
ásatást kezdett azon a helyen. Az ásatások eredménye a kincs-
lelet leírásával egy időben fog megjelenni, minek időpontját 
azonban a háború és következményei beláthatatlan időre ki-
tolták. Nem kívánok annak elébe vágni, mikor néhány olyan 
adatot használok fel, amelyek a mi kérdésünk szempontjából 
jelentősek. Ilyen az, hogy a kincsleletben a bronzkor elejétől 
a vaskor végéig terjedő időből származó típusok — igen ritka, 
sőt addig ismeretlen eszközformák — fordulnak elő. Kétségtelen 

í:- • 
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tehát, hogy a kincset évszázadokon keresztül gyűjtötték össze. 
Ép darab alig van. 

Másik adat, hogy az ásatások folyamán 14 férfisír került 
elő, szegényes mellékletekkel. Többnek nyomára nem vezettek 
a gondosan vezetett kutató árkok, tehát fel kell tételeznünk, 
hogy több nem is volt. 

Mialatt dr. Kovács István a lelet feldolgozásával foglal-
kozott, magam a múzeum kőrégfségeinek ismertetésére készül-
tem. Saturnus szobor fejünkre analógiát keresgélve, a követ-
kező adatra bukkantam:1) 

Trentinoban, Cles község közelében, a Campi neri nevű 
határrészben őskori telepet és a vaskortól a népvándorláskorig 
használt temetőt találtak. A leletek közt van két római feliratos 
emlék,2) Saturnusnak szóló ajánlások. Ezek alapján kétségte-
len, hogy ott Saturnus-szentélynek kellett lennie. Annál bizo-
nyosabb, mert az istenség szobrának a feje is napfényre került. 
A mi szempontunkból az által válik jelentőssé ez a tény, hogy 
ugyanott bronz kincslelet is került elő. 

A Campi neri viszonyainak olyan részletes és pontos 
ismertetése, melyre kétségbevonhatatlan bizonyossággal lehetne 
építeni, előttem ismeretlen. Valószínűleg n'incs is. De a telepü-
lés folytonossága, a kincslelet, a Saturnus szoborfej egyazon 
helyen előfordulása feljogosítanak arra, hogy a kincslelet és 
Saturnus közt ne pusztán a véletlennek köszönhető külső, hanem 
szándékosan teremtett belső összefüggést keressek. Azon az 
alapon, hogy a vaskori keletkezésű római államban az állam-
pénztár Saturnus templomában volt elhelyezve. Önként kínál-
kozik a következtetés, hogy: a Campi neri-nek az őskortól 
a népvándorláskorig élő telepén, tehát a római korban szintén, 
Saturnus védelmére b'izták azt a bronzkincset, mely még az 
előző korból származott. Nem hiszem tehát, hogy túlmerész 
lenne az a következtetésem, hogy itt is a politikai község vagy 
valami más közösség kincséről van szó. 

A felső-marosújvári hatalmas kincs egy veremből került 
elő, s a bronzkortól a vaskor végéig terjedő tipusokat tartal-
mazza. Épületnyomra nem akadt az ásató. De ez nem jelenti 

*) Arch.-epigr. Mitt. XVI. évf. 73—74. lap. 
2) C. I. L. V. 5067—68. 
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azt, hogy nem is volt ott épület. Hiszen a terep lankás oldalon 
van, ahol az elásás óta történt csuszamlások és az eső okozta 
lemosások következtében került oly magasra a kincstartó 
verem szája, hogy most az eke kivetette egyik felső darabját. 
Különben is valószínű, hogy nem ez az első lelet itten, hanem 
a múlt század 70-es évei óta „ispánlaki" néven emlegetett lele-
tek is ehhez tartoznak: valószínűleg egy szomszédos veremből 
valók, mely — miután a találók tartalmát széthordták — tönkre-
ment. Ha volt is épület, idők folyamán teljesen tönkrement. 
Itt a 14 sír gondolkoztat meg, melynél többet a legszorgosabb 
kutatással sem lehetett felfedezni. Indokoltnak látszik tehát 
az a következtetés, hogy a telep és a hozzátartozó temető 
valahol másfelé volt, s itt csak a közösségi kincs — hivatalos-
kodásuk alatt meghalt — őreit, gondozóit, kezelőit temették el. 

A nagy bronz-kincsleleteket ezek alapján közösségi va-
gyonnak ítélem, azaz: községi, nemzetiségi, vagy törzsi 
közösségek (több törzs) vagyonának, melyet hosszú időn át 
gyarapították. Dr. Kovács Istvánnak pontos mérések alapján 
sikerült megállapítania azt is, hogy a kisebb és nagyobb „bronz-
lepények" — azaz nem a durva öntésű rögök, hanem a sírna 
felületű, májalakú öntvények — súlya egymással megállapít-
ható arányban van. Azt is megállapította, hogy egyes tárgya-
kon 1—3 pont vagy más jel van. 

Azonban kitört a háború, a feldolgozást meg kellett szakí-
tani, folytatására pedig azóta sem kerülhetett sor. 

II. 

Bronzkori áldozó heh ekröl szokás beszélni. Legutóbb 
Pl. Bella Lajos foglalja össze Wosinszky Mórnak annak idején 
lolnamegye monográfiájában megjelent ismertetését a követ-
kezőképen: Ezen áldozóhelyeket kivétel nélkül mocsaras völ-
gyek és folyók mellett, magányosan álló hegykúpokon vagy 
hegygerincnek végén találjuk. Csakis terjedelmük után követ-
keztethetünk különleges rendeltetésükre. Fensíkjuk átmérője 
rendesen 10—15 lépés, úgy. hogy nemcsak egy tribusnak, 
hanem sokszor egy családnak is alig elegendő tanya gyanánt, 
mégis oly rendkívül fáradságos módon erősítették meg azokat. 
F meredek partokkal és sáncokkal nem azt célozták, hogy 
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magukat védjék, hanem védték e helynek s áldozatnak szent-
ségét általában a köznép ellen, melynek a szentélybe való be-
lépés eltiltatott.3) Anélkül, hogy akár néhai Wosinszky Mórt, 
akár (a minden tiszteletre méltó, mert egy — Isten jóvoltából 
immár öregségbe hajló — tartalmas életet szentelt „mellék-
foglalkozásként" a régészet ügyének) Bella Lajos bátyánkat 
bántani akarnók, — kizárólag az ügy érdekében szeretnők 
ezt a kérdést kissé tisztázni. 

Az első kérdés, mely felmerül: Van-e komoly alapunk 
annak feltevésére, hogy a bronzkori ember, nyilván a hegyek 
alacsonyabb részein, legtöbbször magában a völgyben, víz 
közelében fekvő telepeitől külön, azoktól távol fekvő hegyeken 
tisztelte istenét? Mert, amit eddig tudunk erről a kérdésről, 
az 'inkább arra mutat, hogy az istenség ezen a művelődési fokon 
az egyes családok, nemzetségek és törzsek tiszteletének tárgya, 
s megszemélyesített formában ezek szűkebb körében — ott-
honában — részesül tiszteletben. Akár a mai természeti népek-
ről veszünk példát, akár pl. Homerosra gondolunk, erre az 
eredményre jutunk. Azok a mythosok, melyek egyes barlan-
gokhoz, hegyekhez kapcsolódnak, nyilvánvalóan későbbi ere-
detűek, s a barlanglakó ember emlékeiből táplálkoznak. És 
egyáltalán nem valószínűtlen, hogy amikor a mai ember az 
ilyen hegycsúcsokon feltételezett áldozó-helyekről beszél, ezek-
től a mythosoktól befolyásolt lélekkel alkot magának ítéletet 
a bronzkori ember vallásos képzeteiről és szertartásairól. 
Aminthogy egyáltalán befolyásolt ítélet az is, mely a „töme-
get" az áldozó-helytől távol akar ja tartani, úgy ítélvén, hogy 
ott csak az áldozó-papnak van helye. Pedig tudjuk, hogy még 
a klasszikus korban sincs ilyesmiről szó: hiszen az áldozó 
helyek akkor sem az elzárt templomokban vannak, hanem 
a templom előtti és körüli szabad területeken, s az áldozatok 
végzésére privilégizált papságról nem lehet beszélni. 

Mindezek a meggondolások, melyeknek teljes kifejtése 
nagyon messze vezetne, arra intenek, hogy a hegycsúcsokon 
előforduló leleteknek egészen más jelentőséget tulajdonítsunk. 
Fennebb ismertetett fekvésükből következtetve, mi inkább 
védelmi megfigyelőhelyeket, őrállomásokat óhajtanánk látni 

3) Hillebrand—Bella, Az őskor embere és kulturája. 220. lap. 



KÉT RÉGISÉGTANI KÉRDÉS 107 

bennük, melyek egy nagyobb népközösség határán voltak. 
A folyó vagy mocsaras völgy mögött vonuló hegygerinc na-
gyon alkalmas határ, s annak legkiemelkedőbb pontjairól lehe-
tett legjobban észrevenni, ha a szomszédban ellenséges szán-
dékú mozgolódás volt. A sáncokkal övezettség a meglepetés 
ellen való védekezés célját szolgálta. Épületek nyomát — 
gerendákat, égett sártapasztöredékeket vesszőfonás nyomai-
val — mindenütt találtak, ahol kissé kutattak, s a cserepek 
állandó lakottságra mutatnak. Minden arra vall tehát, hogy 
őrállomásokkal van dolguk. 

( Szeged). 



Michael Apostolios levelei Laonikoshoz. 
Irta: Darkó Jenő. 

Michael Apostolios azokhoz a görög humanistákhoz tar-
tozott, akik a XV. század derekán Bizánc katasztrófájának szo-
morú időszakában mindent elkövettek az iránt, hogy az antik 
görög irodalom pompás alkotásait úgy a saját hazájukban, mint 
Itáliában minél szélesebb körökben megismertessék és megked-
veltessék, de akiknek életét az egymás után gyors ütemben 
következő politikai rázkódtatások az örökös nyugtalanság, a 
hontalan bujdosás s sok testi és lelki szenvedés által tették 
majdnem elviselhetetlenné.1) Bizánc elfoglalása alkalmával a 
törökök fogságába kerül, innen kiszabadulva, Itáliában próbál 
szerencsét, de itt sem tudva lábát megvetni, visszatér a görögök 
közé. Kréta szigetén húzódik meg, hol a velencei uralom a görög 
kulturának szabad fejlődést s e században még a török hódolt-
ság elől is teljes mentességet biztosított. Itt tanítással és kéz-
iratok másolásával kereste kenyerét, mely nagyon szűkös lehe-
tett. Hátramaradt írásaiban számtalanszor emlegeti, hogy ő 
mekkora szegénységben él s jogot tarthat a „szegények királya" 
címre. 

Tőle igen érdekes Ievélgyüjtemény maradt ránk, melyek 
a görög irodalom és tudomány korabeli jeleseihez vannak in-
tézve.2) Gemistos Plethon, Manuel Chrysoloras, Laonikos Chal-
kokandyles, Joannes Argyropulos, Markos Musuros, Bessarion, 
Petros Kalergis neveivel találkozunk a címzettek között, hogy 

*) Részletes életrajzát 1. Legrand, Bibliographie hellénique I. k. 58—70., 
105—174. 

2) Kiadta Legrand, Bibliogr. hell. II. k. 233—259. 
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csak a legkiválóbbakat említsük. Erre a levélgyűjteményre már 
Eabricius felhívta a figyelmet,3) mint fontos kortörténeti adatok 
lelőhelyére, de a kutatók eddigelé jóval kisebb mértékben mél-
tatták e leveleket figyelmükre, mint ahogy megérdemelték volna. 

Bennünket e gyűjteményből ezúttal az a négy levél érde-
kel, mely Laonikoshoz, a történetíróhoz van 'intézve.4) Az első 
levél tulajdonképen válasz Laonikosnak Apostolioshoz intézett 
levelére, mely emlékezteti Apostoliost Kydonia püspökének tett 
azon ígéretére, hogy hajlandó lenne Ciortynából átköltözni 
Kydoniába s ott tanítói állást vállalni. Apostolios válaszában 
kifejti, hogy ő most hajlandó ígéretét beváltani, de kéri fizeté-
sének legalább évi negyven aranyban való megállapítását s 
ebből 10 aranynak előlegképen való elküldését, mert különben 
nem tud átmenni családjával Kydoniába. A levél végén felszó-
lítja Laonikost, hogy küldje vissza sürgősen nála levő leveleit, 
akár megtörténik a megegyezés az ő Kydoniába való átköltö-
zésére nézve, akár nem. Hogy minő levelekről van itt szó, azt 
megtudjuk a második levélből, mely csöndes szemrehányással 
kezdődik, hogy oly ritkán kap Laonikostól levelet. Ennek okát 
abban keresi, hogy Laonikos jómódú, vagyonos ember, ő pedig 
koldusszegény s ez a különbség tar that ja távol tőle az ő régi 
jó barát ját . Majd rátérve levele igazi tárgyára, előadja, hogy 
küldi Laonikusnak egyidejűleg barátjaihoz intézett leveleinek 
azt a részét, mely még megmaradt, azaz nem veszett el Kon-
stantinápolynak a törökök által való elfoglalása után s Viszont 
arra kéri Laonikost, hogy ő is küldje el neki a nála levő leve-
leket, hogy kölcsönösen kiegészítve levélgyűjteményeiket, ez 
által önmaguknak és barátaiknak is kedves dolgot cselekedje-
nek: ha ezt Laonikos megteszi, akkor megbocsátja neki hall-
gatását s elhiszi, hogy őt szereti. 

A harmadik levél már csupa szemrehányást tartalmaz. 
Megtudjuk belőle, hogy Laonikos időközben Gortynában járt s 
ügyesen kitért az Apostoliosszal való találkozás elől. Aposto-
üost felkereste ugyan lakásán egyik tanítványa kalauzolása 

3) Bibliotheca Graeca vol. X. p. 225. 
4) Felhasználtam a hivatkozott kiadás mellett a Codex Vindobonensls 

LXXXV. Philos. et Philol. Kr.-t. mely e leveleket a f° 25-, 34*, 37-, 48*-n 
tartalmazza. 
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mellett, de nem találván őt otthon, nem várt reá s nem adott 
neki ujabb találkát, hanem izenet nélkül eltávozott. Ez Apos-
toliosnak annál rosszabbul esik, mert Laonikos neki régi tanít-
ványa és barát ja (<¡oizi]zv\g ze &v xai \yilog ¿x nalaiov) s megint 
csak a kettejük anyagi helyzete közt levő nagy különbségben 
látja barát ja elhidegülésének magyarázatát . Még mindig haj-
landó azonban megbocsátani, ha e levele vétele után eljön hozzá 
meglátogatni őt; ha pedig ezt nem teszi meg, akkor kétségtelen, 
hogy többé már nem helyez súlyt a vele való barátság fenn-
tar tására. 

A negyedik levélből az tűnik ki, hogy Laonikus és Apo-
stolios közt a szálak teljesen megszakadtak. Itt már nincs szem-
rehányás, sem kérés, sem figyelmeztetés, csupán mélabús el-
mélkedés arról, hogy honnan eredt tulajdonkép a kettejük közt 
most megszűnő barátság. Apostolios szerint a tudomány ("E^firjg 
lóyiog) hozta őket oly közeli viszonyba, melybe ő vezette be, 
mint tanítómester, Laonikost, ő most is erre a viszonyra gondol 
s az összes istenektől és herosoktól minden jót, hosszú életet s 
munkásságához teljes sikert kíván egykori tanítványának. 

Kétségtelen, hogy a Laonikos és Apostolios közti barát-
ság megszűnése, melyről e levelek oly élénken tanúskodnak, 
nem találja kielégítő magyarázatá t az Apostolios által felhozott 
okban, t. i.-a kettejük közt fennálló anyagi és társadalmi különb-
ségekben. Hiszen akkor Laonikos nem is hívta volna meg őt 
Kydoniába tanítói munkára. Valami más, fontosabb oknak is 
kellett itt közrejátszania, melyről Apostolios mélyen hallgat le-
veleiben s Laonikosnak sem ismerjük idevágó nyilatkozatát. 
Sejthetőleg az ok Apostolios egyéniségében keresendő. Itt némi 
útmutatásul szolgálhat az, hogy Apostolios meg akarván sze-
rezni magának Bessarion kegyét és támogatását, túlbuzgóságá-
ban némi inkorrektséget követett el. Nagyon erős, személyes 
élű invektivát intézett az aristotelista Theodoros Qazes ellen a 
Bessarion előtt is kedves platonismus szempontjából, de meg-
járta vele, mert támogatás helyett finom elutasításban részesült 
Bessariontól. ) Volt egyéniségében némi darabosság, egyen-
súlyozatlanság, tapintathiány, mely tulajdonságai elhidegitették 

5) Bessarion egy Apostolioshoz intézett levelében meg is leckéztette 
őt eljárásának helytelensége miatt, 1. Fabricius Bibi. gr. v. X. p. 224. 
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tőle az előkelő gondolkodású Bessariont s minden valószínűség 
szerint ezek miatt húzódott vissza tőle lassanként Laonikos is. 

A levelek azonban, amennyire szomorú dokumentumai az 
Apostol'ios-féle barátság megszűnésének, ép annyira örvendete-
sen fontosak a Laonikos eddigelé meglehetős homályosan ismert 
élettörténete egyes mozzanatainak megvilágítására nézve. Ki-
tűnik belőlük, hogy Laonikos tanítványa volt Apostoliosnak 
Bizáncban közvetlen e város elfoglalása előtti években, ő tehát 
családjának Athénből a Peloponnesosba való szeműzetése után 
módot talált arra, hogy tanulmányait a fővárosban is folytassa 
és kiegészítse. Rendkívül fontos továbbá e levelekből kétség-
telenül megállapítható az az új feladat, hogy Laonikos a XV. 
század 60-as éveiben, amikor az egész Peloponnesosnak török 
kézre jutása után már ott sem volt többé maradása, Krétába 
menekült annyi más görög hazafival egyetemben, kik török 
uralom alatt élni nem tudtak. Kréta szigetének legfontosabb 
kikötővárosában, az északnyugati öbölben fekvő Kydon'ia (ma 
Chania) városában telepedett le, melyről az első levél egyene-
sen azt a kifejezést használja: Xaovlxov jongíg (Laonikos 
hazája). 

Innen kiindulva tett látogatást az Ida hegység délkeleti 
lejtőjén fekvő Gortyna városában, hol viszont Apostolios ütött 
Bmyát. Ha őt kezdetben meg akarta nyerni tanerőül a kydoniai 
iskola részére, ez arra mutat, hogy Laonikos, mint állandó 
kydoniai lakos, élénken kivette részét lakóhelye iskolaügyének 
szervezési munkálataiból is. Nem valószínű, hogy innen, e vá-
rosból, illetve Kréta szigetéről később elköltözött volna. Ennél 
alkalmasabb helyet történeti művének előkészítésére és kidol-
gozására másutt nem talált volna. Itt megtalálta görög milieu-
Ben a munkája megírásához szükséges nyugalmat és szabad-
ságot, másfelől ott maradva a régi bizánci császárság és az új 
oszmán birodalom közvetlen közelében, közvetlenül érintkez-
hetett az események szemtanúival és szereplőivel az élénk for-
galmú kydoniai kikötőben, hol a Földközi-tenger minden részé-
ről jövő velencei hajók adtak találkozót egymásnak. Innen ál-
landó összeköttetést tarthatott fenn Nyugateurópával és Elő-
azsiával is s ha szükségét érezte, könnyen kelhetett útra a világ 
bármely tája felé velencei hajókon. így értjük meg igazán pom-
Pás tájékozottságát nemcsak Bizánc és utódállamai, hanem 
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Közép- és Nyugateurópa, valamint Elő- és Középázsia történeti 
eseményeiről is. Kydonia olyan védett megfigyelőhely volt szá-
mára, honnan a világeseményeket közvetlen forrásokból szár-
mazó értesülések alapján és a nélkül tekinthette át, hogy hír-
szerző és feldolgozó munkájában politikai tekintetek, vagy na-
gyobb belső rázkódtatások érzékenyebben megzavarhatták 
volna. 

( Debrecen). 



Verses görög regények és regék a régi magyar 

irodalomban. 
Irta: Dézsi Lajos. 

Kétségtelen, hogy költőink és íróink a XVI. században 
jobbára a külföld után igazodnak, midőn földolgozásra való 
tárgyat keresnek. Ebben a században még mindig élénk 
a humanisták által a görög és római klasszikusok iránt támasz-
tott érdeklődés. Nem csak ujabb kidásokat rendeznek belőlük, 
(itt jó példával jár elől a magyar Zsámboki (Sambucus) János), 
banem fordítások által közelebb igyekeznek vinni az olvasók 
nagyobb rétegéhez is. Elég az Amyot-féle francia, a nagyszámú 
olasz, angol és német klasszikus-fordításokra utalni ennek 
bizonyítására. Hogy ezek között kiváló hely jutott a görög 
regényeknek, elbeszéléseknek és regéknek, abból is következ-
tethető, hogy a lovagregények e műfajnak már korábban olvasó-
közönséget teremtettek s a középkori Nagy Sándor, Trója, stb. 
regények szintén ébren tartották a klasszikus tárgyak iránt 
való érdeklődést. Nálunk a XV. században a papság, a főurak, 
a tanuló ifjúság körében a klasszikusoknak nagy olvasótábora 
volt, a könyvnyomdák szaporodása, a könyvek terjedése, a re-
formáció, a külfölddel való érintkezés sűrűsége a XVI. szá-
zadban ezt a műveltséget még könnyebben elsajátíthatóvá tette 
s a polgárságra is kiterjesztette. Különösen az énekmondók 
karolták fel nagy buzgalommal a költészetnek ezt az ágát is, 
ez magyarázza meg azt a különös jelenséget, hogy versbe 
fordítottak oly müveket, melyeket a külföld prózában ültetett 
át saját nyelvére, amelyeknél a prózai alak a tárgynak meg-
felelőbb is lett volna. 

1. A görög regények között érdekfeszítő meseszövése 
8 a benne előforduló sokféle hihetetlen kaland miatt kétség-
telenül legnépszerűbb volt, ugyanezért legtöbb nyelvre lefordí-
tották s az elbeszélő irodalomra is legnagyobb hatással volt 
HELIODÜROS Aithiopikája, vagyis Evvrayfut TÜV 71EQÍ (-j£ctyévi]v 
Emlékkönyv . 8 
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xai XagíxZeiav Al&íomxáv c. munkája.1) Szerzője valószínűen 
a Kr. u. 3. század végén élt.2) Rhode szerint, aki korát későbbi 
időre teszi, e mű írásakor még nem volt keresztyén.3) A kalandos 
regényben Kharikleia, az anyja által fehér színe miatt kitett 
s Kharikles pap által felnevelt aithiopiai királyleány az érte 
lángoló Theagenessel megszökik nevelőapja házától, hogy 
megmeneküljön a kedve ellen való férjhezmenéstől. A menekü-
lők kalózok kezébe jutnak, majd gazdát cserélve, rablók zsák-
mányává lesznek. Hosszas hányatás, próbáratétel és szenvedés 
után mint hadifoglyok Aithiopiába kerülnek s épen fel akar ják 
őket áldozni, amikor Hydaspes király Kharikleiát leányának 
ismeri fel, megkegyelmez nekik s így végre a szerelmesek egy-
másé lesznek. 

Ezt a hosszú regényt magyarra Czobor Mihály báró 
fordította le. Előkelő család sar ja , Czobor Imre nádori hely-
tartó és Perényi Borbála fia, a XVI. század hetvenes évei-
ben született s gondos nevelésben részesült, melynek mintegy 
betetőzése volt férfikorában (1602. máj. 10.) a páduai egyetem 
látogatása. Ekkor már rég nős volt, sőt 1597-ben fia születése 
családapává is tette. Ez 'időben sűrűn találkozunk nevével or-
szággyűlési tárgyalásokon, sógorával, Thurzó Györggyel való 
osztozkodási perekben, a hadakozásokban pedig már korábban 
is részt vett, így 1593—4-ben ott van Komárom, Esztergom, 
Győr ostrománál, itt az a szerencsétlenség is érte, hogy tábori 
felszerelése veszendőbe ment. 1605-ben Bocskaihoz csatlakozik 
és holtig kitart mellette. Fontos politikai megbízatásokat végez, 
megjelent a korponai (1605) és kassai országgyűlésen 61607), 
1606-ban Bocskai és az országgyűlés megbízásából Istvánfi-
val tárgyalt s a töröknél is járt követségben. 1610 körül má-
sodszor nősült. Első neje Melith Klára, második özvegy Perényi 
Istvánné, Thurzó Zsuzsánna volt, 1614-ben Bécsben Stapanus-
sal4) gyógyíttat ta magát s 1616 végén halhatott el.5) 

0 Oeftering: Meliodor u. seine Bedeutung f. die Litteratur: Berlin. 1901. 
2) Christ: Geschichte d. griech. Litteratur.3 84. 1. 
3) fíer griechische Román. 2. Auíl. 1900. 
0 Apponyi S. Mungarica. II. köt. 524. sz. 
5) Az életrajzi adatok egy része az írod. Közi. 1901. 53—63. 1. Ujabb 

adatokkal egészítette ki (felként Thurzó Gy. levelezése alapján) Rajka L. 
Heliodoros Aithiopikájánuk feldolg. a m. irodalomban. Kol. 1917. 18—25. 1. 
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A Kharikleia fordításának idejét nem tudjuk. Zsák szerint 
1590 táján fordíthatta, ekkor ifjúkori munkája volna, de ez csak 
feltevés s támogatására legfeljebb azt lehetett felhozni, hogy 
élete későbbi zaklatott folyamán kevésbbé lehetett kedve és 
ideje ilyen munkára, hacsak a bécsi tartózkodásra nem gondo-
lunk. Milyen nyelvből fordította, erről két adat áll egymással 
szemben. Qyulafi Sámuel 1633 máj. 26-án Hadadról Fráter 
Pálhoz intézett levelében ezt í r ja : „Adák értésemre, hogy egy 
Kariklea história, az inellyet Czobor Mihály uram fordított volt 
deákból magyar versekre. Kegyelmednél volna", azután köl-
csön kéri tőle, hogy leírasson belőle s ha csak egy része van is 
nála, azt is küldje el s írja meg. kinél van a többi rész, ő úgy 
tudja, hogy Zólyomi Dávidnak s a grófnak, azaz Bethlen Ist-
vánnak is, volt (példánya). Ez az utóbbi megjegyzés azért érde-
kes, mert fennmaradt az a verses levél, amelyet L.askai János 
ifj. Bethlen Istvánhoz, a Szécsi Mária első férjéhe/ , akkor inté-
zett, mikor az az itt említett Kharikleia megküldéséie szólította 
fel. Ebben a levélben ezt írja Laskai: „Másikat gondolám, hogy 
ezt ki szerezte, Németből magyarra versekben rendelte, Szép 
rythmusok szerént egybeszedegette, Igaz szeretőknek kedvekre 
mívelíe, Tudom annak nevét Nagyságod értet le, Noha 
teljességgel el nem végezhette, Ez énekek rendit véghez nem 
vihette, Mivel ez nélkül is elég dolgát lelte". E levél írója job-
ban értesültnek látszik, mint Qyulafi, mert azt is tudja, hogy 
a fordító egyéb dolgai miatt nem készült el művével. Nem említi 
ugyan a Czobor nevét> de csakis ő rá gondolhatunk. A német-
ből való fordításnak ez adaton kívül tárgyi bizonyítéka is van, 
szövegösszevetés alapján Rajka dr. kimutatta, hogy Czobor 
Zschorn Jánosnak 1559-ben Strassburgban megjelent német 
fordítását követte, — nem szolgai módon, hanem olvasmányai-
ból egyet-mást betoldott. Csak az I—III. 1—19. fejezet fordítása 
maradt fenn a Zrínyi-könyvtárban (most Zágrábban), de ez is 
f062 ötsoros versszakból áll. Hogy Czobor ennél többet fordí-
tott s legalább az öt első könyvet lefordította, abból megálla-
píthatjuk, hogy Gyöngyösi, aki mint, maga mondja, „régi ver-
sek rongyából" dolgozta át a Czobor művét, ennyit dolgozott 
át. Egyébként ez az átdolgozás Gyöngyösihez nem méltó, köl-
tőieden munka, az ötsoros strófákból négysarkút csinált, ki-

8* 



hagyással és összevonással, mint e példa mutat ja : Czobor 
szövege: 

Nem volt az Arachne szövése illyen szép, 
Noha mesterséggel vala az igen ép, 
Mert ezt Driadesek szőtték, — erdei nép — 
És istenasszonyok s volt rajta nagy szép kép, 
Gyönggyel, kövei ékes, fogott szemet mint lép. 

Ebből Gyöngyösi így csinált négy szakot: 

Nem volt Arachnaenak szövése ilyen szép, 
Noha mesterséggel volt az is jeles s ép, 
Mert a Driadesek szőtték — erdei nép — 
Gyönggyel, kővel ékes, fogott szemet, mint lép. 

Itt is megnyilvánul Gyöngyösi jclzőhalmozási készsége, 
valamint azt sem állhatja meg, hogy változtasson az előtte álló 
szövegen, olykor-olykor betoldjon valamit, bár az is lehet, 
hogy a romlott szöveg kényszerítette erre. Oly szempontból is 
érdekes, mert bizonyára hatott Gyöngyösi költészetére. Az öt-
sarkú strófa rím tekintetében nehéz feladatot szabott Czoborra, 
emiatt rendesen ugyanazon ragokat rímelteti, de mégis kerüli 
a vala-vala rímeket, de sokszor erőltetett is a verselése. Mutat-
ványul, minthogy még kiadatlan, álljon itt egy kis részlet belőle: 

Theagenes penig a kegyeshez mene, 
Amaz is nagy bátran felkele ellene, 
Az fáklyát kívánja s hogy abban engedne, 
Kegyes megíelele, ellene nem lenne, 
Venné el, áldoznék valamint") szeretne. 

Halljad azért immár, tn'nt 'lén ez az eset. 
Micsoda véletlen tőrben két szűz esett; 
Kis Ámor mely móddal az kettőre lesett, 
Szerelem micsodás, miiként bódít eszet, 
Nem remélt, nem gondolt úttal két fél veszett. 

Szemközben egymással hogy jutót lak vala, 
Mindkettő megnémult, egymás előtt álla, 
Szemeknek csillaga szikráz'k, ujula, 
Tűzök íészki szűbett heviile, indula, 
Nem tudom, mi erő bennek fölbuzdula. 

") Javítva, „vele mint" is lehet. 

DÉZSI LAJOS 
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Nem különben nézék, mint ösmerők egymást, 
Kik ha nagy ideig változtatnak szállást, 
Elunják sokáig az egymás nem látást, 
Csak alégság tűrék az nagy hosszú várást 
S hertelen kaphatják ha az egybejutást. 

Hogy hol mosdognak, hol meg-megrómülnek, 
Néha pirossulnak, hol elfejérednek, 
Ügy' tetszik egyszersmind, hogy ük elhevülnek, 
Hertelen meginten fáznak, hidegülnek, 
Mert az szerelemtől kettősen gyötrődnek. 

De ez változások d y hirtelen lének, 
Oly nagy gyorsasággal köztük történének, 
Hogy ugyan senkitől nem ismertetének, 
Minthogy is oltárra a népek nézének 
És az áldozatra íigyelmeződének. 

A Czobor feldolgozásával a Kharikleia magyar irodalmi 
Pályafutása korántsem ért véget. A másolatokban kézből kézbe 
vándorolt fordítás idővel elrongyolódott, itt-ott olvashatatlanná 
vált s egy 'ilyen „régi versek rongya" GYÖNGYÖSI kezébe is 
akadt, „sok fogyatkozásaiból ujabb és jobb rendbe" vette, 
amint fentebb láttuk. De Gyöngyösi nem elégedett meg a jobb 
rendbe vétellel, vagyis átdolgozással, hanem kiegészítette a 
csonkán maradt fordítást. Itt is különös módon járt el. Mi Helio-
doros Czobor-féle fordításából csak három könyvet ismerünk, 
cz sincs befejezve. A Gyöngyösi rongyolt kézirata ennél bővebb 
volt, összesen a Heliodorosi öt első könyv fordítását foglalhatta 
magában, mert épenúgy megegyez a Zschorn-féle fordítással, 
(amint Rajka összehasonlításából kiderült), mint a három első 
könyvé, csakhogy I—VIII. részre van osztva (a II. IV. V. rész-
ből 2—2-őt csinálva). De a többi IX—XIII. részt hiába hason-
l t j uk össze akár a Heliodoros eredeti vagy Warschewiczki-féle 
'atin fordításával, akár a Zschornéval: egyikkel sem egyez. 
Minden valószínűség szerint Gyöngyösi saját fantáziája szerint 
fejezte azt be s így ez a rész teljesen az ő műve, természete-
sen a meseszálai sok tekintetben kötötték, illetőleg a befejezés 
útját megjelölték. így lett keze alatt irodalmi curiosum a 
Kharikleiából. Ez jelent meg 1700-ban „Uj életre hozatott 
Chariclia" cím alatt a Gyöngyösi neve alatt nyomtatásban. 



118 DÉZSI LAJOS 

Ujabb mozzanat a Kharikleia magyar irodalmi történetében 
a DUGONICS feldolgozása, aki prózában „újabb életre hozta" és 
két könyvre, ezeket szakaszokra, részekre s §-okra osztotta. 
Az elbeszélés helyett szeret párbeszédes formát alkalmazni. 
Az első könyv: Európai történetek, a II. könyv: Afrikai esetek. 
1798-ban adta ki átdolgozását „A szerecsenek" címen, forrása az 
1596-ik évi Commelinus-féle bilinguis kiadás volt, Nálunk tehát 
Heliodoros regényének elég szép pályafutása volt.7) Ehhez 
hozzávehetjük, hogy 1592-ben a Gisquardus fordításáról isme-
retes ENYEDI GYÖRGY latinra fordította az egészet s Báthory 
Zsigmondnak ajánlotta. Fordítása azonban, sajnos, kéziratban 
maradt. Azonkívül LASKAI JÁNOS 1 6 2 7 tájban egy verses levél-
ben, melynek kíséretében a Czobor kéziratát Bethlen Istvánhoz 
menesztette, a sokféle szerelmi példák között a Theagenes és 
Kharikleia szerelmét is magasztalta.8) 

2. A másik nagy görög regény, melynek magyar átdolgo-
zása volt, AKHILLEUS TATIOS Leukippe és Kleitophon c. sze-
relmi regénye (Táv xaxá AEvxínntjv xal KÁenoffáma Zóyoi r[.) 

A görög eredeti szerzőjéről Suidas után csak annyit tudunk, 
hogy keresztyén író volt, bár művében ennek nincs nyoma.'-') 
A nyolc könyvből álló kalandos regény már a középkornak 
kedvelt olvasmánya volt, mégis csak 1544-ben jelent meg elő-
ször, nem is az egész, hanem második fele, nem is a görög 
eredeti, hanem latin fordítása. Tíz év múlva jelent meg az egész 
latinul, míg a görög szöveget csak 1601-ben adták ki párhuza-
mos latin fordítással. A XVI. század költői nem várták meg, 

7) A Heliodoros eredetije editio princeps-ének (Basel 1534) alapjául 
a Corvinából rabolt kézirat szolgált. Üjabb használható kiad. Eroiici scrip-
tores. Ed. Hirschig. Paris (Didót) 1856. 225—412. 1. A magyar fordítás 
a Gyöngyösi müvei III. kötetében fog megjelenni. Ismertette Majláth Béla: 
Akad. Ért. 1891. 409—13. 1. A fordítást tévesen Zrínyinek tulajdonítja. (V. ö. 
Bibi. Zrinyiana, Wien 1893. XIV—VI. A Czobor szerzőségéről szóló levél 
Ír. Közi 1901. 53—63. 1. Zlinszky A. Heliodoros a m. irodalomban. Bp. 1887. 
Balthazár G. Egy ó-görög regény. H. Aethiopikája. A kecskeméti ev. fő-
grmn. ért. 1901—2. Rédei J. Kornél: Gyöngyösi Charicliája. Kassa. 1912. 
(Irodalomtört. 1912.) Rajka L. Heiiodoros Aethiopikájának feldolg. a m. 
irod. Kol. 1917. {Értek, a kolozsvári egy. magyar irodalomtört. szemináriu-
mából. 5. sz.) 

8) Laskai J. verses levele i f j . gr. Béthlen Istvánhoz. Kiadta dr. Dézsi 
L. Bp. 1908. (Különnyom. írod. Közi. 1908.) 

9) Rhode id. m. 
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míg a görög szöveg kiadásra kerül, a latin szöveget nyomban 
követte az olasz (1546), a francia (1566), az angol stb. és a 
magyar is. A névtelen magyar versszerző is latinból fordított, 
mint ez egy fordítási hibából kitűnik. A 108. sor e mondata: 
„Tőle húgom Caligo születteték" kétségtelenül arra vall, hogy 
csak a latin szöveget látta („ex qua sororem mihi Calligonem 
genuit") s harmadik ejtegetésű személynévnek (Calligo, onis) 
tartotta, holott ha a görög szöveg előtte van s arra csak egy 
tekintetet vet, ezt a botlást nem követi el, mivel abban KaMryóvi] 

fjg uőslff tj fioi KaÁliyóvt] yívziai) áll. Valószinű, hogy az egész 
regény megjelent magyar fordításban és akkor ez egyike volt 

(legterjedelmesebb széphistóriánknak, sajnos, csak néhány le-
vélnyi töredék maradt meg belőle. Az is feltehető, hogy ez 
a fordítás a XVI. századból származik, amikor a széphistóriák 
virágkorukat élték. Talán Szakmári Fabricius, talán Bogáti 
Fazekas vagy Czobor fordította. Már Balassa is ismerte, ha 
ugyan a magyar fordításra céloz e soraival: „Igaz szerelmő , 
Leukippét nyavalyára, Ifjú Theagenest annyi búdosásra, 
Nagyot kicsin renden való házasságra: Mindent csak szerelem 
vitt képtelen dolgokra".10) Az a körülmény, hogy csak XVII. 
századi kiadás maradt fenn, nem áll e feltevésnek útjában. 

A regény tar talma: A szerző Sidonban elmerül egy kép 
csodálásába, mely Európát ábrázolja, amint félénken fogódzik 
a vele elrohanó bika szarvába. Míg ezt szemléli, azalatt meg-
jelenik mellette egy ifjú Kleitophon (Clytophon) s új példát, 
saját szerelme történetét beszéli el a szerelem mindenható-
ságának bizonyítására. Elmondja, hogy ő tyrusi Hippiasnak 
(Hippas) fia s a tyja mostoha testvérével, Kalligonéval (Caligo)11) 
akarta összeházasítani és már készültek is az esküvőre,12) mi-
dőn találkozott unokahugával, Leukippével és heves szerelemre 
gyúl ad t iránta. Szerelmi találkozásuk balsikerén kétségbeesve, 
megszöknek hazulról. Útközben hajótörést szenvednek, egyip-
tomi tengeri kalózok hatalmába kerülnek. A Leukippe szépsége 
új bonyodalmakat támaszt. Kharnldes, egyiptomi vezér, majd 
két katona lesz szerelmes belé, kik közül az egyik (Khaireas) 

10) Balassa B. minden munkái. Kiadta Dézsi L. I. köt. Bp. 1923. 113. 1. 
" ) A magyar fordítás Clytophont, Hippast és Caligot ír. 
" ) Ennyi maradt fent a magyar fordításból. 
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megszökteti. Kleitophon a rablót üldözi, de felhagy az üldözés-
sel, midőn a szorongatott üldözött egy megcsonkított női hullát 
dob a tengerbe. Kleitophon ezt a Leukippe holttestének véli, 
abbahagyja az üldözést. Sok idő múlva elvesz egy gazdag 
özvegyasszonyt Melitét. Épen a lakodalomra készülődnek Efé-
zusban, midőn egy rabszolganő borul Melite lábaihoz, párt-
fogásáért esdve. A pártfogásba vett rabnő, Leukippe, aki meg-
ismerteti magát vőlegényével, Kleitophonnal. Épen ekkor érke-
zik meg a Melite halottnak vélt férje, Thersander is s boszúból 
rabságba veti vetélytársát. Melite ugyan szökéshez segíti, de 
szökése meghiúsul. Leuk'ippét most Thersander üldözi kéj-
vágyával s mindenáron el a k a r j a útból tenni Kleitophont. 
A Kleitophon ellen indított házasságtörési per vet véget a sok-
szoros bonyodalomnak: az istenítélet felmenti Melitét, Klei-
tophont, Leukippét. Thersander a nép dühe elől menekülni kény-
telen; a rabszolgafelügyelő, Sosthenes, kínpadra kerül s ekkor 
végre egymásé lesz a két állhatatos szerető. Visszatérnek 
Tyrusba s hogy örömük teljes legyen, már ott találják Kalligo-
nét is, aki szintén boldog az őt egykor megszöktetett Kallisthe-
nes oldalán. 

A magyar verses fordítás, amennyire a töredékből 
megítélhető, elég híven követi a latin szöveget. Nevezetes tulaj-
donsága, ami ebben a korban ritkaságszámba megy, hogy tö-
mörségre törekszik, noha emiatt néhol a szöveg értelme elhomá-
lyosul. Néhol egész mondatokat elhagy, pl. az Erosok költői 
jellemzését, vagy Európa szépségének érzékies leírását; másutt 
maga told be egy-egy mondatot, aminek nyoma sincs arz ere-
detiben. A tnoralis elmélkedésre való alkalmat el nem sza-
lasztja, példa rá a 111—26. verssor, ahol az isteni akarat változ-
hatatlanságáról elmélkedik. Álljon itt mutatványul e kis részlet: 

Bikán az léány keresztiilirva vala, 
ö v i g vékony ruha ő rajta vala, 
Teste fejér s bársony berhéje vala,13) 
ö v é h e z ruháját foglalta vala. 

13) A latin szöveg sz. corpus reliquum purpurea laena contegebalur. 
A Nyelvtört. Szótár példái arra mutatnak, hogy inkább alsóruhát, alsó-
inget értettek alatta. 
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Inge lobog és tején ékessége, 
Szép testének tündöklő fejérsége, 

Arra vagyon bikának az ő menése, 
Valamelyre szép léány térítése. 

Irt előtte képiró delíineket, 
Környül penig leánnak Szerelmeket1 4) 
És az tegzös Cupido kis gyermeket, 
Félkezében íjat, másban irt tüzet. 

Kis Cupido kiterjedt szárnyaival, 
Bikái szarvon vezeti jobb karjával, 
Jupiterre néz nagy mosolygásával , 
Hogy ökre tünt szerelme hatalmával. 

A fordítás tájnyelvi sajátságokat mutat : fekiömbe (131. 
v. s.), röttentem (38. v. s.), tegzös (53. v. s.), ritkább szavai: 
szorgalmaskodik (128. v. s.), sephült (88. v. s.), berhe (45. v. s.), 
ivolya (ivolia) (13. v. s.), mely szóval a nárcissust fordítja, noha 
ez az ibolya szó régi alakja. Verssorai 11 szótagúak, tehát 
Szakmári Fabricius művének, melyről alább szólunk, versfor-
májával megegyeznek; gyarló verselő, kezdetleges rímekkel, 
mely gyarlóságát inverzióival nem képes feledtetni.15) 

3. PARTHENIOS „Szerelmi szenvedélyekről" című apró el-
beszéléseinek Szakmári Fabricius Istvánban akadt fordítója. 
Boccaccio ezen előfutárja 36 rövid, többnyire sikamlós sze-
relmi történetet beszél el Lyrkosról, Polymeláról és Euippéről, 
kikkel Ulisszesnek volt kalandja, az Alexandroshoz holtig hű 
Oinonéról stb. Fabricius ezek köziil 16 elbeszélést fordított le, 

14) Amores, a görög eredetiben "Epwreq. 
15) Az eredetiről 1. Dunlop—Liebrecht: Gesch. der Prosadichtungen. 

Berlin. 1851. 15—18. I. Chauvin: Les romanciers grecs et latins. Paris. 
1864. 107—9. I. E. Rhode id. m. — Az eredeti szöveg újabb (kiadásai: Erotici 
Scriplores. Ed. R. Hercher. Tom. I. Lipsiae (Teubner) 1858. 34—213. 1. — 
A magyar szöveget Fraknói V. a M. Nemz. Múzeum könyvtárában könyv-
táblából áztatta ki s először közölte a Magyar Könyv-Szemle 1878. évf. 
275. 301—2. I. A töredék 4-rét, Bs Bs ívjelzéssel = 2 levél. A közlő lőcsei 
nyomtatványnak mondja, mivel betűi megegyeznek a Kőröspataki János 
Lőcsén 1656-ban nyomtatott hist. énekének betűivel. Lásd bővebben Dézsi 
L. Leucippe és Clitophon széphist. Bp. 1906. (Magyar Irodalomtört. Könyv-
tár 2. sz.) 
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a kiválogatásnál inkább a terjedelemre, mint az erkölcsi i rányra 
lévén tekintettel, noha azt állítja, hogy „tanóságokra jámbo-
roknak írta" munkáját. A lefordított elbeszélések: 1. Lyrkos. 
2. Polymela. 3. Euippe. 4. Oinone. 5. Leukippos. 6. Pallene. 
7. Hipparinos. 8. Erippe. 9. Polykrite. 10. Leukone. 13. Harpalike. 
14. Antheos. 15. Daphne. 16. Laodike. 17. Periandros anyja. 
31. Dimoites. Némelyik elbeszéléséből (Pl. De Policrita, De 
Leucone, De Periandri matre) a tanúiságot le is vonja s a pél-
dák számát bibliai példákkal is szaporítja, sőt Aesopusra is 
hivatkozik. Ö maga „Croniká"-nak nevezi művét, melyet a „régi 
históriákból szedegetett ki", de nem a görög eredetiből, hanem 
latinból. Ezt maga elárulja az első elbeszélés 11. verssorában: 
„Kinek az leánya Ilebiam volt", t. i. az eredeti GAqyog . .) ya/iel 
nűiov (Aiyudov) tijv SvyattQa Ettrjftíciv latin fordításában: 
„uxorem ducit ill'ius filiam Hilebiam" áll. Mutatványul közöljük 
a Daphnéról szóló elbeszélést: 

Halljunk többet még eféle példákba, 
Vólt az Amiclásnak e g y Daphnis lánya, 
Kinek vadászásra vólt igen kedve, 
Diana istenasszony is igen szerette. 

Ám az Leucippus, Oenonnak fia, 
Daphnist felette ö igen szerette, 
Asszonyi ruhába kezde öltözni, 
Daphnissal az erdőn kezde vadászni. 

Csuda nagy jó kedve Daplmisnak vala, 
Kockát Leucippussal kezde jádzodnia, 

Appolló (így) isten is kezdé ezt bánni, 
Appolló Daplmisnak szűvét erre hozta. 

Appolló tanácsul néki ezt adta, 
Hogy Daphnis szüzekkel kútfőikre menne 
És ott az k ú i ő b e ő megferednék, 
De Leucippusnak ez nem igen tetszék.1") 

Mindnyájan17) a szüzek levetkezének, 
Leucippus nem kezde az vetkezéshöz, 
Szüzek de ruháját néki lekapák,18) 
Akaratja ellen róla levonáik. 

,fl) Sajtó-hibából tétezék van. 
17) S. h. Mindiaian. 
18) S. h. de kapdc. 
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Hamar Leucippusnak ő ravaszsága, 
Szüzektől mihelt ott hegy megtudata, 
Nyilakkal őtet álta'lőtték vala, 
így álla Appolló bosszúját raj ta. 

lm példátok vagyon itt iííju hűsek. 
Az rut szerelembe ne mesterkedjetek,19) 
Minden leány szavát el ne higgyétek, 
Leucippus módjára hogy ne járjatok. 

Verselése gyenge; 11 szótagos sorokban írta volna mű-
vét, de 12, 13 szótagúak is fordulnak elő s a rossz rímek ked-
véért sokszor a nyelven is erőszakot tesz. Nótául Ilosvai 
„História Alexandri Magni" c. müvének kezdő sorá t : „Jóllehet 
nagysokat szóltunk Sándorról" jelölte meg a címlapon. A ma-
gyar fordító életéről annyit tudunk, amennyit művében maga 
elárul róla. Nevét a versfőkbe szőtte be s a végső versszakban 
említi, hogy a Szamos mentén Kolozsvárt a városban lakott 
s ott szerzé 1577-ben „ez Cronikát be az versekbe". Ott is 
nyomatot t még ugyanabban az évben.2") 

4. Hasonló irányú mű BOGÁTI FAZEKAS MIKLÓS széphistó-
ó á j a „Az tökélletes asszony állat okról" (1575)."1) Tizenhárom el-
beszélés van benne, mind a tizenhárom nőkről beszél, mind 
a tizenhárom egy nótára megy. egyenlő versformában van írva. 
Forrása Plutarkhos „A nők e r é n y e i " ( T w a i x ü v ágexiá c. műve, 

19) S. h. mesterkedgyétec. 
2Ü) L. Szabó K. Régi M. Könyvt. I. k. 134. sz. (M. Tud. Akad. Könyvt. 

RMír. 197. sz. (rongált péld.) Erd. Múz. Fáy könyv. Címe: História: ex 
Vartíny: Nicensis: De amatorys afíectionibus collecta. Ad notam: lói 
khe t nagy sokat szóltunc Sándorról etc. Nyomtattot Colosvárat Heltaj 
üaspá rué műhelyében, I. 5. 77. esztendőbe. 4.° A—C = 12 sztlan levél. 
Második kiadása Kol. 1627. jelent meg, de egy példányban sem ismere-
tes, csak Sándor István említi M. könyveshúz. 24. 1. L. Szabó R. M. K. I. 
562. sz. — Újabb kiadása nincs. 

21) A cím folytatása: „melly az Plutarhusból (így) fordítatot Magyar 
nyelvre. Ad notam: Gongya közzü! egy fő gongya embernec. Szc. (Pesti 
György Halálénekének kezdő sora.) (Vendégséget ábrázoló fametszet« 
vignette.) Nyomtattot Colosvárat 1. 5. 77. esztendőben". 4." A—G = 28 
sztlan levél. A címlap belső oldalán (Berzeviczy) Mártonnak ajánlja latin 
őistichonokban. A szerzés ideje: „Szent György havának (április) szinte 
az végébe". M. Nemz. Múzeum, Akadémia kvtára, (RMIr. Qu. 164. sz.) 
Fáy-könyvtár. Kiadatlan. V. ö. Szabó K. RMK. 1. 128. sz. 
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melyben 26 női typus van bemutatva, jó és gonosz nők vegye-
sen. Fazekas tizenkettőt válogatott ki belőle, a tizenharmadikat 
Ovidiusból toldotta hozzá. (Fastorum lib. II. 721—82.) Nemcsak 
a „tökéletes asszonyál la tának legsikerültebb példája, hanem 
fordítás és verseles tekintetében is ez a legszebb rész Fazekas 
példatárában. Az első elbeszélésben a phokisbeliek elhatároz-
zák, hogy, ha ellenségeik, a thesszaliaiak győznek, feleségeiket 
és gyermekeiket a máglyán égetik el s ebbe a nők is beleegyez-
nek. De a bemutatott nők nem mind ilyen kifogástalanok: 
„tökéletesek". A második elbeszélés a nők fecsegő természetére 
példa: „Asszonyember nyelve minémű, tudom, Titok nálok nem 
igen áll, azt hallom". Fzt illusztrálja egy melosi nő esete. 
A tyrrhen nők feláldozzák magukat férjeikért (3.); a miletosi 
szüzek öngyilkosságát („az estrángra szertelen futnak") úgy 
lehet csak megakadályozni, hogy a meghaltakat öltözetlen 
akar ják eltemetni s a gyalázatos temetéstől megijednek (4.). 
Az ötödik példa Lucretia története, melynél „magyar válván", 
azaz magyar létére szégyenli megírni, amit az asszonynépek 
mívelnek. Ez a leghosszabb s mint fentebb említettük, Ovidius-
ból vett példa. Néhol (pl. a 6. elb.) le sem fordítja a Plutarkhos-
tól elbeszélt históriát, hanem a helyett elmélkedik.22) A példa-
sorozatot erkölcsi prolog nyitja meg és hasonló elmélkedés 
szolgál epilog gyanánt s azonkívül az egyes elbeszélések előtt 
külön is ott van a tanúiság, mely néha hosszabb, mint az elbe-
szélt történet. Ezáltal kivetkezteti azt eredeti jellegéből s szá-
razzá, unalmassá válnak a folytonos elmélkedések, melyekben 
sokszor nagyon furcsa nézetnek is ad kifejezést, mint például 
ebben: „Vajha pedig nálad nélkül lehetne, Boldogb állat férfinál 
nem lehetne"; olykor humora is megnyilatkozik. így midőn 
Plutarkhos azt mondja Khiosról, hogy benne 700 év alatt egy 
erkölcstelen nőt sem találtak, Fazekas ezt az időt „hét esztendő 
forgásá"-ra szállította le. Forrásával szemben elég önállóságot 
tanúsít. A Lucretia elbeszélésből elhagy, másutt, például a 
„Pythei uxor"-ban betold a szövegbe, részletezve az ajándé-
kokat, amelyeket Pytheus küldött Dariusnak, így aranyból csi-
nált szőlőt stb., példabeszédeket illeszt be, ilyenek: „Aki száját 

22) A többi „exemplum"-ok: 7. Micca virgo et Megistona matróna. 
8. Aretaphila. 9. Camona. 10. Cliiomara. 11. Timoclia. 12. Pythei uxor. 
13. Stratonica. 
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a kása megégette, Az mezőben is a tarlón fél tőle", másutt 
ismét: „Azt hallottam magyar példabeszédben, Az ki oroszlánt 
tanít életében, Ebet ver előtte, hogy szeligyüljön, Kegyetlenek-
nek ez tanúság legyen". Hasonlatokat is sző be: a boszúálló 
nőt a méhvel hasonlítja össze. Verselés tekintetében is a Faze-
kas jobb művei közé tartozik, 11 szótagú sorokban van írva. 
Álljon itt belőle a „VI. exemplum: Chiae:" 

Cius városáról bizonnyal mondja, 
História például ezt is adja, 
Egész hét esztendeig forgásában 
Egy parázna se találtatott abba. 

Oltalmazzák ő nagy jámborságokat, 
Nem törvéntől tartották meg magokat, 
De mindazok a jó nevet gondolták, 
Hirek, nevek históriákban vannak. 

Lucretiát vajha most is találnánk, 
Róla históriát talám irha nánl^ 
Örök hírt, nevet annak mi vallanánk. 
De városban, nem tudom, hói találnánk. 

Ezt tudom, jámbora hogy ezt nem bánja, 
Mert velem együtt ugyanazt kívánja, 
Hogy m'nt ő a többi is ollyan volna, 
Azki bánja, az jó nevet utálja. 

Ollyanoknak kedvét tudnám keresni, 
Ha igazat én nem tudnék mondani, 
Tudom nékem meg is tudnák köszenni. 
De nem tudnak semmi jót nékem adni. 

Senkit bizony evvel én nem gyalázok, 
Hanem mindenkit jóra tanítok, 
Jámbor asszont ritka madárnak mondok, 
Érrel mégis egy példámat halljátok. 

5. Verses elbeszéléssé alakította át BOGÁTI FAZEKAS Lukia-
11()s ,Maron vagy u világlátók" (XáQcov i] émaxonovvzeg) c. pár-
beszédét a Toldi nótájára 1586-ban „Ez világi nagy sok zűr-
zavarról való ének" címmel s kiadta Kolozsváron 1591-ben. 
Nem említi forrását, mert oly szabadon dolgozza át, hogy ez 
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tulajdonképen csak félig Lukianos, félig pedig Bogáli Fazekas. 
Az elbeszélés alapeszméje egyébként emlékeztet Comenius 
„Világ labir in tusáéra és Le Sage „A sánta ördög"-ére. Érdekes 
a bevezetés, mely úgyszólván a pogány és keresztyén világ-
nézet összeegyeztetése akar lenni. 

Ország, világ járni sokan kévánkoznak. 
Kik innokkal bírnak, sokat látnak, halnak, 
De ezt én egy helyről mutatom azoknalk, 
Annyi költségekben csak nékem részt adjanak. 

Régtől fogva vannak az mennyei urak 
Kétiféle szolgái, azkiik szárnyán járnak, 
Egyik féle szentek, körüle forgódnak, 
Másik félék feketék tőle távolyban laknak. 

Bennek e g y nehánnyat pokolra rekesztett 
Holott bűnöseket vélek kénzat, gyötret, 
Kik csak hírrel értiik, ez világ mit követ, 
A bűnös lelkektől azkik kivesznek mindent. 

Ezek közül egy, Setétes, (a Lukianos Kharonja) kikéred-
zett, hogy saját szemével lássa a világi veszödést s megfogott 
egy Angyalt (Luk. Mermest) s azzal mutogattatta meg a vilá-
got. De előbb elmondja, hogy Isten a világot általok csinálá 
s általok rontatá el a „vizezenkor". A babiloni torony „elhányá-
sá"-tól a Szent Péter tömlöcből való szabadulásáig elbeszéli 
Isten csodadolgait s azután a Kaukazust a nagy Aman havasra 
felülhempelyíti, ennek tetejére több helyeket és legfelül a Pa r -
nast tevé (Lukianosnál Olympos, Ossa, Pelion, Oite (Oeta) Pa r -
nasos), innen azután jól látják köröskörül a széles világot, annál 
inkább, mert az Angyal Setétes szemét „egy beszéddel ineg-
világosítá. Hogy messzül, m'int közel mindent színén láta". Ekkor 
látott egy olaszt, ki vállára emelt bikával táncolt (Luk. Krotoni 
Milon), az Angyal ennek halálát is elmondja (Nincs Luk.-nál), 
azután következik Solon és Kroisos, Kyros és Tomyris, Kamby-
ses és Polykrates története, valamint különféle elmélkedések 
az emberi sorsról, jobbára egyeznek a két írónál, de pl. az el-
pusztult városok Lukianosnál: Ninos, Babylon, Mykenai, Kleo-
nai, Ilion, Fazekasnál: Róma, Ninive, Jeruzsálem, Babylon, 
Velöncze, „az régi Romának elhánt teteme, döge". Általában 
az összehasonlítás arról győz meg, hogy Bogáti Fazekas elég 
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önkényesen bánik forrásával, itt-ott kihagyogat, betold, össze-
von. Álljon itt belőle a Polykrates története: 

Amaz fris bársonyos koronás kicsoda, 
Kinek gyűrőt viszen egy halbál szakácsa, 
Ez, úgymond az Angyal, Poiycrates vajda, 
Híres jó szerencsés, kit elárul apródja. 

Nagy bódogságából e g y szem pillán tássán 
Elmarad s megszárad teste akasztófán, 
Mert gonoszok hágnak azért oly magassan, 
Nagyobbat esének, kibe aljíöld megroppan. 

Kacagá Setétes é s monda Angyalnak: 
Ennyi jóban semmit pokoliba nem hoznak, 
Kivel olly kevélyek mostan és tobzódnak, 
Maga ugy születtek, miképpen oda szálnaik. 

6. Kevésbbé sikerült elbeszéléssé átalakítani Lukianos egy 
másik dialógusát, a „Halottak párbeszédei" (NEXQIXOÍ őiáloyoi) 
c. műve 12. párbeszédét, melynek „Három jeles főhadnagyok-
nak, az Nagy Sándornak, Anibálnak és az római Scipiónak az 
boldogság helyén a főhelyről való vetélkedések" címet adott. 
1576-ban írta a Báthory István koronázása ünnepére, mint az 
utolsó strófában mondja: „Királyt koronáztam vala örömben, 
Kit magyar nemzetnek éltessen Isten". Miként az Aristophanes 
„Békák" c. vígjátékában Aiskhylos, Scphokles és Euripides 
között, úgy foly itt a vetélkedés a három híres fővezér között. 
Blőbb Nagy Sándor, azután Hannibál mondja el, mi alapon illeti 
meg őt az elys'ionban a főhely s végül Minős a Hannibált harc-
ban megfutamító Scipiónak ítéli oda a pálmát. Érdekes, hogy 
Bogáti Fazekas szükségesnek tar t ja megokolni, hogy miért 
uem Mátyás király vagy más újabbkori hős nyerte el ez alka-
lommal a vitézségi első díjat : Nem vala ott híre Mátyás király-
i k , Az nagy Solimánnak, sem Atillának, Hiszem más bírájok 
i g y o n azoknak". Vagyis szerzőnek meg volt az érdekes öt-
lete arra, hogy eredeti művet hogyan alkothat, csak a Minős 
bíróságának anachronizmusa tartotta vissza a kiviteltől. Más-
különben itt sem nevezi meg forrását, sőt a figyelmet, úgy lát-
szik, el akar ja róla terelni e kezdettel: „Nem régen lött dolgot 
€ £yet mondanék, Ha tudnám, hogy tőlem azt mind elhinnék, 
Minap nagy bizonnyal nékem beszélék, Kit tudni mindennek 
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méltónak vélék". Alább azt is megmondja, hogy kitől hallotta 
mindezeket, természetesen csak költött névvel vagy értesítéssel 
van dolgunk: „Ferhát, egy főtörök minap onnat jött, ö maga 
sem tudja, mint oda sietett. Tettben, tett kívül, csak az hogy 
ö megjött, De hogy ott volt engem ö elhitetett, Jeles szép dol-
gokat monda hogy látott".23) 

BOGÁTI FAZEKAS egy másik széphistóriájában „Aspasia 
asszony dolgá"-t írja meg (1587) „tükerül szépeknek", azaz 
ezt is a nők tanúiságára. Forrása Ailianos, akinek „Varia his-
tória" (ríoxUt] loTOQía) c. művében a XII. könyv 1. fejezete 
Aspasiával foglalkozik. Itt „olvassa görögből" Fazekas s fordí-
totta magyarra , szokása szerint oktató bevezetéssel és zára-
dékkal látva el. Az elbeszélés abban az időben játszik, amidőn 
Artaxerxes és az ifjú Cyrus egymással vetélkednek a perzsa 
trón birtoklásáért. Cyrus a szegény sorsban felnövekedett 
Aspasiát vette feleségül, aki álmában előre meglátta szeren-
cséjét. „Középkorában" rút sömör kel állán s álmában egy szép 
galamb repül hozzá s előtte „szép kegyessé" változva, asszú 
rózsát porrá törve ajánl orvosságul. Szépségének, erényének 
magasztalása következik ezután, melynek csakhamar méltó 
jutalmát vette. Hazáját , Fokeát, 'ellenség veszi meg, Aspasia is 
rabnő lesz s másik három növel Cyrushoz viszik. Itt Cyrus 
figyelmét szemérmes modorával vonja magára s bilincseli le 
annyira, hogy feleségül veszi. Szerénysége továbbra 'is meg-
maradt. Cyrus halála után Artaxerxes vette feleségül, ennek 
szerelmét is teljesen megnyeri s egy nagy bánatában egyedül 
ő képes megvigasztalni. Fazekas a Lucretia nótájára írta histó-
riáját, vagyis strófái 19 szótagú (6, 6, 7 tagozással) három-
három verssorból állanak, vagyis abból a versalakból, mely az 

23) Lukianos műveinek a XVI. században népszerű ikiadása volt a 
Zsámbokié, amely Baselben 1563-ban jelent meg latin fordítás kíséretében. 
Ezt használhatta Bogáti Fazekas is átdolgozásához. E művének csak egy 
csonka példánya (köztük As As jelzetű levél hiányzik) maradt fenn régeb-
ben a bécsi Theresianum, most (1878 október óta) a M. Tud. Akadémia 
könyvtárában RMIr. Qu. 252. sz. a. Az egész egyébként 6 4" levélből állott. 
Szabó K. a Régi M. Könyvtár I. ikötete szerkesztésekor fejes Miklóst olva-
sott ki a versíőkből s e név alatt vette fel; a helyreigazítást 1. Ker. Mag-
vető 1880. 388. 1. és M. Könyvszein'e 1895. 36. 3. V. ö. tőlünk B. Fazekas 
M. élete és költői munk. Bp. 1895. 2 1 - 23. 1. — U. a. Lukianos és fí. Fazekas 
Miklós. Egy. Phil. Közi. 1914. 745—8. 1. 
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ütemvégződéseknél rímeltetve, Balassa-versszak néven ismere-
tes. Az „Aspasia" B. Fazekas gondosabb fordításai közé tarto-
zik; különösen sikerült benne Aspasia szépségének leírása: 

Egyéb jószági közt kivel gazdag vala, gesztenyeszínű haja, 
Nem igyenesen nyúlt, de kevéssé fodros, lobogó hajaszála, 
Két szeme Ikün álló zomok, kit akkoron világ legszebbnek tarta. 

Meghorgott kevéssé, de kicsin az orra, szép rövid az két füle, 
Szine mint rózsának, kiért város népe őt méltónak nevezte,24) 
Azaz piros, fejér: ajaka mind piros, bőre színe mind gyenge; 

Ollyan mint az új hó. még annál is fejérb, szájában minden foga, 
És azmit többi közt nem hagyhatunk alább, szép lába, szép járása, 
Gyenge, de szép szava, melly gyönyörűséges régi sír ének szava.25) 

Ravasz álszin nincsen semmi az ő testén, mi nem szükség, nem tartja, 
Mint leányfélének cifrára nincs gondja, mint idegent utálja, 
Tudja, hogy szerencse és egy gonosz szokás, nem tei mészét azt hozta. 

Az ő szerencséje a nélkül is vékony, jóllehet azt nem bánja, 
De hogy szegényül nőtt, szegényen tartatott, az cifrát nem kívánja, 
Természettel gazdag, kivel megelégült, azra semmit nem palla. 

Midőn mint rabnőt más három társával Cyrus elé viszik: 

Ujjakat, állókat, szemeket megnézé, tapogatá, illeté, 
Az többi engedé, de az szép Fokai Cyrusnaik azt nem türé. 

Előszer ujjbeggyel Cyrus alig éré, leány nagyot kiálta, 
Mint nemes természet mondja, hogy megbánja, ha másszor hozzányúlna, 
Annál inkább Cyrus az mellyére nyúla, kin az leány elíuta. 

Legotían az Cyrus az jó természetet leányba megismeré, 
Nemesnek bizonnyal csak az eggyet mondá, leánnak csak azt hivé. 

Kár, hogy a hosszadalmas erkölcsi alkalmazás kivetkőz-
teti eredeti jellegéből az elbeszéléseket. Fazekasnak nyelve is 
figyelemreméltó, különösen számos elavult szava és kifeje-
zése miatt.20) 

21) . . , ¿KÚXOUV MIXTIÚ. 
25) Eí-rrev áv TK, XaXovanC ŰKOÜCIV leippvoi;. 
2B) A mű megjelenési ideje: „Nyomtattot Colosvárat az ő Várban. 

1591. Esztendőben". Forró Jánosnak ajánlva, Szentpálon lakíában írta. 

Emlékkönyv . 9 
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8. BOGÁTI FAZEKAS-nak még egy munkája tartozik ide, me-
lyet 1598-ban írt, t. i. Demeter és Stratonika históriája. Beve-
zetésében, vagy talán műve első részében, a fennmaradt töre-
dékből nem lehet biztosan meghatározni, Demetrios Poliorke-
tesnek, a szerencsés hadvezérnek, haditetteit írja le. Ez a rész 
száraz, krónikaszerű, úgy, hogy ez alapon ezt az elbeszélést 
a világhistóriás énekek sorába kellene iktatni, ha bevezetésül 
nem szolgálna egy szerelmi kaland elbeszéléséhez, melynek 
Demeter leánya, Stratonika, később Seleukos neje és Kambabus 
a hősei. Mielőtt ennek elbeszéléséhez fogna, Cupido nagy hatal-
mát rajzolja a szerző, aki vak gyermek létére nyilával minden-
kor „megtalál", valahova lövel s „képes ifjakat lobbant lángos 
üszögivei". Erős hatalmát Stratonika is megérezte, midőn fér-
jétől sok ideig távol élve, szerelemre gyuladt az ifjú Kambabus 
iránt, aki az új Putifárné előre sejtett szerelmi támadása ellen 
igen különös módon védekezett. Stratonika végül mint Antio-
khos neje fejezte be életpályáját. Fazekas szerint „Pogán histó-
riákban noha mindezt írták, Jó móddal életünknek bizony hasz-
nálhatnak" akként, hogy az ifjaknak Kambabus, a menyeknek 
asszonyoknak Stratonika szolgáljanak például. 

A szerelem hatalmát következőképen rajzolja: . 

Az szeretet ereje illyen és hatalma, 
Tisztességet felejti, embert megvakítja, 
Fejedelmeket, bölcseket sokszor gyaláza, 
Ember mi tisztességben, gondölni nem hagya. 

Gyaikran ő miatta lött ország változása, 
Az szép Hona miatt vesze régen Trója, 
Salamon fia, Amon tudjuk ám mint jára, 
Csaknem Rénjaminnak ám magva szakada. 

Ebből ennyi sok halál, tisztesség romlása, 
Ugyan Istennek mondták, hogy ily nagy hatalma, 
Készen légyen mindennek bár az e'.len kardja, 
Ez az eszes okosság, hogy ne fogjon nyila. 

Fazekas ezt is „görögből olvasta", amint maga említi, 
s forrása a Demeterről szóló első résznek Plutarkhos „Deme-

V. ö. Szabó: RMK. I. 243. sz. (M. Tud. Akad. könyvt. RMlr. Qu. 163. 
sz. Pesti ret". koll. könyvt. Esztergomi székesfőegyh. könyvt.) 
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trios Poliorketes" című életrajza, a Stratonika kalandjának 
Lukianos „A syriai istennőről" (IIEQI rfjg IvQÍrjg $EOV) című 
műve 17—22. fejezete. Verselése Fazekas versírói képességé-
nek hanyatlását mutat ja ; strófái négy tizenhárom szótagú s 
egyrímű sorból állanak.27) 

9. Zariadres és Odat.s szerelmi történetének szintén akadt 
„Effectus Amoris. Az Szerelemnek ereje' címen magyar fordí-
tója. E bájos elbeszélés, mely a symposionban Khares nyomán 
szóba kerül, Athenaios „Bölcsek vacsorája"-ba (így fordítja 
a szerzőnk a ÁEmvoaoffioTat-1) van beillesztve. (XIII. k. 35. 
fej. (575.). Zariadres és a szomszédország fejedelmének leá-
nya, Odatis, álomban látják meg egymást s heves szerelem 
ébred szívükben. A leány atyja, Omartes, férjhez akar ja adni 
leányát s az ország szokása szerint e célból nagy vendégséget 
csap s ott felhívja leányát, hogy egy borral töltött arany kupá-
val kínálja meg azt, akit férjének óhajtana a jelenlevők közül. 
Zariadres az atya ezen szándékáról előre értesült s a döntő 
pillanatban ott termett a kupa s vele a leány kezének elnyeré-
sére. A magyar versszerző 4 soros 11 szótagos „magyar éne-
két" saját beismerése szerint nem görögből, hanem deákból 
fordította, nyomon követve Athenaiost, de több rendbeli sza-
badságot engedve meg magának. így egy rövid sablonos beve-
zetést írt hozzá s egynémely középkori legendaíró naivságára 
emlékeztető módon, az erkölcsi célzat hangsúlyozása mellett 
betoldott egy érzékies leírást Vénus kert je rózsáiról, Odatis 
kertje fehér és piros almáiról. Tehát egész más ízlése van a 
versszerzőnek, mint Tinódinak, aki a Jason király széphistó-
riájában s a Leuk'ippe névtelen fordítójának, ki e görög regény 
fordításában mellőzte forrása érzékies leírását. Majd utal az 
erőszakolt szerelem káros következményeire, hivatkozván 
Cymon és Diomedes (Telamon fia) példájára s végül a szerelem 
"agy hatalmának elismerésével, melynél szerinte csak egy van 
nagyobb, hogy mi, azt nem mondja meg, zár ja be énekét. 

27) B. Fazekas e műve címlap nélkül, töredékben maradt fent, egyes 
'apjai két példányban. A szerző nevét a versfők tartották fenn. Kiadta 
Piai helyesírással Dézsi L. „Bogúti Fazekas Miklós élete és költői műkö-
dése. Bp. 1895." c. müve függelékében. 35—50. 1. és M. Könyv Sz. 1895. 
49—61. 1. a Szabó: RMK. I. k. még nem ismeri. 
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Álljon itt műve végéről a házasságról való elmélkedés: 

Tovább immár én elő nem mehetek, 
Ez históriában többet nem iroik, 
Mert róla írást tovább nem találok, 
Egynéhány verset tanóságul mondok: 

Ebből immár minden ember tanóMiat, 
Meglőtt dolgot példa jul elővehet; 
Atyák, anyák férnek ő leányokat 
Kit szeretnek, annak adják azokat. 

Vagyon nékünk erről számtalan példánk, 
Hogy valakik egymást így megszeretek, 
Azután is egymáshoz azok estek, 
Jóllehet atyjok, anyjok nem végezték. 

Mit cselekedék Cymon Cypseussal , 
Elragadá lányát28) Iífigeniát, 
Erőszakkal elvövé szeretőét, 
Egy menyegsző nép ellen szép mátkáját. 

Mint jára Diomedes atyja miatt, 
Nem hagyá elvenni varga leányát, 
Vízbe ugrék végre ű az leányért, 
Mindketten meghalának így egymásért . 

Istennek is törvénye ellen vagyon, 
Egymás szeretőket hogy elválasszon 
Ember, kiket Isten egyben szerzett, 
Ásó, kapa, kit egymástul választhat. 

Több példákat nem szükség erre hozni. 
Kinek nem tök az agya, mert jól érti, 
Minden napi példából áltafátja, 
Kedvetlen házasság mit hozzon, tudja. 

Nevét elhallgatta, (Toldy „Czegei névtelen"-nek nevezte 
el), csak annyit árul el, hogy ifjú és scholamester, ki jó kedvé-
ben énekelte ezeket. 1587-ben júliusban „Erdélynek híres neves 

w ) Sajtóhibából: leniat van. Az itt említett Cymon históriája magyar 
átdolgozásban is megjelent, mert a Lugossy-kódex (103a) a Guisquardus 
széphistóriájához nótául ezt írta: „Nota Cimonis" s ez a Boccaccio novel-
lájának (V. 1. = 41.) Beroa'dus-féle átdolgozása után készülhetett. V. ö . 
közleményünkkel írod alomtört. 1913. évf. 257—9. 1. 
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jó földében, Czegében az holdas tónak fektében", a Lévai név-
telen „Par'is historiája"-nak, melyet, úgy látszik, mintául vá-
lasztott „melódiájára".29) 

A görög elbeszélések itt ismertetett fordításai és átdolgo-
zásai eléggé meggyőzhetnek arról, hogy nálunk már a XVI. 
században nemcsak a tudósok érdeklődése fordult a görög 
irodalom felé, hanem íróink a költői művekben gyönyörűséget 
találó közönség nagyobb tömegéhez is igyekeztek közelebb 
vinni azokat. Igaz, hogy a közlésre vállalkozók nagyobb része 
nem egyenesen, hanem latin, vagy német fordítás közvetítésé-
vel ismerkedett meg velük, de voltak köztük a görög nyelvnek 
alapos ismerői is, mint pl. Bogáti Fazekas, aki hangsúlyozza is, 
hogy „olvastam ezt görögbűi, írtam magyar nyelven", aki ala-
pos görög nyelvi képzettségének és irodalmi ismereteinek 
egyébütt is számos jelét adja. A következő században, az ellen-
reformáció korában, ez az irodalmi érdeklődés is megcsappant, 
ezzel is mutatva, mily szoros volt nálunk is a kapcsolat a huma-
nismus és reformáció között. 

( Szeged). 

->8) Athenaios: Recogn. A. Meinecke. Vol. III. Lipsiae. 1860. 36—7. 1. 
A magyar átdolgozás egyik töredékét Toldy, másikát Fraknói fedezte fel, 
e zek egymást némileg kiegészítik ugyan, de az elbeszélés így is töredék. 
Hiány; A2 B.,. Címe: Efíectus Amoris. Az szerelemnek ereie, kit Acheneusból 
fed magiar ritmusba szerzettenek. 1588. (Múz. Akad.) R. M. K. I. 367. sz. 
M. Könyv-Sz. 1878. 257, 265, 284—289. 1. (A múzeumi töredéket is közli.) 
Lásd közlésünket a M. Könyvszemle 1914. évfolyamában, 337—43. 1. 



Képek a magyar lovagéletből 
Irta: Erdélyi László. 

A Csengery-Emlékkönyv számára, mint professzortársam 
igaz tisztelője, szívesen írok. Kincseinket meg kell becsülnünk, 
s én Csengery egyéniségét, ékesszólását, s kivált a görög-
római klasszikusok nagy lelkét megszólaltató művészi fordítá-
sait és kommentárjait valódi nagy magyar műkincseknek tar-
tom. Nem vagyok tanítványa, nem lehettem az, de bámulója 
vagyok tehetséges szép lelke alkotásainak. Azért szerencsésnek 
tartom magam, hogy a tiszteletére készülő Emlékkönyv meg-
írásában nekem is jut hely. 

Amit nyújtani akarok, egyelőre csak k'is mutatvány mos-
tani tanulmányaim köréből. A magyar lovagkor köti le most 
érdeklődésemet. Az egész világ tudományát leginkább értékelő 
német tudósok egyike, a müvelődéstörténelemnek egyik nagy 
művelője, Henne am Rhyn, ki merte mondani az európai lovag-
ság történetében, hogy a lovagság Magyarországon és Lengyel-
országban, a nyugateurópai kultura keleti szélein, „csaknem 
hiányozni látszik". (Gesch'ichte des Rittertums, Leipzig, 20. 1.) 
Elég óvatos az ítélet és igaz is oly értelemben, hogy a lovagság 
oly szép virágzást nem ért el Magyarországon, mint a francia 
lovagságot is fölülmúló német wartburgi lovagéletben; de hogy 
mennyire megvolt Magyarországon a lovagság, ennek beszédes 
és őszinte bizonysága már Anonymusnak, III. Béla király P. 
nevű jegyzőjének a honfoglalás idejébe átrajzolt korirata, mely 
szerint Árpád herceg és főtisztjei előtt a magyar vitézek nagy 
tornákat vívtak (vagyis 1200 körül Anonymus már sokszor 
látta, hogy a magyar királyok előtt magyar lovagok tömegesen 
is vívtak bajt és törtek lándzsákat páncélban, lóháton), s gazdag 
bizonysága különösen az 1358-ban másolt, bővített és képekkel 
díszített Bécsi Képes Krónika. 
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Nem igen érezte eddig a magyar történetírás, hogy minő 
magyar lovagkori kincse van a Képes Krónikában. Könyveink-
ben elterjedt általános felfogás, hogy a lovagság meghonosítója 
Magyarországon az Anjou királyi ház, I. Károly és Nagy Lajos; 
de még ezek történetében is kevés szó van a magyar lovagélet-
ről. A valóság pedig az, hogy a lovagélet Magyarországon nyo-
mon követi kezdettől fogva a német lovagságot, s ennek első 
jelentkezése után nyomban megjelennek a német és olasz lova-
gok Szent Istefán király udvarában (a „vazs"megyeiek még 
most is „Istfánt" mondanak). Kálmán király törvénye már pán-
célos lovagok tartását követeli a nagyobb pénzjövedelmű ispá-
noktól a király számára s a 12.-ik század közepétől fogva biz-
tos adataink vannak arról, hogy a magyar királyok derékhada 
páncélos lovaghad, ilyennek ismeri ezt már Ottó freisingi püs-
pök 1147-ben és a magyar Anonymus 1200 körül, s a bandérium 
nevű zászjók és zászlóaljak szokása is megvan már a magyar 
bárók ezen címerével együtt 1217-től kezdve, az aranybulla ko-
rában. Akkor kezdődik az a lovagszokás, mely a tornákon ki-
hirdette a bajvívó lovagok származását, nemzetséget; itt kez-
dődik a nemzetségek emlegetésének a divatja, mely egyre nő: 
Anonymusnál 7 fő nemzetség mellett 3 mellék nemzetség, 80 
évvel utóbb Kézainál már 108 magyar nemzetség s 1408-ig 
mindössze 189 magyar és idegen eredetű nemzetség ismeretes 
Magyarországon. Ezek után a ma is szokásos családnevek, ve-
zetéknevek divatja következik. Előbb a nemzetségnevek pótol-
ták a vezetéknevek hiányát. 

A magyar Anjou-kor kétségkívül a magyar lovagélet vi-
rágkora, de él a magyar lovagság még a török-korban is, a 
16—17. században. Volt itt a lovagéletre, kalandokra, harcokra, 
regényes életre elég alkalom. Voltak énekes igricek, regősök, 
diákok és bizonyára dalos lovagok is. Itt született meg a két 
csaknem legrégibb világi, fejedelmi lovagrend: a Szent György 
lovagrend (1326.) s ennek magasabb, bárói foka, a Sárkány-
rend (1408.).1) Az előbbit alig előzte meg más, mint a francia 
Plantagenet-rend, s a magyar első lovagrend mögött huszon-
három évvel maradt el a legrégibb angol lovagrend, a szintén 
Szent Györgyről elnevezett térdszalagrend. 

x) Klebelsberg-Emlékkönyv, 249—258. 1. 
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Már ez is mutatja, hogy az eddig oly mostohán kezelt 
magyar lovagkor több figyelmet érdemel a világtörténelemben, 
kivált pedig a magyar történelemben. S valamint a székely 
eiedetkérdés megoldása szinte Kolumbus-tojásnak tiint fel, épp 
oly egyszerű és fontos feladatnak tartom azt, hogy a figyel-
met most már teljes határozottsággal ráirányítsuk a Bécsi 
Képes Krónika száznál több lovagkori képére. Ezek a miniatű-
rök 1358/9-ben készültek. Valóságos remekei a magyar műve-
lődéstörténet különböző viszonyai ábrázolásának, amely végig 
kíséri a magyar politikai történetet a mondák korától Nagy 
Lajos k'irály atyjáig, I. Károlyig, de a viselet, fegyverek, épít-
kezésmód, szokások nVind úgy vannak felfogva s megörökítve 
már Hunor és Magor mondájától és Attila korától kezdve, amint 
ezek Nagy Lajos korában ismeretesek és divatosak. Több mint 
száz lovagéleti kép Nagy Lajos korából! Majdnem ujjonganunk 
kellene az örömtől és büszkeségtől. A nyugati nemzeteknek 
sokkal több codexük van, miniatiirös kézirataik száma tömér-
dek a mi szegénységünkhöz képest, mert félkézzel, sőt egész 
kézzel és életünkkel fedeztük a nyugati kulturát, hogy ez zavar-
talanul fejlődhessék, pusztulást a keleti nagy népektől ne szen-
vedjen, míg a magyar kultura emlékei részint elpusztultak, ré-
szint Bécsbe s nyugatra menekültek. S mégis, ha a Képes 
Krónikára gondolunk, éreznünk kell, hogy nem vagyunk alább-
valók ebben sem a nyugati nagy népeknél. 

Kevés emlékünk maradt, ezek azonban páratlanul gazdag 
értékeket jelentenek nekünk, aminő Anonymus könyve mint 
hatalmas magyarországi földrajz és néprajz 1200 tájáról, 
1055-ig visszanyúló tihanyi és pannonhalmi nyelvemlékeink (ez 
utóbbin a Halotti beszédet értem), az 121 l.-ik évi 2000 magyar 
személy- s helynevet tartalmazó tihanyi fogalmazvány és hiva-
talos hiteles eredetije két oklevéllepcdőn, s nem kevésbbé becses, 
majdnem páratlan becsű lovagkori emlékünk a Képes Krónika 
száznál több színes képe. Hunor és Magor fejedelmi ifjak, a hon-
foglaló hét magyar törzsfőnök, Szent István, Kálmán és Álmos 
stb. képe bizony nem hű fotográfiák, nem az egész magyar 
történet szokásainak adják hű képét, de annál becsesebbek a 
Képes Krónika gyönyörű színezett képei a Nagy Lajos korabeli 
lovagviszonyok, a 14. század közepén divatos magyar lovagi 
élet megismerésére. 
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Toldi Ferenc, a magyar irodalomtörténet atyja, a hunn-
'magyar mondák mellett a magyar történet forrásainak buzgó 
Yizsgálója, a Habsburg-királlyal való 1867. évi kiegyezés örö-
mére ünnepi kiadványul nem talált méltóbb emléket, mint a 
Bécsi Képes Krónikának díszes kinyomtatását, fölékesítve ezt 
az eredeti képes-codex néhány lapjának és képének, összesen 
tizenegy lapról vett miniatűröknek díszes utánzatával. 

E kiadványnak elég hatásosnak kellett volna lennie arra, 
hogy fölkeltse az általános érdeklődést a magyar lovagkor 
iránt. A Magy. Tud. Akadémia részére József főherceg el is 
készíttette az egész Bécsi Képes Krónika művészi hü másolatát 
drága pénzen. Mégsem született meg a magyar lovagkor törté-
nete, sőt a külföld a magyar lovagság létét is kétségbevonta. 
Csak regényes történetek íródtak a daliás magyar lovagkor-
i'ól; ellenben a tudományos művelődéstörténelem, mely a mű-
vészetek számára korhű tanulmányokat kínálhatna és segítsé-
gére lenne a képzelet mestereinek, hogy a szép és jó mellett 
igaz elemeket is szőhessenek képzeletük alkotásaiba, mindmáig, 
a Toldi-féle kép-közlések óta eltelt hatvan év alatt a magyar 
lovagkor történetét igazában nem készítette el. Ezt a mulasztást 
pótolnunk kell. 

A jelen Emlékkönyv számára legyen szabad bemutatnunk 
egy kis ízelítőt. Még nem magának a Képes Krónikának eredeti 
és összes képeit, hanem csak az ezek beható tanulmányozásá-
hoz készülő kis próbálkozást azon miniatűrök alapján, amelyeket 
Toldi Ferenc művészileg helyreállítva, művészi utánzatban ki-
adott, arról a tizenegy képről. A Csengery-Emlékkönyvbe jól 
beleilleszthető őszinte tisztelőjének ez a kis próbálkozása any-
nyival inkább, minthogy Csengeryt, a művészlelkű tudóst, a 
tudós kommentárok mellett nem kevésbbé vonzzák a művészet-
történeti emlékek. Sőt úgy merjük mondani, hogy Csengery 
egész tudós munkásságán a művészlélek uralkodik s éppen a 
klasszikus szépségek varázsa, szeretete teszi széppé, vonzóvá 
tudós filológiai munkásságát. 

Ha megnézzük pl. Grupp öt kötetes nagybecsű közép-
kori művelődéstörténehnét, mely a német történetírás újabb 
művei közt egyike a legjobbaknak, azt tapasztaljuk, hogy a 
német lovágélet illusztrálásához több képet és leírást a képes 
bibliákból és a lovagi költészet ősmondai szövegeiből kény-
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telen venni, hol a képzeletnek sokkal nagyobb a szabadsága a 
zsidó szent történet és az ős német-francia mondák illusztrálá-
sában. Fölhasználja pedig Qrupp s hozzá hasonlóan más műve-
lődéstörténet-író a középkori, lovagkori codex-írók és díszítők 
ábrázolásait azért, mert nem a zsidó archaeologiából vagy a 
német ősidők történetéből tanulmányozták a képeken feltünte-
tett szokásokat, építkezést, fegyverkezést, szerszámokat, vise-
letet, étkezést, játékokat stb., hanem mindezt a saját lovag-
koruk szokásaiból merítették és rajzolták le. Mindazonáltal a 
legnaivabb miniatornak is éreznie kellett, hogy a zsidók távol 
állottak a német lovagoktól. Neki tehát lovagkori zsidókat kell 
ábrázolnia a bibliában a szövegből kiolvasható oly társadalmi 
viszonyok közt, amelyek a valóságban nincsenek meg a német 
lovagkorban. Itt tehát képzelettel kellett dolgoznia a képfestő-
nek, elgondolnia s festenie oly dolgokat, amelyek az ő korában 
már teljesen mások voltak vagy hiányoztak. Hasonló a helyzete 
az olyan miniatornak is, aki az ősgermán hitrege csodalényeit 
akarta szemléltetni. Szerencsésebb a kultúrtörténet kutatója, ha 
krónikákat talál miniatűrökkel díszítve. Mert a krónikaíró elbe-
szélése és a képfestő ábrázoló művészete egyaránt történeti 
hűségre törekszik s noha nem tud a saját kora valóságos viszo-
nyainak szemléletétől s ennek a múltba való visszavetítésétől, 
anachronizmusoktól szabadulni, de azt érzi és tudja, hogy neki 
nem szabad s nem is szükséges képzeleti dolgokat ábrázolnia. 

A középkori emlékekben gazdag nyugati irodalmak kény-
telenek értékesíteni a bibliai és mondai képeket lovagkoruk 
szokásainak illusztrálására, bizonyára azért, mert reálisabb és 
korhűbb képgyűjteményeknek ők is sokszor híjjával vannak. 
Mi sokkal szegényebbek vagyunk miniált, festett, magyar kéz-
ből eredő képes codexek dolgában. Ezek után el lehet gondolni 
azon kincs értékét, amelyet a Bécsi Képes Krónika száznál 
több lovagkori, igazán magyar díszítésű. Nagy Lajos korának 
társadalmi viszonyait sokoldalúan ábrázoló képeiben ma is 
szemlélhetünk, tanulmányozhatunk, lemásolhatunk s köny-
veinkben fölhasználhatunk. Érezte ezt a magyar történettudo-
mány, az Akadémia; s Toldi, Szilágyi vagy Marczali és Csánki 
díszműveiket néhány ily képpel föl is ékesítették. Világos 
dolog, hogy e képek az Árpádkor történetébe illesztve csak 
anachronizmusokkal, korszerűtlenségekkel töltik el a tudatot, 
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nagyon kevés történeti hűséget t a r t a lmaznak ; ellenben ott, 
ahol valamennyi kép a kor szokásainak il lusztrálására legin-
kább v a g y egyedül a lkalmas: a magya r lovagkor, főleg Nagy 
Lajos király szép lovagkora művelődéstörténeti ismertetésére 
még nagyon kevéssé van fölhasználva. 

Ezt tűztem ki legközelebbi munkásságom egyik fontos 
feladatává. Bécsben, a volt Hoí-, most National-Bibliothek 
e. „nemzet i" könyvtá rban őrzött magya r nemzeti kincset a 
legszorgosabb gonddal akarom tanulmányozni mindannak ki-
egészí tésére és i l lusztrálására, amit az Árpádkor beható isme-
rete után az Anjou-korra vonatkozólag különféle forrásokból 
megismerhet tem. 

Előtanulmányképpen és ízelítőül bemutatom azt a 11 ké-
pet, amelyet a Toldi-féle Képes-krónika vagy Márk-krónika-
kiadásban az 1867.-iki k iegyezés örömére s az emlékkiadvány 
díszítésére művészi másolatban kiadtak. 

1. Díszes S kezdőbetűben van ábrázolva a könyvírás. 
Veresbarna ruhában, mely bokáig leomlik és bő, kettős ujjú ruha, 
románstilű fapadon és iskolás, ferdén lejtő keskenyasztalnál 
ül s meghajolva ír egy szakállas férfi. Mindkét kezében egy-egy 
írótoll van, s a pad jobb széléhez erősí tve, egy-egy fémgyű-
rűbe sülyesztve két t intatartó, egyikben bizonyára vörös tinta 
van s az egyik toll is e véget t van külön készen a balkézben, 
a másik tollat pedig a jobbkéz a fekete t intába már toga t ja . Az 
író bekötöt t könyvbe ír, codexet készít. Minta, foga lmazvány 
nincs előtte, tehát nem másoló, hanem maga az író az, akinek 
a képét a miniator festő megörökí tet te . Az író fejét kendőhöz 
hasonló kapucium, csuklya takar ja . Arca meglett korú férfit 
ábrázol kétágú, közepes szakállal, bajusszal . Ez az író nem 
bencés, nem cistercita, nem dominikánus, nem is ferences, egy-
általán nem szerzetes , mert nincs skapuláréja , nincs kordája . 
Valószínűleg, sőt biztosan középkorú diákember, a clericus 
egyházi rend tagja, ki talárisban, bokáig érő bő ruhában járt , 
de nem volt okvetlenül pap, misés, hanem világi módra csalá-
dos életet élhetett és világi állásokat tölthetett be. A Képes 
Krónikában ábrázolt író igen jól megfelelne Kézai Simon kir. 
kancelláriai diáknak. Ilyenféle ember volt másfélszázaddal 
Nagy La jos kora előtt Béla király P. nevű jegyzője is. Tuni-
kája , mely bő és hosszú, téglaveres , szép szabású ruha ; kéz -



fejig érő ujja tövében a válltól könyökig érő bő ujja is van s 
ennek fehér a bélése, vállán a rövid bő ujj tövét széles arany 
szalag díszíti s hasonló az alsó szegélyzete is. A szép román-
stilü, iskolapadszerű íróasztalt és ülőjét, hát támasztékját bal-
oldalon fából faragott fal foglalja össze. A díszes írópad és asz-
tal felénk látszó lapjait arany, piros, fekete, fehér háromszögek 
és rhombuszok ékesítik négyzetes beosztású vonalrácsok 
mezőiben. 

2. Nagyon díszes a codex címlapja, amelynek szövege 
piros betűkkel, rubrummal kezdődik, elmondja, hogy ez a 
krónikaírás megkezdődött 1358-ban, áldozócsütörtök nyolca-
dának keddjén, vagyis május 15.-én, összeszedve különböző 
régi krónikákból, cáfolva a hamisságot. Ezen díszes lap tetején 
Lajos királyt festették le trónján ülve s két oldalról lovag és 
kunos, keleti öltözetű hűbéreseitől, fejedelmektől is környezve. 
Lajos királynak hosszú barna haja van, serkedző bajusza, két-
ágú kis szakálla. Fején házi a rany korona három stilizált liliom-
mal s közben két csúcsos orommal, amelyek kék és piros drá-
gakövekkel vannak díszítve. Vállán világos barnapiros palást 
omlik le, melynek szövete virágokkal díszes brokát, bélése 
hermelin. Karcsú derekához szűk dolmány feszül s lenyúlik 
csaknem a térdéig, elől hasított, hét gombba! függélyes sorban. 
A dolmány szövete a magy. kir. régibb címerpaizsnak megfe-
lelően piros-fehér vízszintes csíkokból áll, brokátszerűen virá-
gokkal átszőve. Öve derékon alul fekszik, elől majdnem térdig 
lecsüngő ággal. Harisnyaszerű szűk nadrágja kék, mintha 
sodronyszövetből volna; cipője hegyesorrú, kék, valószínűleg 
vascipő (ezek és a sodronypáncélok mindig ilyen színűek fe-
hér pettyekkel), sarok nélkül. Fehérkeztyűs jobb kezében le-
véldíszes kormánypálca, ugyancsak keztyűs balkezében or-
szágalma, a tetején kereszttel. A trón ülőpadján négy-baklós 
vánkos van a király alatt s e vánkos barnapiros. A trónusnak 
fenn három kiemelkedő, fából faragott , románstilü díszítése, 
orma van, köríves és négyzetes nyílásokkal. Mennyezete e 
trónnak vízszintes gerendázat , amilyen a románstilü templo-
mok mennyezete az átmeneti csúcsíves boltozás előtt. A ineny-
nyezetet oldalt két karcsú oszlop tart ja, csigavonalú indával 
körülfonva, nagyon gazdagon tagolt, levéldíszes oszlopfővel és 
talapzattal. A trónus hátsó főíve átmeneti csúcsív, míg az oldal-
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ívek félkörösek. Az ívek fölötti cikkely-mezőkben piros-kék 
rhombuszok keresztalakban váltakoznak arany-kék négyze-
tekkel fenn és az ülés alatt is. Lenn két oldalt egy-egy kocka-
keretnek látszó zsámoly van. A király lába alatt a trón pado-
zatát erezett zöld szőnyeg takar ja veres-sárga foltokkal. 

A királytól jobbra hat páncélos lovag áll, egy részök a 
király felé tekint. Három teljes alak, három a háttérben csak 
felül látszik. Kettőnek a mellén aranykorona-hímzés van. A 
vassisaknak nincs vizirje, leereszthető rostélya, s így mind-
egyik arc látható. Az egyik középnagy szakállt-bajuszt visel 
gondosan fésülve. Háromnak a sisakja homlokán vagy ormán 
tölgylevéldísz van vasból. Egynek a sisakja a homloka fölött 
élben törik. A fej hátulját és nyakát sodronyszövet védi (a 
nyak védő, collier). A vállvédő is fémből van, forgatható kettős 
körlemez, mely alól a felsőkart védő négv keskeny fémlemez 
nyúlik le a felsőkar közepéig. A sodronyszövetű mellénynek 
hosszú ujja van a kézfejig, melyet keztyű véd. A sodrony-
mellény fölött van a virágos hímzésű vagy szövésű rózsa-
színű dolmány vagy fegyverkabát . Ezen dolmány mellén van 
az egyik aranykorona-hímzés. Az a szakállas lovag tehát feje-
delem, nem kir. főtiszt vagy testőrtiszt, hanem hűbéres feje-
delem, Lajos király hűbérese. Lehetett Uros szerb despota 
vagy Tvar tkó bosnya bán. — A másik koronásmellű lovag leg-
közelebb áll Lajos királyhoz s feléje fordul rogyó állással, szűk 
lovagruhában. Sisakja ormán acélból tölgylevéldíszítés, kék-
színű. A nyakvédője szintén sodrony szövet, s neki is van-
nak forgó vállperecei függőlegesen lenyúló fémlemezekkel. A 
sodronymellény fölött levő feszes dolmány piros, fekete karcsú 
keresztekkel, pontokkal díszítve. A mellét díszítő aranykoro-
nából két oldalt a ranysáv nyúlik le vagy inkább aranyozot t 
védő fémpálca az aranyövig, mely derékon alul lazán 
tart ja össze a dolmányt (a német lovagok waffenrockját). 
E dolmány alja csipkésen van vágva, hullámvonallal. A 
dolmány is elég • hosszú, az alóla lenn kilátszó sod-
ronying vagy mellény csaknem a térdig nyúlik le szo-
rosan, mintha a rogyó lábak mozgását akarná nőies karcsú-
sággal akadályozni. A lábszárakra vaslemez-páncél van 
h'ízve oldalt zsinórral vagy szíjjal. A térdkalácsvédő aranyo-
tépő fogaskerék arany képével, piros palástban és ez alól előtűnő 
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zatot kiegészíti a csúcsosorrú vascipö. A fejedelmi lovag (talán 
István herceg, egész Tótország, Horvát- és Dalmátország 
örökös ura) balkezét tárcsapaizsa szíjába öltötte. — A két ko-
ronás lovag közt álló lovag keztyűs jobbjában hosszú egyenes 
kard van hosszú markolattal, hogy két kézzel is lehessen su-
hogtatni. Baljában tojásdad zöld paizs van, melynek szélét 
íves vonalakkal díszítették. Szűk dolmánya testszínű, alul le-
véldíszes kék szövetben végződik a sodronymellény, s ez alól 
virágos zöld keskeny szegélyű ing bukkan elő. Alatta piros 
harisnyanadrág feszül a lábszárra, melynek lábafejét piros 
pereces keskenyorrú cipő takarja. 

Lajos királytól balra (a codex-lap felső jobb szélén) 
öt kunos, keleti ruházatú fejedelmi alak áll bokáig érő hosszú 
selyem köntösben, amelyek virágdíszítésűek. Az első alak csú-
csos prémes süveget visel, középkorú, bajszos, kétágú rövid 
szakálla van, hosszú haja barna, nyaka meztelen, piros köntöse 
vagy kaftánja elől hasított a bokáig, kék virágokkal átszőve, 
mellén nagy arany körlemez látszik, kezefejéig nyúlnak a szűk 
ruhaujjak, harántosan aranyszalagokkal szegve. Balkezében 
íjj van, a köntös bélése kék, lábafején a csúcsos szövetcipő 
barna-fekete ki varrással tarkított hosszában az ujjak hegyéig. 
— A középső keleti alak bajusztalan, szakálltalan fiatal ember, 
hosszú hajú, gömbsüveg van a fején fehér prémmel, nyaka 
meztelen, kaftánja sárgás-zöldes, piros virágokkal átszőve, 
oldalt hasítva a deréktői lefelé, sarkatlan szövetcipője bibor-
barna. — A harmadik kaftános férfi görbekardot tart baljában. 
Téglapiros a kaftánja, kékszövetcipője vonalas geometriai dí-
szítésekkel van behintve. A kaftán mellét kék-arany betétek 
tarkítják, valamint a köntös ujját és vállát is. A férfi még fiatal, 
kis bajusz és rövid kétágú szakáll ékesíti a kerek arcot s a fej 
tetején piros karimás sárga lapos kucsma ül. — E fej mögött 
hasonló arc látszik zöld prémes, félcsúcsos süveggel. Az első 
két férfi közt kék-süveges arc tűnik elő szépen ketté fésült na-
gyobb őszes szakállal, biborbarna köntösben. 

A Lajos király képét, valószínűleg nagyjában találó arc-
képét megőrző első díszlapon lejebb a baloldalon Szent KataVn 
szűz és vértanú látszik az égben aranykoronával, jobbjában 
vértanúságot s diadalt jelentő pálmaággal, baljában az őt szét-
tépő fogaskerék arany képével, piros palástban és ez alól előtűnő 



KÉPEK A MAGYAR LOVAGÉLETBÖL 143 

zöld ujjas szűk tunikában. Az A kezdőbetű középvonala mint 
égboltozat alatt térdel, Szent Katalinra tekintve, a szent szűz-
től jobbra a koronás Lajos király, fiatalon, kis szakállal, majd-
nem térdig érő rózsaszínű dolmányban, derékon alul arany öv-
vel, téglapiros harisnyában. Vele szemközt térdel egy fehérhajú 
királyné (Lajos király anyja) koronával, összetett kezén a 
hosszú ruhaujj zöld, fölötte téglavörös palást hermelin szegély-
zettel a nyak körül s függőlegesen le a bokáig. 

A „Per me reges regnant", „Általam uralkodnak a kirá-
lyok" kezdetű bibliai mondás P kezdőbetűjének díszes rajzában 
a tizenkétéves Jézus jobbjának két ujját (mutató és középujját) 
melléiig fölemelve baljában kéktáblás könyvet tart. Tunikája 
ezüstszürke, arany nyakbetéttel, vonal- és pont-díszítéssel, vál-
lán téglavörös oalást tógaszerűen a balvállára vetve. 

E kép alatt kettős címerpaizs van festve, ferdén jobbra 
dűlő helyzetben (a címerre nézőnek balja felé). A címer jobb-
felében piros mezőn négy ezüst pólya az Árpád királyok, Imre 
stb. régibb címerét mutatja, balíelében az Anjouk aranyliliomai 
látszanak kék mezőben. Egy teljes liliom körül négy fél stilizált 
aranyliltom: fönn egynek az alja, lenn egynek a csúcsa tűnik 
elő a keretből. 

Összesen három címerkeret van ugyanazon díszes lap keret-
rajzában. E címerkeretek alakja szabályos rhombusz, melynek 
»égy oldalát középen egy-egy félkörív díszíti. Nyolcszögűeknek 
Is mondhatjuk e címerkereteket, melyeknek szögletei négy 
szemközti oldalon, keresztalakban váltakozva csúcsosak vagy 
félkörösek. Az alul középső keretben barna-bibor mezőben fe-
hérszegélyű kettős kereszt látszik zöld egyszerű (nem hármas) 
áombon. Ez az az apostoli kettős keresztes királycímer, ame-
lyet először IV. Béla király vett föl címerpaizsára a térítő bol-
Sárháború tervezésekor (1238.), aminek tehát semmi köze a 
I átra-Fátra-Mátrához, a csehek Szlovákiájához, különben is 
tudvalevő, hogy IV. Béla és utódainak kettős keresztes címere 
»z Árpádkor legvégéig alul többféle változat mellett sem ismerte 
a zöld halmot. Ez csak az Anjou-korban alakult ki minden föld-
r aJzi vonatkozás nélkül épp úgy, mint a hogyan a piros paizs 
e züstpólyái sem jelentettek folyókat. 

Hasonló keretben és mezőben félfazék alakú vassisak van, 
elöl aranyliliommal, a tetején aranyliliomos koronával, melyből 
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strucfej emelkedik ki aranycsőrében aranypatkót tartva, előtte 
és mögötte egy-egy structollal. Ez is Anjou címer, mint a kék-
mezőbeli aranyliliom. 

A codexlap jobboldali vonalas szegélyzetének váltakozón 
kék és barna, kék és barna mezője közt keresztben álló négy 
kék és négy vörös csúcsív közepén kék rhomboidban, arany 
mezőben kékesfehér strucmadár egész teste látszik lépő hely-
zetben, emelgetett fehérszárnyakkal s piros csőrrel. 

Mindezen kellemes mattszínű bibor, piros, téglabarna, arany, 
sárga, zöld, kék stb. virágdíszes keretek közt két oszlopban van 
a piros és feketebetűs írás, melynek kát oszlopa közt virág-
díszes rúdon két majom mászik, egyik föl, a másik lefelé. 

3. Hunor- és Magoznak, a hunn-magyar testvérnépek ősei-
nek mondája a Képes-krónika II. fejezetében „Accidit" (meg-
történt, megesett) szóval kezdődik. Ennek kezdő betűjében, a 
díszes A-ban fönn gyűrűbe foglalva kék-piros mezőben rhom-
busz van, ketté osztva címerpaizs módjára, amelynek címertani 
jobb felében (az olvasónak balkézfelől) piros mezőn fehér négy 
pólyát festettek, balfelében kék mezőn egy egész és két fél 
aranyliliom látszik. 

Lejebb kettős ív alatt bal oldalon, erdő szélén szarvas-
tehén lép az erdős hegyoldalra (rohanás helyett), tőle balra egy 
fehér s egy barna vadászkutya van, amelyeket arany övéhez 
kapcsolva pórázon tart egy fejedelmi ifjú (Hunor), kinek her-
cegi süvege alól hosszú barnahajú, bajusztalan és szakálltalan 
kedves arc tűnik elő. Süvege piros, széles aranyszalaggal 
szegve a homlok körül diadém-szerűen és erre harántosan a 
süveg tetején. Nyakát körülfogja a sárga, térdig érő dolmány 
nyaka, mely elől hasítva le a széles aranyövig, combig, tíz 
gombbal van díszítve s összetartva. Fönn a mellen, s lenn az 
övön nagy fehér-piros pettyes (zománcos vagy drágaköves) 
rozetta látszik. A dolmány alatt térden felülről lefelé piros 
harisnyanadrág feszül a lábszáron; a lábfejen pedig pereces, 
vascipőhöz hasonló piros hegyesorrú cipő van, jobb kezében 
falevélhez hasonló hegyű, nyakán gombos, rövid dárda. 

Hunor balján zöldes-sárga, térdig érő dolmányban egy 
másik ifjút látunk (Magort) egy pár barna és fekete foltos na-
gyobb. vadászkutyát tartva pórázon. Arany az öve, piros a ha-
risnyáj«^irca serkedező pehelyszakállt mutat, fején sapkának 



KÉPEK A MAGYAR LOVAGÉLETBÖL 145 

látszó dús, hosszú, barna haj fekszik, hátul hosszan összefé-
sülve. Nyaka meztelen s dolmányának nyaka szalagos szegély-
lyel elől mélyebb kivágású, mint Hunoré. 

Mögöttük .jobbfelöl fehér prémes süvegben fehér bajuszos-
szakállas öreg látszik, térdig érő piros kabátban, dolmányban, 
kék harisnyában. Ugyancsak a háttérben van egy fiatal szőke 
férfi kék kabátban. 

4. Két kezdőbetűben együtt van a honfoglaló hétmagyar, 
a hét törzsfőnök vagy — mint Kézaitól kezdve krónikáink mond-
ják — a hét „kapitány" képe. C iniciálisban látjuk az első kapi-
tányt, Árpádot. Ez középkorú, bajszos, szakállas, hercegi sü-
vegben, lovag-öltözetben, egyenes kard van a jobbjában, a bal-
jában ped'ig tárcsa-paizs, rajta karvaly-féle madár, a turul. A 
többi hat kapitány is lovag-öltözetben van, hercegi süveggel, 
sodrony páncélban, melyen fegyverkabát vagy dolmány feszül. 
Másik iniciálisban újra a turulos herceg képe látszik egymagá-
ban, hosszú hajjal. A mellét és hasát két függőleges fémpálca 
védi. 

5. Negyedik kapitány a nyírségi Könd lovagi öltözetben, 
sodrony páncélingben, egyenes karddal, jobbjában lándzsával, a 
főlovagi fegyverrel van ábrázolva; arcán kicsi szakáll és 
bajusz látszik, fején hercegi süveg. Az ő mellét és hasát is két 
függőleges aranyozott fémpálca védi. A paizs hátára van vetve. 

Ötödik kapitány a Galgóc-vidéki Leel, S iniciálisban ábrá-
zolva. Hercegi süvegének csúcsa hátrahajlik, jobbjában görbe 
kard van, baljában paizs. 

Hatodik kapitány a Balaton-mellék'i Vérbulcsu, fiatal, kun-
siiveges. A Sajó-vidéki Örs úr, a hetedik kapitány hegyes áll-
szakállú, bajszos, kun-süveges, kun köntösbe öltözött, baljában 
tárcsát, jobbjában egyenes kardot tartó vitéz. E kapitányok is 
mind hosszúhajúak. 

6. Románstilű díszes, gerendás mennyezetű fapalotában a 
földön matracon letakarva fekszik s felső testével fölemelkedik 
Sarolt fejedelemmé, Szent István anyja, koronával, palástban, 
fehér fejkendővek ölében dicsfényes kisdedet tart. Előtte áll 
Szent István vértanú, diakónus szép ruhában, tonzúrás fejjel, 
jobbjában koronát tart a kisded fejénél. A fejedelemasszony 
jobbjánál egy koronás leány áll, mögötte három leány, hajadon-
fejjel. A hálószobán kívül egyik oldalon két koronás h j j j jgf foua-
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kőzik, palástban, s mellettük egy harmadik női lej is látszik, 
balkéz felé pedig három hosszú hajú, feszes ruhájú, karcsú 
ifjú lovag lesi a nagy eseményt, Szent István születését. 

7. A hetedi/k képes díszlap Toldi kiadványában Szent Ist-
ván király diadalát ábrázolja a besenyőkön. Szent István rálép 
a kun-ruhás, süveges, nyilas, borotvált, köntös nélkül fekvő, el-
esett besenyőre. Szent István kék, fehérpettyes sodronypáncél-
ban van, hosszú fehérhajú, fehér bajuszú, fehér rövid szakállú 
lovag, fején korona, jobbjában egyenes kard, baloldalán a hü-
velye. Barnapiros ujjatlan dolmányán elöl ezüst kettőskereszt 
van zöld hármas halmon (!). A dolmány és sodrony ing alatt 
még fehér tunika is látszik térdig, piros függőleges vonalkázá-
sokkal, köröskörül, de hézagokkal elválasztott csoportokban. E 
fehér tunika alatt kékesfehér díszítésű sodronyszövet nadrág 
van, mely térden alul piros, arany pettyekkel, lábafején he-
gyesorrú vasoipő. A király lova fehér-piros fékkel és szügyellő-
vel, zöld nyeregaljjal. Raj ta üllőszerű, felül összehajló fa-
nyereg, s a féket egy sisakos, sodronypáncélos lovag tar t ja , 
k'inek baljában tárcsapaizs van, melynek mezője vízszintesen há-
rom részre oszlik s a középső rész piros rhombuszon a kettős 
ezüst keresztet mutatja zöld hármas halomban, négy nagy 
arany szögfejjel a rhombuszon kívül. Erdős hegy mögött két 
besenyő fej és derék látszik. A szélső baloldali szakállas, a má-
sodik is. a negyedik szintén; négy ifjú besenyő bajusztalan, 
csúcsos kun süveggel. A hegy mögött legszélről négyszögletes 
várbástya tűnik fel egy darab románstilü várfallal, melyen be-
vágások vannak feliil s a bástya közepén (a fal folytatásán). 
A kép baloldala bemutatja a lovagcsata lándzsás rohamát. Az 
első lándzsás lovag mögött van a pennon-zászló, piros négyzet, 
felül lángnyelv-alakú lobogó csíkban folytatva, amelyet ha le-
nyírt a lovagkor fejedelme, akkor a pennonból bandérium-zászló 
lett, a puszta négyzetalakú zászló. A piros pennon, lobogó zász-
lón zöld hármas halomba tűzött kettős fehér kereszt látszik. A 
lovagok sisakja nyílt, a sisakrostély általában hiányzik. A paizs 
mind tárcsa-szerű, vagyis a jobb felső széle a lándzsa nyele 
számára bevágott. A lovagok hadrendben, több sorban támad-
nak, a hátulsó lándzsák azonban fölfelé irányulnak, míg az első 
sorokéi előre szegezvék különböző hosszal. — A P iniciálisban 
megint Szent István jellemző ősz alakját látjuk úgy, mint fön-
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tebb. Jobbjában itt leveles fejjel a kormánypálca van, baljában 
az egyszerű keresztes országalma, az isteni, krisztusi uralom 
jelvénye a földkerekségen, illetőleg a földi országon. 

8. R(ex) kezdőbetűben koronás, fehérszakállas, bajszos 
német-római császár a székesfehérvári négytornyú román bazi-
lika előtt áll, amelynek félköríves, hengeres és félkupolás az 
apszisa. A császár balkeze fogja Salamon magyar királynak, ki 
itt barnaszakállas meglett férfi, balkezét, jobbjával pedig vissza-
adja a magyar koronát Salamonnak. Megjegyzendő, hogy a va-
lóságban IV. Henrik német király és Salamon magyar király a 
fehérvári trónbaiktatáskor 1063-ban 10—11 éves gyerekek vol-
tak. De hát ezt a Nagy Lajos-kori miniator nem tudta. A császár 
és király idős alakja mögött sisakos, tárcsapaizsos, sodrony-
páncélos lovagok állnak két lobogó (pennon) zászlóval; az egyik 
a császáré: sárga, rajta egyfejű fekete sas, a másik a magyar 
királyé: piros, raj ta zöld hármas halmon a fehér kettős kereszt. 
A császáron három felső ruha van: dolmány, alatta lenn kilát-
szik a sodrony páncél-ing, ez alól megint a majdnem térdig érő 
tunika. 

9. A dömösi bazilika román-stilü, félkörös apszissal, tá-
masztó pillérekkel, két toronnyal, piros cseréptetővel. Előtte áll 
a púpos Kálmán király koronával, szakállas bajuszos alak sárga 
tunikában, átövezve, vascipőben: jobbját nyúj t ja öccsének 
Álmos hercegnek, ki szintén szakállas, de fiatalabb. Fején a leg-
jellemzőbb hercegi süveget látjuk, mely piros színű, karimája 
hermelin prém. Piros a térdig érő dolmánya, piros a haris-
nyája. A két testvér kezét összeteszi egy hermelinszegélyű pa-
lástban, piros talárisban álló hajkoronás, tehát szerzetes, borot-
vált arcú pap (a dömösi prépost?). A háttérben van még egy 
hajkoronás, piros ruhájú, fehérgalléros, borotváltarcú pap s még 
két más fej. Az egyik papnak alul látszik a zöld talárisa. 

Alatta O iniciális betűben fehér lovon, zöld nyeregben lát-
juk Álmos herceget az előbbi viseletben, hermelinszegélyes 
barna skapuláré-szerű kappában, köpenyben, kengyelben. Bal-
ján lóháton sárga skapulárés szakállas férfi ül fejtakaró 
nélkül s ugyancsak hajadonfővel lovagol mellette egy fehérsza-
kállas kék skapulárés lovas. A hercegtől jobbra szalad egy 
kutya, előtte egy sötét színű, horgas csörű madár a másik hátán 
áll s ezt csípdes'i. A szövegből kitetszik, hogy a herceg mellett 
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lovagló, fedetlenfejű két úr két jobbágy úr, kiket Kálmán király 
színleg a herceg tisztessége okáért rendelt melléje, valójában 
pedig azért, hogy megfigyeljék. A két madár egy karvaly s 
alatta egy varjú. S e jelenetnél Álmos-elszólta magát, volt mit 
följelenteni. 

10. Padszerű trónuson jobboldalt ül rózsaszínű galléros 
kék palástban a koronás Vak Béla király rövid szakállal; bal-
ján a szép koronás Ilona királyné arany palástban fehér szegé-
lyezéssel, fehér fátyollal, fejtakaróval, két kezét parancsolólag 
nyúj t ja előre. Előtte sisakos, sodronypáncélos, hármas felső ru-
hájú, harisnyás lovag hosszú egyenes kardot emel. Két levágott 
szakállas fej már a földön hever; két lovag éppen lehajtja fejét 
a végső vágásokra. Egy-egy véres vágás már látszik a két 
nyakon. A kezek hátul össze vannak kötve s térdelve vár ják a 
bakó végső csapását. Az egyiknek feje csuklyával van takarva, 
mely egysz'inű a palásttal, rózsaszínű. 

11. C iniciálisban Kun László király áll bokáig érő piros 
kun köntösben, rövid szakállal, bajusszal, hosszú hajial, melyet 
koronás kun süveg fed piros karimával, fehér csúccsal. Jobbjá-
ban kormánypálca van és baljában keresztes országalma. 

A lap alján jobboldali oszlop végén egy kunsüveges, hosz-
szúhajú fiatal, bajusztalan tatár nyilat feszít. Mögötte három 
tatár vitéz, kettő rövid bajszot, szakállt visel, egy bajusztalan 
s kunsüveget hord. Tőlük elfordul két fátyolos nő átkötött kal-
paggal. Ezek a tatárok foglyai. Felső sárga és kék ruhájuk 
ujja hegyesre vágva s nyitva hosszan lelóg, alóla kilátszik a 
szükujjas kék ruha kézellője. A nyilazó tatár előtt felül és alól 
kihajló szélű paizsot tart egy sisakos lovag s jobb kezében 
hosszú egyenes kardot szorít. A háttérben két sisakos, páncé-
los vitéz, tőlük balra háttal látszik egy piros, hosszú ruhás alak, 
kettéfésült hosszú hajjal. 

* 

Röviden kiemelem a művelődéstörténet rendszerében, 
hogy minő tárgyú képek vannak fentebb leírva: 

Érdekesek a természet ábrázolásmódjában a nagy rö-
gökre majdnem stilszerűen meghasadozott földszin mindenütt, 
a hasadékokból kivirító szép virágok, a stilizált hegyek és 
erdők. 
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Gazdag képben mutatkozik előttünk Lajos király nagy-
jában hű arcképe s hűbéreseinek, főembereinek, lovagoknak és 
keleti öltözetű, kaftános hódolóinak csoportja. Ott is van bizo-
nyára egy-két arckép, mert amaz udvari emberek bizonyára 
meg-megnézték a készülő új díszművet, esetleg magukra ismer-
tek s ha a kép nagyon elütött, kiigazíttatták, hogy hasonlóbb 
legyen hozzájuk. Mert hát a szépen fésült szakáll, bajusz köny-
nyen elárulhatta, hogv a művész melyik főembert akarta föl-
venni a képcsoportba. Nagyon szép és gondos a király trónrajza, 
díszítése. Találunk királynékat is a képeken s udvari hölgyeket, 
ifjakat. 

Vannak egyháziak is ábrázolva: Szent István vértanún a 
remek diakonusruha, valamint a dömösi prépost hajviselete, 
arca, hermelines palástja megkapó. 

Legtöbb a világi urak ábrázolása, a nyugatiasan páncélos 
lovagoké s a keleti kunos-tatáros viseletű fejedelmeké, vitézeké. 

A szellemi művelődés fejezetéhez megkapjuk a könyv-
írás eszközeinek s mesterének festett rajzát. Talán az író képe 
is arckép. Van két templom ábrázolva: a fehérvári és a dömösi 
román bazilika. 

A hadügyhöz ott van a lovag és besenyő, tatár csata képe, 
a lándzsás csatakezdés, a zászlók, a kétféle kard, egyenes és 
görbe, a sodrony páncél, a láb sodronyharisnyája sokszor, vagy 
egy helyen az összefűzött lemezlábpáncél. Látjuk a sisak és 
süveg alakját több változatban, a könnyebb szövetű selyem 
íovagruhákat, szövet-, bőr- ( ? ) és vascipőket, a nyereg, fék, 
szügyellő és kengyel alakját. 

A családi s társadalmi szokások köziil megrajzolja az 
egyik kép a fejedelmi születés viszonyait, az anya fekvőhelyét, 
környezetét s több ízben az öltözetét. Látunk képet a vadászat-
ról, a vadászkutyákról, madarakról és szarvastehénről, mely-
nek nincs szarva. 

A bíráskodás fejezetét illusztrálja az aradi lenyakazás 
jelenete. 

Mindezt a Képes-krónikának csupán 11 lapjáról mutattuk 
be. Nagyon érdekes és becses lesz, ha a Képes Krónikának ösz-
szes képeit eredetiben tanulmányozva, az összes adatokat pon-
tosabban, részletesebben feldolgozhatjuk és közzétehetjük. 

(Szeged). 



Comma Johanneum. 
Irta: Erdős József. 

Szövegkritikai szempontból alapos és indokolt kifogás 
emelhető a János apostol kánoni első levele .5. részének 7. és 8. 
versbeli ama tétele ellen, melyet a bibliai kritika Comma Jo-
hanneum elnevezéssel szokott jelezni. Az illető két vers az ál-
talam mostan zárójelbe illesztett vitás tételrésszel együtt, az 
1633. évi elzeviri (második) újszövetségi görög szövegkiadás, 
vagyis az úgynevezet t textus receptus szerint így hangzik: 
7. V. : őri xoeig eidiv oi uapxvpovvxFg, [év xW ovoavöt. 6 Ilaxro, 
ó Aóyog, xal ró áyiov TIvevpa• xal ovxoi oi xpxTg év f-itu. 
8. v. : xal xpeig naiv oi paoxvoovvxsg év xy xo nvsvpa 
xal xo vófop xal xb alpa, xal oi xong síg xb év FIIÍIV. 
A zárójelben közlött eme közbeszúrást a figyelemre méltó szö-
vegkritikusok (Griesbach, Lachmann, Tischendorf, Westcott-
I iort, Weymouth, von Soden, Nestle stb.) mellőzik, az exege-
ták pedig majdnem kivétel nélkül kétes eredetű későbbi inter-
polatiónak minősítik a következő okok alapján: 

cc) Ez a Comma a kritikailag számbavehető összes görög 
kódexekből hiányzik, és csupán a 34., 162. és 173. számjegyű 
kódexekben van meg, amelyek azonban kritikai mérlegelés 
szempontjából teljesen jelentéktelenek. 

A 34. számú görög kódex Montfortianus seu üublinens'is 
ugyanis, amely a nevét onnan kapta, hogy a 17. század közepe 
táján Montfort Tamás tulajdona volt, most meg Dublinbari a 
szentháromság kollégium könyvtárában van: olyan tizenketted 
rét formájú papirosra másolt kursiv írású példány, amelynek 
evangéliomi részleteit a 15. század folyamán, az Apokalypsist 
már a 16. század közepe után és a többi részleteket a 16. század 
elején, három különböző kézírású egyén készítette. Csakis 
azért érdekes, mert benne már megtalálható az előző görög 
kódexekben még egészen ismeretlen Comma Johanneum, me-
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lyet valószínűleg Roy angol ferencrendi bará t a Vulgatából 
lefordítva interpolált ide, viszont innen vet te át és iktatta be 
Erasmus a maga újszövetségi harmadik editiójába (1522), 
holott ugyanő azt, még az 1516. évi első, úgyszintén az 1519. 
évi második kiadásánál végképen mellőzte, mert akkor még 
nem tudott róla semmit. Ebben a dublini kódexben a Comma 
szövege így hangzik \oxi ximg FIOIV OI uaoxvoovvxFg FV XOÍ ovoavu), 
itaxr^o Zoyog y.ai TTvFvua ayiov, y.ai ovxoi oi xoFig FV FIOI. Kai xoeig 
FIOIV oi uaoxvoovvxFg FV rrj yr^. folytatva : nvFvna VÓOJQ y.ai aif.ia. 

A Barberini Ferenc bibornok könyv tá rába került 162. 
számú görög-latin kódexről pedig, beható összehasonlí tások 
folytán kiderült, hogy úgy ennek, mint a többi Barberini-féle 
kéziratnak görög szövegbeli részletei, a latin fordítás nyomán 
beiktatott interpolatiók, melyeket voltaképen a Vulgata szöve-
géhez való alkalmazkodás végett illesztett be az illető kodex-
másoló. Egyébiránt ez a kódex a Comma Johanneumot az elő-
zőtől vajmi csekély eltéréssel így közli: OXI XOFIG FIOIV OI NAORV-
QOVVXFg arto xov ovoavov. Tiaxro Loyog y.ai rtVFVua ayiov. y.ai oL 

xoFtg Fig xo FV FLOI. Kai xoFig FIOIV oi uapxvoovviFg ano xrjg yrjg, 
fo ly ta tva : TO TtvFVfxa xo vócop y.ai xo auia. 

A 173. számjegyű kódex meg már egészen késői, tudni-
illik 17. századbeli másolat , amelynél pusztán szél jegyzet gya -
nánt, in margine, pótlólag jegyezte fel az ismeretlen másoló a 
C o m m á t e k é p e n : FV TO> ovoavto. o Tiaxryj y.ai o Áoyog y.ai xo 
ayiov TTVFT'fia- y.ai ovxoi oi xpFig FV FIOI. Kai xoFig FIOIV OI fiaoxv()-
ovvxFg FV xrj yr>. 

Mellékesen megemlítem még az ezeknél is jelentéktele-
nebb codex Ravianus seu Berolinensis másolatot , amely Rave 
upsalai tanár tulajdonából került a berlini könyvtárba , és egész-
ben véve az 1514. évben megjelent complutumi polyglotta gö-
rög szövegéből és itt-ott a stephanusi harmadik (1550. évi) ki-
adásból leírt másolat s csupán azér t vált híressé, de egysze r -
smind gyanússá is, mert egyéb okoktól eltekintve, megvan 
benne a Comma Johanneum. 

fi) Az eredeti leg görög nyelvű újszövetségi kánon latin 
fordítású szövegében a negyedik század óta állandósult meg 
ez a Comma. Legelébb utalt rá kéziratban marad t „Liber apo-
logeticus" című ér tekezésében (edidit G. Schepss . Vindobonae 
1889. [Corpus script. eccles. lat. XVIII ]) a 385. év táján e re t -
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nekség miatt Trierben lefejezett abilai spanyol püspök Priscil-
lianus, aki különös előszeretettel viseltetett mindenféle apo-
kryphon iránt. Ettől kezdve a Vulgatába is beiktatták ezt az 
egyébként orthodoxus hangzású passust. ahonnan viszont a 
középkor vége felé már némely görög kéziratba is beszőtték 
a másolók. Mindenesetre jellemző, hogy ezt a latin eredetű 
Commát a régibb korú vulgata kódexek, nevezetesen a Ceolfrid 
yarrowi apát intézkedése folytán Angliában írott és 715-ben 
Rómában Sancto Petro felajánlott codex amiatinus, úgyszintén 
a capuai Viktor óhajára 540. táján írott codex fuldensis és az 
Alkuin nevével kapcsolatos codex vallicellianus nem közlik, 
a többiek pedig más sorrendben írják, mint ahogy az a Vulgatá-
ban és az újszövetségi görög nyelvű kánon úgynevezet t textus 
receptusában olvasható; nevezetesen régebben elől írták a 
három földi bizonyságot és azután következet t a három meny-
nyei tanúbizonyság jelzése, később azonban a mennyei vonat-
kozást kegyeletből elibe iktatták a földinek. Amíg például né-
melyik latin codex ragaszkodik a Vulgata editio emez elfoga-
dott szövegéhez: 7Quoniam tres sunt qui testimonium dant in 
coelo, pater, verbum et spiritus sanctus, et hi t res unum sunt. 
8Et tres sunt qui testimonium dant in terra, spiritus et aqua et 
sanguis, et hi t res unum sunt: addig más latin kódexekben szö-
vegeltérést észlelünk. Az egyikben ugyanis így olvasható: 
7Quia (quoniam) tres sunt qui testimonium dant (dicunt) in terra, 
spiritus (et) aqua et sanguis, et (hi) tres unum sunt (in Christo 
Jesu). 8Et tres sunt qui testimonium dant (dicunt) in caelo, 
pater, verbum et spiritus, et hi tres unum sunt; míg már a má-
sikban így: Quia (quoniam) tres sunt qui testimonium dant (in 
terra) spiritus (et) aqua et sanguis, et tres unum sunt. Sicut (sic) 
et in caelum (caelo) tres sunt (sicut tres sunt qui testimonium 
dant in caelo), pater, verbum et spiritus (sanctus), et (hi) t res 
unum sunt. Az illető transposita vagy variata lectiót az itt záró-
jelben levő tételrészek mutatják. Sőt az «) alatt jelzett 162. 
számú görög-latin kódex egészen kihagyta a 8. vers emez 
utolsó szavai t : et hi t res unum sunt. 

y) A görög egyházi atyák műveiben ez a pseudo-Comma 
egyáltalában nem található. Amikor Origenes (mh. 254) a 
Comma után következő eredeti szövegre utalással így szól: 
iv xrj éjiiaroÁr o uattrjrtg lomvveg ró Jtvfvua x«t TO l'ó(»p 
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Nuzianzi Gergely [6 ÜEÓloyog mh. 390] a Comma előtt és után 
levő kánoni szövegre h iva tkoz ik : xpEig rlvai xovg uapxvpovxag 
léyon', xó rivxvpa. xö vóojp. ró a l u a : ugyanakkor egyikőjük 
sem említi az egyébként még hatásosabb hangzású kijelentésül 
kínálkozó eme Comma szavait, még pedig nyilván azért nem, 
mert az a kommá az ő korukbeli hiteles kánoni iratban nem 
volt meg. Irenaeus, a Polykarpus apostoli atya tanítványa (mh. 
circa 202), úgyszintén a tudós alxeandriai Kelemen (mh. circa 
220), a gnosztikus tévelygések ellen vívott heves tusáikban 
bizonyára egyik döntő érvül hangoztathatták volna ezt a Com-
mát, ha tudniillik ismerték volna. Hasonlóképen cselekedtek 
volna a trinitásról szóló dogma védelmezői, nevezetesen Atha-
nasius alexandriai metropol'ita (mh. 373), Nyssai Gergely (mh. 
circa 394), és fivére a caesareai metropolita Nagy Basilius (mh. 
379), továbbá a haeretikusok ellen viaskodó constantiai püs-
pök Epiphattius (mh. 402) és alexandriai Cyrillus (mh. 444), 
meg az utókor által Chrysostomus névvel megtisztelt Johannes 
konstantinápolyi pátriárka (mh. 407), és a többi görög neves 
egyházi írók mindnyájan, el egészen Oekiimenins, Theophylak-
tus (mh. 1107) és Euthymius Zigabenus (mh. 1118) exegetákig, 
egyátalában nem ismerték és így nem is idézhették ezt az áljá-
nosi Commát, ami azt mutatja, hogy ez a későbbi latin kézből 
eredő interpolatio az ő korukban, az egyházi köztudat által 
elfogadott hiteles eredeti görög szövegben nem volt benne. 

ó) A latin egyházi írók közül hivatkozni szoktak az apo-
logetikus kritikusok a 220. év táján elhalt Tertullianus karthagói 
presbyterre , aki egy alkalommal (contra Praxeam c. 25.) így 
írt: „Ceterum de meo sumet, inquit, sicut ipse de patris. Ita 
connexus patris in filio et íilii in paracleto t res efíicit cohaeren-
tes alterum ex altero, qui tres unum sunt, non unus; quomodo 
dictum est : Ego et páter unum sumus (Joh. 10, 30.) ad sub-
stantiae unitatem, non ad numeri singularitatem". Ugyanő más 
ízben (de pudicitia 21.): „Et ecclesia proprie et principaliter 
ipse est spiritus, in quo est trinitas unius divinitatis, páter et 
filius et spiritus sanctus". Ezekből a kifejezésekből azonban 
sehogysem lehet következtetni, még kevésbbé lehet megállapí-
tani azt, hogy már Tertullianus ismerte, alkalmazta, vagy épen 
idézni akar ta volna a vitás pseudojánosi szavakat . Legfeljebb 
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annyit lehetne mondani, hogy az ő unum sunt non unus kife-
jezése úgy tekinthető, mint a János apostol evangélioma vonat-
kozó helyére (10, 30.) emlékeztető jelzés. 

Szintén erőtelen a Tertullianus utódára, Cyprianus kar-
tliagói püspökre (mh. 258) való hivatkozás. Ez a tekintélyes 
egyházi író De ecclesiae unitate című (251-ben írott) művében 
(cap. 6.) így szól: „Dic'it Dominus: Ego et páter unum sumus 
(Joh. 10, 30), et iterum de patre et filio et spiritu sancto scri-
ptum est: Et h'i tres unum sunt". Vannak, akik ebből a két jel-
zésből azt következtetik, hogy Cyprianus a szóban forgó Com-
mát már olvasta valamely manuskriptumban, és ezen az okon 
valószínűnek gondolják azt is, hogy ezeket a kérdéses szava-
kat már előbb, Tertullianus szintén olvashatta a korabeli latin 
fordítású szövegben. Ezt a vélekedést azonban alaposan meg-
cáfolva látjuk úgy a saját összehasonlító kutatásaink nyomán, 
mint főképen a Cyprianus müveivel vonatkozásban levő ré-
gibb korú egyházi írók nyilatkozatai alapján. Így például Ful-
gentius északáfrikai püspök (mh. 533) az imént idézett cypria-
nusi mondatra vonatkozólag, az ariánusok ellen intézett vita-
iratában így szól: „ut unam ecclesiam unius dei esse monstraret 
(scil. Cyprianus), haec confestim íestimon'ia de scripturis inse-
ruit". Ez azt jelenti, hogy Cyprianus bízvást nyilatkozhatott a 
trinitásról az evangéliomi kijelentés értelmében, anélkül, hogy 
evégből szükséges volt volna ismernie a pseudojános'i Commát, 
amelyet azonban már Fulgentius a saját kéziratos példányában 
olvashatott. De még világosabb a másik északáfrikai püspök, 
nevezetesen Facundus (mh. 571 után) ugyanezen cyprianusí 
helyre vonatkozó helyesbbítése. ö ugyanis „Epistola fidei 
catholicae in defensíone trium capitum" című iratában (lib. 1. 
cap. 3.) úgy nyilatkozik, hogy János apostol első levelének ötö-
dik részében nem talált és nem olvasott más tételt, mint csakis 
ezt: Tres sunt qui testificantur in terra, spiritus, aqua et sanguis. 
De nyomban hozzáteszi, hogy ezeket a szavakat némelyek az 
Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre vonatkoztat ják: De patre, 
filio et spiritu sancto dióit: Tres sunt qui testimonium dant in 
terra, spiritus, aqua et sanguis, et h'i tres unum sumt: in spiritu 
signiíicans patrem, in aqua vero spiritum sanctum, in sanguine 
vero filium signiíicans. Ezzel azt fejezi ki, hogy a trinitás három 
személyét három földi bizonysággal lehet jelezni, melyek is a 
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lélek, a víz és a vér. Ennek a gondolatának szilárd alátámasz-
tása végett hozzáfűzi az eddigiekhez még azt is, hogy a János 
apostol pseudocomna nélküli tételére nézve ugyanígy vélekedik 
maga Cyprianus is; nevezetesen: quod tamen Johannis apostoli 
testimonium beatus Cyprianus carthaginensis antistes et mar tyr 
in epistola sive libro, quem de unitate scripsit, de patre et íilio et 
spiritu sancto dictum intelligit. Facundus tehát az általa ismert 
szövegben nem találta és így nem is olvashatta a pseudocom-
mát, mindamellett az az előtt és az az után levő szövegbeli sza-
vakat a trinitásra vonatkoztatható kijelentésül fogadta el. Ha-
sonlóképen cselekedett Cyprianus is, akinek fent jelzett tétele 
és a pseudocomma szövegszerű szavai között nyilvánvaló az 
eltérés. Ebből következik, hogy a Cyprianus korabeli latin for-
dítású szövegben még nem volt benne a pseudojánosi Comma, 
mert ha benne lett volna, akkor Cyprianus, aki mind az ó-, mind 
az új-szövetségi szentírást részletesen, gondosan és az illető 
kéziratoknak szem előtt tartásával, autopsia nyomán idézi, bizo-
nyára így idézte volna a pseudojánosi Commát is, és nem jelezte 
volna „de patre et íilio" azt, ami „de patre et verbo" szól. 

Last not least hadd említsem meg még a latin egyházi 
atyák közül Augustimist (mh. 430), aki Contra Maximinum hae-
reticum Arianorum episcopum című munkája rendén eképen 
nyilatkozott: „Si ea, quae his [spiritu, sanguine et aqua] signi-
íicata sunt velimus inquirere, non absurde occurret ipsa trini-
tas, quae unus — deus est. páter et filius et spir'itus sanctus, de 
quibus verissime dici potuit: Tres sunt testes, et : Tres unum 
sunt, ut nomine spiritus accipiamus patrem — nomine autem 
sanguinis filium et nomine aquae spiritum sanctum". Mindebből 
nyilvánvaló, hogy a legrégibb tekintélyes egyházi atyák a János 
apostol első levele 7. és 8. versének szavait a híressé vált ké-
sőbbi, latin eredetű interpolatio híjjával olvasták és magya-
rázták. 

e) A negyedik század vége felé azonban valamelyik latin 
fordítású szövegmásolatba valamely ismeretlen interpolátor, ta-
lán a proselyta Izsák (Ambrosiaster) alkalmasint dogmavédelmi 
célzattal becsúsztatta a pseudojánosi Commát, amelyet aztán, 
-— amint már érintettem —, legelőször Priscillianus alkalmazott 
kánoni tétel gyanánt. Az ő általa használt latin kódexhez hasonló 
másolat a 8. vagy 9. századból eredő úgynevezett psendo-augus-
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tinusi Sveculum című könyvben maradt fenn, amely újszövetségi 
szemelvényes olvasmányokat tartalmaz 3. Ján., Zsid. és Filém, 
kivételével. Érdekes és jellemző azonban, liogy ez a kézirat-
másolat a PriscilWanus által idézett pseudojánosi Commában 
olvasható három mennyei bizonyságról épenséggel nem emlé-
kezik meg, ami azt mutatja, hogy az e korbeli másolónak ilyes-
miről nem volt tudomása. 

Majd az ötödik század vége felé az afrikai Vigilius tap-
susi püspöknek tulajdonított „De Trinitate adversus Var'ima-
dum (aliter Marivadum) libri trés" című munkában találkozunk 
ismét a vitás Comma idézésével. Ennek a munkának vigiliusi 
authentiáját a patrologusok közül sokan (így Bardenhewer is) 
kétségesnek tart ják, és szerzőjéül Itacius (alias Hydatius, Ida-
cius seu Ithacius) spanyol püspököt tekintik, akinek neve alatt 
Sichard 1528-ban Contra Varimadum arianum címmel adta ki 
azt a vitairatot, melyet viszont Chifflet 1664-ben Contra Mari-
vadum arianum változtatott címjelzéssel a Vigilius munkái közé 
vett föl. Közli Migne, Patr . latin. LXII. Bővebben szól róla G. 
Ficker, Studien zu Vigilius von Tapsus. Leipzig, 1897. De bár-
mennyire kétséges is ennek a vitairatnak az authentiája, annyi 
bizonyos, hogy az írója olyan régi latin fordítású kánonszövegből 
idézett, amelyben a commabeli földi három bizonyság még elibe 
volt írva a mennyei három bizonyságnak, ilyenformán: „Johan-
nes evangelista ad Par thos : Tres sunt, inquit, qui testimonium 
perhibent in terra, aqua sangu'is et caro, et tres in nobis sunt; 
eí tres sunt qui testimonium perhibent in caelo, páter verbum 
et spiritus, et hi tres unum sunt"; míg már a tévesen Athanasius-
nak tulajdonított „De Trinitate ad Theophilum" című iratban 
fordított sorrend van: „dicente Johanne evangelista in epistola 
sua: Tres sunt qui testimonium dicunt in caelo, páter et verbum 
et spiritus, et 'in Christo Jesu unum sunt", amely idézési alak 
jóval későbbi dátumra vall. Ez a váltakozó szórendű szövegidé-
zés még később is tapasztalható, aszerint, hogy az illető író, mely 
korbeli fordítást használt. így például Cassiodoríus (olasz sze-
nátor majd vivariumi apát mh. circa 575) még a régibb sorrend 
szerint írott szövegre hivatkozott: (cui rei testiíicantur in terra 
tria myster ia: aqua sanguis et spiritus, quae 'in passione domini 
leguntur impleta: in caelo autem páter et filius et spiritus sanc-
tus, et hi tres unus est deus), viszont még későbbi korú vulgata 
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kéziratokból is kihagyogatták a másolók a pseudojánosi Comma 
három mennyei testimoniumáról szóló jelzését el egészen a ki-
lencedik századig, amikor annak közhasználata a latin fordítá-
sok szövege nyomán meghonosodott. 

* 

A latin eredetű Comma Johanneum az újszövetségi kánon 
£örög nyelvű alapszövegébe becsúsztatva, először az 1514. év-
ben megjelent és már fentebb is érintett complutumi kiadásban 
látot t napvi lágot eképen : oxi xorTg sláiv of uapxvpovvxfg tv r<p 
oúoavw, ó naxip xal ó /.áyog xal ró ayiov nvEvpa, xal of rang 
elg TÓ EV EÍOI. Kai xoEig EÍÓÍV of /.lapxvpovrxEg Atl xfjg yfjg, xo 
nvsvfia xal xo vöop xal xo alpa. f o l y t a t v a a 9. v e r s EÍ XX(V 
papxvpíav etc. Majd Erasmus, a két első editiójának megjele-
nése után rátalált a már jelzett görög kódexre és annak nyo-
mán bevette ezt a Commát az 1522. évi harmadik editiójába, 
ahonnan aztán Robertus Stephanus minden habozás nélkül ki-
nyomatta az 1546—1569. évi, majd Béza az 1565—1576. évi ki-
adásokban, később pedig változatlanul közölték az elzeviri edi-
tiók, amelyek közül az 1633. évi második k'iadás, az úgyneve-
zett textus receptus állandósította ezt a nyilván késői eredetű 
interpolatiót. 

A tridenti zsinat által (1546. ápril. 8.-án) szentesített latin 
fordítású kánonszövegbe iktatva változatlanul szállott tovább a 
Comma Johanneum az V. Sixtus intézkedése folytán három 
folio kötetben megjelent 1590. évi, úgyszintén a VIII. Kelemen 
által 1592-ben kiadott revidiált Vulgata szerint mind a mai 
napiglan. 

Luther Márton ezt a pseudojánosi Commát nem fogadta el 
hitelesnek és nem is vette be a bibliafordítása szövegébe; éppen 
ezért ez a tétel az ő általa sajtó alá rendezett wittenbergi kiadá-
sokban (1522—1545) n'incs benne. Az ágostai hitvallású evan-
gélikus egyház bibliakiadásai közül legelőször az 1593. évi 
frankfurti folio editio közli, azután az 1596. évi wittenbergi és 
így tovább a többi. 

Kálvin szintén nem tekintette János apostoltól eredő 
authentikus tételnek, de mivel az antitrinitáriusok ellen való hit-
vitában hathatós argumentumnak tartotta, ezért az egyházi ha-
gyományhoz alkalmazkodva, a kánoni szövegkapcsolat rendén 
úgy magyarázta , hogy ez a tétel nem annyira az essentiára, 
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mint inkább a consentióra vonatkozik. (Comm. in epist. 1. Joan. 
c. 5. v. 7.). Béza Tódor is ezen a véleményen volt. Hic versiculus 
— úgymond — omnino mihi retinendus videtur. (Not. in 1. Joan. 
c. 5. v. 7.). Ezen a nyomon benne van a helvetiai és minden más 
országbeli református bibliakiadásokban. 

A protestáns tudósok közül e kétes Comma úgyvélt hite-
lességének védelmezése végett síkra szállt Bengel Ján. Alb. 
württembergi theologus (mh. 1752.) újszövetségi kritikai kiadá-
sában (1734.) és Ónomon Novi Testamenti (Tübtingen, 1742. és 
többször, berlini kiadás 1860.) című munkájában, majd több 
rendbeli kritikai iratai rendén, az újszövetségi kánon hagyo-
mányos szövegének túlzó apologetája Thiersch Henrik (mh. 
1885) és református egyházi alapon írott Dogmatikájában 
(Amsterdam, 1887) Böhl Eduárd. 

Noha a Congregatio sanctae romanae et universalis inqni-
sitionis 1897. január 13-án kinyilatkoztatott véleménye szerint a 
Comma Johanneum hitelességének tagadása, vagy kétségbevo-
nása aggályos, mindamellett még katholikus theologusok sem 
tartózkodtak ez interpolatio apokryph eredetének bizonyítgatá-
sától. így Kiinstle (Das Comma Joanneum auf seine Herkunft 
untersucht. 1905), aki Priscillianust tart ja e vitás tétel fogal-
mazójának, illetve interpolatornak. 

Amily érdekes, éppen olyan jellemző az a tény, hogy ez a 
határozottan pseudokomma, az 1804. évi március hó 7. napján 
alapított British and Foreign Bible Society által a föld majdnem 
minden hozzáférhető lakosainak nyelvén több millió példány-
ban terjesztett újszövetségi kiadásokban benne van, éppenúgy, 
mint a Vulgatában. 

(Debrecen). 



Taorminai levél1) 
Irta: Herczeg Ferenc. 

Mi tagadás benne: a középiskolában gyönge „görög" 
voltam. Midőn első izben beutaztam Hellaszt, utitársul 
magammal vittem Voss Richárdot; most pedig, midőn 
eljöttem Nagy-Görögországba, Csengery fordításai vannak 
a bőröndömben. 

Soha tanuló nem gondolt még őszintébb hálával 
a mesterére, mint én, a vén diák, Csengeryre, midőn ma 
beléptem a taorminai görög szinházba. 

A karzatról látni lehet a sötétkék kristálybarázdákat, 
amelyeket a jóni tenger a narancsfaerdős naxoszi partok 
felé görget; a láthatáron pedig komor fenségben trónol 
a havasfejü Etna. Nekem ugy tetszik, Taormina fölött 
tündöklőbben kéklik a hellaszi ég, mint az athenei 
Dionysos-szinház fölött. 

A tavaszi verőfényben sütkérező vakember méla 
lemondását kellene itt éreznem, ha nem tudnám, hogy 
Tauromenion korában miféle dicsőséges szellem uralkodott 
a világ legszebb szinpadján. 

Ha ismerem, szeretem és megértem a görög tragédiát, 
azt elsősorban Csengerynek köszönöm. Ö a müforditók 
legritkább és legtökéletesebb fajtájából való, abból, amely 
már szinte nélkülözhetővé teszi az eredeti szöveget: 
Csengery egyesiti magában a tudóst a költővel. 

Taormina azuros magaslatáról hálával és szeretettel 
köszöntöm Csengeryt, a tudóst és a költőt. 

Taormina, 1926. május 1. 

h Ez a levél — tartalma szerint — elöl, a személyes vonatkozású 
cikkek közt lett volpa helyén. Mivel azonban ahhoz későre kaptuk, — ide 
sorozta be a szerk. 



Pyramus és Thisbe históriájának erdélyi magyar 
feldolgozása a XVIII. századból. 

Irta: Hársing István. 

Ovidius verseiből1) ismeretes előttünk a babyloni szerel-
mes pár : Py ramus és Thisbe szomorú története, kik szüleik 
ellenzése miatt életükben nem kelhettek egybe, csak tragikus 
haláluk után kerülhettek össze, a közös sírban. 

Ennek a históriának első feldolgozását irodalmunkban a 
XVII. század széphistóriái között találjuk.2) Ismeretlen nevű 
szerzője 1628-ban fordította latinból, híven követve Ovidius 
versét, de itt-ott ki is bővítette a széphistóriát elmélkedéssel 
vagy oktatással. Ennél sokkal ügyesebb feldolgozását találjuk 
a históriának Gyöngyösi István „Charikliá"-jának XII. köny-
vében, kire Ovidius igen nagy hatással volt.8) 

Ügy látszik, Gyöngyösi verseinek tanulmányozása köz-
ben kapott kedvet Udvarhely városnak poétalelkű nótáriusa, 
Szeles János is, hogy Pyramus és Thisbe szomorú históriáját 
szintén versekbe szedje.4) A XVIII. század végén (valószinű-

*) Metam. IV. 55—165. v. 
2) Címe: „História egy Pyramus nevű ifiúról és Thysberui, kik egy-

máshoz való szeretetekért halálokat nem szánták". — Nyomtatásban meg-
jelent 1745-ben, tehát 117 évvel 'keletkezése után, mely hosszú idő alatt 
ereded szövege a sok másolgatás következtében bizonyára megromlott. L. 
Pintér Jenő: A magyar irod. tört. ikézlik. I. ¡köt. Bpest, 1921. 192. 1. és Bitzó 
Sarolta: História egy Pyramus nevű ifiúról stb. (Egyet. Phil. Közi. 1910. 
évf. 808. 1.) 

3) L. Rupp Kornél: Ovidius és Gyöngyösi. (Egyet. Phil. Közi. 1891. 
évf. 361—410. I.) 

4) Szeles János körülbelül 1725—1795 között élt. Udvarhely történe-
tére és a székely határőrség szervezésének körülményeire vonatkozó fel-
jegyzéseit közzétette dr. Szádecziky Lajos (1. Erd. Múz. 1898. évf. és Jakab— 
Szádeczky: Udvarhely megye tört. Bpest, 1901. 48-^-496. 1.). Verseket is 
írt, melyek kéziratban maradtak. Ezeket ismertette és a versekben található 
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leg 1791-ben), életének 66.-ik esztendejében járt, midőn rá-
szánta magát, hogy „Máronak és Násonak bőv írásaikból rövid 
summában" versekbe foglalja a szomorú kimenetelű „Hármas 
történet"-et,5) melynek harmadik része tartalmazza a babyloni 
Py ramus és Thisbe hűséges szerelmét és halálát. 

Ezen a helyen csak Pyramus és Thisbe történetével kí-
vánunk foglalkozni, bőven megszólaltatva magát Szeles Já-
nost, mivel verse nyomtatásban sehol sem jelent meg.6) 

adatok alapján Szeles életét is megírta iőbb vonásokban dr. Lukinich Imre: 
„Szeles János" c. a. (1. Erd. Múz. 1903. évi. 15—27. L). — Szeles kéziratos 
verskötete, úgy látszik, több példányban is meg volt. Foglalkozását azon-
ban csak a jelenleg nálam levő példány (a kolozsvári piaristák könyvtárá-
nak tulajdona) árulja el, melyet Szeles János Erdély első irodalmi társasá-
gának, az Aranka György buzgólkodásával létesült „Magyar Nyelvmíveiö 
Társaság"-nak dedikált, melynek címlapján Szelesnek a következő saját-
kezű bejegyzése olvasható: „Szeles János Udvarhely Várossá Nótáriussá 
ajánlotta a' Magyar Társaságnak Sz. György havának 19-dikén 1794-ben". 
— Ez a példány, úgy látszik, bővebb gyűjteménye Szeles munkáinak, mert 
ebben a verseken kívül prózában megírt mesék, mondák, víg históriák is 
vannak. 

5) Bevezetésében, melyben múzsáját is segítségül hívja, megtaláljuk 
az egész „Hármas történet" felosztását: 

„Vén imusám, vedd elé még egyszer lantodot, 
Látogasd meg régen nem járt Parnassodot, 
Kóstold meg jó ízű Kástái iorrásodat, 
S ugrasd meg, mint lehet, öreg Pégasodot. 

Menj előbb az heves Atrika löldében, 
Térj be Kárthágóba, mely van készültében, 
Lásd, Didó Eneást mint vészi kedvében. 
S hogy bal meg miánna végre keservében. 

Innét rugaszkodjál s száguldjál Rómában, 
Ott Lukretziának szállj tiszta házában, 
Nézd el mely tsendessen él tisztaságában, 
S hogy meg motskosodik. mint ha! meg bujában. 

Osztán fordulj az nap keleti földekre, 
Találsz ott is e g y pár jeles személyekre, 
Piramus és Thisbe nevezetűekre, 
Méltók, hogy verset írj emlékezetekre". 

") Az első részt, Didó és Aeneás históriáját részletesen ismertette 
dr. Lukinich Imre (1. Erd. Múz. 1903. évi. 23—25. 1.). 

Emlékkönyv . 11 
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Lássuk tehát mindjárt az ő szavaival, ki volt Py ramus 
és Thisbe: 

„Egy pár szép teremtmény volt a nap keletben, 
Millyen akkor nem volt a föld kerületben, 
Kiknek szépségekről egy, két tekéntetben. 
Maradna Pár is is függő itiletben".7) 

Laktak pedig Semiramis királyné városában, Babylon-
ban, nem csak egy utcában, hanem egymás szomszédságában, 
csak egy kőfal választotta el házukat. A közelség csakhamar 
összehozta őket : 

„Ily szomszédok lévén, előbb ismérkedni 
Kezdének s majd tovább meg tovább terjedni, 
Gondjaik titkosan nőlni s felesedni. 
Végre szeretetre egymáshoz gerjedni".8) 

Mivel egykorúak is voltak, szerettek volna házasságra 
lépni. Szülőik azonban ellenezték a házasságot, még a találko-
zást is. Szerencséjükre a közös falnak volt egy nyílása, ott 
találkoztak s beszélgettek egymással : 

„Mikor a két ház közt köz falt építettek. 
Egy hasadék likat azon felejtettek, 
A kit eddig mások eszekbe nem vettek, 
Ezek rá találtak, addig szemeskedtek. 

Ennek azért innét s túl való részének 
A szádához0) gyakron meg telepedének, 

7) Ovidiusnál: 

„Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus altér. 
Altéra, quas oriens bábuit, praelata puellis". 

(Metam. IV. 55—56. v.) 
8) Ovidiusnál: 

„Notitiam primosque gradus vicinia fecit, 
Tempore crevit amor". 

(Metam. IV. 59—60. v.) 
H) Szád: száj, nyílás, lyuk. Székelyföldi tájszó. (L. Szinnyei: Magy. 

Tájszót. II. 470. 1.) 
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Titkos dolgaikról bátron beszédének, 
Mert más szemtől s fültől ottan nem félének.10) 

Találkozáskor és búcsúzáskor, ha egyszer máskép nem 
lehetett, a kőfalnak adogatták csókjaikat, de azért örültek, hogy 
a titkos rejtekben egymásnak ígérhettek örök hűséget. Később 
már nem érték be ennyivel: 

„Hogy tovább s bővebben örvendezhessenek, 
Sok beszédek után egykor úgy végzének. 
Hogy éjjel a rózsa mezőre mennyenek, 
S ott az szederjfánál egybe kerüljenek. 

Jeles vala ez fa hó szín gyümöltsével, 
Szájat édesítő annak jó ízével: 
Közel volt egy forrás kristály szin vízével, 
Szomjúságot űző friss hidegségével".11) 

Hosszú volt nekik az a nap. Unalmas a nap fényessége 
és szépsége, alig várják az éj beálltát. Végre a hegy árnyékai 
terjedni, a nap sugarai elenyészni s az ég csillagai ragyogni 
kezdének: 

„Azonban meg indul Thisbe serénységgel, 
Asszonyi nem felett va 'ó merészséggel, 

10) Ovidiusnál: 

„Fissus erat tenui rima, quam duxerat olim, 
Cum fieret, paries domui commutiis utrique. 
Id vitium nulli per saecula longa notarum 
— Quid non sentit amor? — primi vid'stis amantes 
Et vocis fecistis iter, tutaeque per iMud 
Murrnure blanditiae minimo transire solebant". 

(Melam/ lV . 65—70. v.) 
u ) Ovidius szerint Ninus sírjához adlak találkát szintén egy szederfa 

alatt : 
l.,'Ium murrnure parvo 

Multa prius questi, statuunt, ut nocte silentil 
Conveniant ad bus'.a Nini, lateantque sub urnbra 
Arboris: arbor jbi niveis uberrima pom's 
Ardua morus erat, gelido contermina fonti". 

(Metam. IV. 88—90. v.) 
11» 
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Nem rettenti az éj a nagy sötétséggel, 
Hogy a mondott helyhez jusson sietséggel".12) 

Thisbe, mivel a szokatlan úttól s a félelemtől kimerült, 
leült a fa alá s úgy várta Pyramus érkezését. Azonban más. 
történt: 

„Egy oroszlány, ki tsak akkor egy bikával 
Meg vívt s meg is ölte azt, véres szájjával 
Arra mégyen, hogy az friss víz forrásával 
Enyhüljön s nyugodjék meg a nyert prédával".13) 

Thisbe megretten s el szalad, de palástját elejti. Az orosz-
lán a palástot véres szájával darabokra tépi s útját másfelé 
folytat ja : 

„Meg látván s rettenvén Thisbé, el szalada, 
Palást ját el ejtvén, az ottan marada, 
Igen messze pedig maga nem halada, 
Arra az oroszlány hogy reá akada : 

Fel kapván diribre darabra szaggatá 
S azt véres szájjával mind el hasogatá, 
Lábával a földet jól fel tapodtatá 
S más felé indulván az útját folytatá".14) 

12) Ovidiusnál: 

„Egreditur íallitque suos, adopertaque vultum 
Pervenit ad tumulum, dictaque sub arbore sedit: 
Audacem iaciebat amor". 

(Metam. IV. 93—95. v.> 
13) Ovidiusnál: „Venit ecce recenti 

Caede leaene boum spumantes oblita rictus, 
Depositura sitim vicini íoniis in unda". . 

(Metam. IV. 95—97. v.) 
14) Ovidiusnál egy barlangba menekült Thisbe az oroszlán láttára: 

„Quam porcul ad lunae radios Babylonia Thisbe 
Vidit, et obscurum trepido pede fugit in antrum, 
Dumque fugit, tergo velainina lapsa reliquit. 
Ut lea saeva sitim multa compescuit unda, 
Dum redit in silvas, inventos forte sine ipsa 
Ore cruentato tenues laniavit amictus". 

(Metam. IV. 98—103. v.) 
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Ezalatt megérkezik Pyramus. Sokáig keresi Thisbét s 
végre megtalálja az összetépett véres palástot s a fövényben 
meglátja az oroszlán lábának nyomait is. Azt gondolja, hogy 
az oroszlán Thisbét is széttépte s ezért elkeseredésében kardja 
hegyét szíve fölé igazítja 

„S mond: Haljak meg én is, belé ereszkedik. 
Melytől haláloson szíve sebesedik, 
Le esik, a földre teste heveredik, 
Ki folyó vérétől a mely veressedik".1 '1) 

Thisbe is visszajön. Gondolja, hogy már a fa alatt találja 
Pyramust , kinek elbeszélheti, hogyan menekült meg az orosz-
lán körmétől. A hold világánál meglátja kedvesét, amint véré-
ben fekszik, kardjával a mellén, az ő véres palástjával a kezé-
ben. Ráborul, sűrű könnyeivel öntözi, csókjaival és öleléseivel 
élesztgeti s kéri Pyramust , hogy ne hagyja el Thisbéjét: 

„Piramé kedvesem, mi veszte tégedet? 
Avagy mi fogyasztá drága életedet? 
P i ramé! emeld fel hozzám szép szemedet, 
Tekéntsd meg Thisbédet, a te kedvesedet".1''1) 

Gyöngyös iné l : 
„És ezt az oroszlán vérrel folyt szájával 
ö s s z v e tépi, a melly valami prédával 
Csak akkor tölt volt meg és szomjú torkával 
A kúthoz sietett, arra vött uttyával". 

(Charikl'a XII. 99. v.) 
15) Ovidiusnál: 

„Quoque erat accinctus demisit in ilia íerrum, 
N e c mora, ferventi moriens e vulnere traxit". 

(Metam. IV. 118—119. v.) 
18) Ovidiusnál: 

„P.vrame, olamavit, quis te mihi casus ademit? 
Pyrame, responde: tua te carissima Thisbe 
Nommât! exaudi, vultusque attolle iacentes!" 

(Metam. IV. 141—143. v.) 
Gyöngyös iné l : 
„Ne hadd magad, kérlek: emeld fel szemedet 
Pirame, Pirame! s a te kedvesedet 
Tekintsd meg s hogy hidgyem igaz szerelmedet, 
Mond meg, e veszélyben mi hozott tégedet?" 

(Chariklia XII. 109. v.) 
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Pyramus pedig már a halállal vívódik, de azért utoljára 
megnézi kedvesét : 

„Thisbé nevét hallván, a fejét mozditja, 
Feléje homályos szemeit fordítja, 
Kit hogy meg lát, azzal ismét hé szoritja 
S az halál örökös sötétbe borítja.1 ') 

Pyramus nélkül nem kíván tovább élni Thisbe sem. 
Ugyanazon karddal készül kioltani saját életét is. Flöbb Isten-
hez fohászkodik, ki tanúja volt hűséges, tiszta szereimiiknek 
s azt kéri, hogy legyen valami emlékeztetője e gyászos ese tnek : 

„Isten teremtője minden természetnek. 
Szívekbe öntője a hív szeretetnek, 
Légy könyörülője ez gyászos esetnek 
S emlékeztetője ritka történetnek: 

Ez fának gyümöltsi, kik most fejérlenek, 
Testünk fölött többé ne színeskedjenek, 
Hanem mind ezen túl meg feketedjenek, 
S emlékezetünkért gyászba öltözzenek".18) 

Ezután kihúzza a kardot Pyramus melléből és megöli 
magát. Isten meghallgatta kérését s halála meglágyította a 
szülők kemény szívét is: 

17) Ovidiusnál: 
„Ad nomen Thisbes oculos iam morte gravatos 
Pyramus erexit, visaque recondidit illa". 

(Metam. IV. 144—145. v.> 
Gyöngyösinél: 
„Fel emeli szemét ezek közt, s rá veti 
Kedvesére, a ki várja: hogy veheti 
Valamely szavát is, de azt nem teheti, 
Sőt hunyik szeme is és halál (követi". 

(Charikla XII. 110. v.) 
18) Ovidiusnál: 

„Át tu, quae ramis arbor miserabile corpus 
Nunc tegis unius, inox es iectura duorum, 
Signa tene caedis pullosque et luctibus aptos 
Semper habe ietus, gemini monimenta cruoris". 

(Metam. IV. 157—160. v.> 
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„Meg hallgatá Isten kérését szavának, 
Mert a mely szederjek fejérek valának, 
Korom szintiekké leg ottan válának, 
S halálokot szánván, gyászba borulának. 

A szüléik a kik nagy szereteteket 
Tudták és egymáshoz való hívségeket, 
Nem vonák meg tőllök végső kegyelmeket, 
Egy zséjében10) rakák hidegült testeket".20) 

Szeles János ép úgy, mint Gyöngyösi, teljesen követi 
Ovidius verseinek gondolatmenetét, de azért nem mondhatjuk, 
hogy Szeles verse egyszerű fordítása Ovidius latin szövegé-
nek. Sok helyen látunk eltéréseket, kibővítéseket úgy, hogy 
Ovidius 110 soros elbeszélését nála 212 sorban olvassuk. 

A verselésben Gyöngyösit utánozza, kinek példájára 4 
soros versanyagokat használ, mindenik sor 12 szótagból áll, a 
sorok végén egyező rímmel. Minden más versformától meny-
nyire idegenkedett, bizonyítja az a szatírája, melyet a magya-
rok közé „üdő jártában bé tsuszott" versformákról írt.21) 

A „kettős rigmus" helyett jobbnak találja a négyest, mely-
lyel teljesebb értelmet lehet adni mindennek: 

„Az négyes vers nagy és egész értelmeket 
Foglal ő magában; de az Hlyeiteket 
Kettősben ne keresd, hanem tsekélyeket, 
Dirib, darab, tsonka, bonka jedzéseket". 

Nem is lehet tökéletes szerinte a „kettős vers", mer t : 

„Hosszú útra kurta láb nehezen mehet, 
Gyenge gyomor étket sokat bé nem vehet, 
Taligára senki nagy terhet nem tehet, 
A kettős verstől is majd tsak ennyi lehet". 

1M) Zséje: sír. 
* ) Ovidiusnál: 

„Vota tamen tetigere deos, tetigere parentes: 
Narn color in pomo est, ubi permaturuit, ater: 
Quodque rogis superest, una requiescit in urna". 

(Metam. IV. 163—165. v.) 
2I) L. „Az kettős egyesülő és (úgy neveztetett) Alagya magyar ver-

sek iránt" c. gúnyversét. 
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Tehát leghelyesebb a négyes verseket használni, milye-
neket az ő mintaképe, Gyöngyösi is írt, ki: 

„Nem ugrált kettősön, hanem négyesen járt, 
Igaz magyar módra szabta s rakta a pá r t : 
Nem hányt munkájára senki iszapos sárt, 
Sőt méltó ditsérést mindentől talált s vár t" . 

Még jobban elítéli az „új methodisták" verselését, kik 
az idegen hangzású időmértékes „alagya vers"-et használják, 
mely szerinte sem nem vers, sem nem próza: 

„Amint hogy az öszvér sem ló, úgv sem szamár, 
Sem földi állat az denevér, sem madár 
(Némely furtsa észnél kedves légyen is bár) 
Prosa s rithmus közt az Alagya is igy jár : 

Az elsőnek ugyan tsak szamár az atyja, 
Bár úri kantzának légyen a fajzatja, 
A másik, jól lehet égben a járat ja 
Vagyon, sasnak magát de még sem mondhatja". 

Elrettentő például leír két, dactylusokból és spondeusok-
ból álló „deákos" verssor t : 
..Sánta fa lábu kol dus szapo- / rátlan / lépik az / úton. 

Vagy: 
Ha szeke- red s lovad I nints gyalog / menj a / sokada- / lomban". 

S okulásul mindjárt hozzáfűzi: 

„Mitsodás vers légyen ez, meg itilheted 
Magad s meg fontolván, meg is nevetheted. 
Deákolván illyen a tselekedeted. 
Hogy az igaz magyar vers formát meg veted". 

Ezért azt ajánlja a költőknek, hogy hagyják a „deákos" 
verset a „deákok"-nak s térjenek vissza Gyöngyösi útjára, a 
magyar verselők „fő authorá"-ra, mer t : 

„A Gyöngyösi versét ki ki meg értheti, 
Magyar módra lábát rendibe szedheti. 
Értelme az elmét nem is gyötörteti , 
Doktor, szabó, kufár könnyen fel veheti". 



Pyramus és Thisbe históriájának befejezése után Szeles 
János büszke önérzettel kérdi múzsájától: 

„Kárthágói Didó meg holt Eneásért, 
Lukretzia az el vesztett t isztaságért, 
Piramus pediglen és Thisbe egymásér t : 
Hát te, musám, mit vársz ez hármas í rásér t?" 

Megtaláljuk a választ is, mint a „Musa íizetésé"-t: 

„Boldog emlő, a mely nevelt illyen Musát, 
Ki magyarrá tette pogányok írását, 
Az a jónak is meg tudja választását . 
Kívánja boldog meg koronáztatását . 

Hármas történetnek három arany alma. 
Nem gondolom, lenne hogy elég jutalma. 
Gyöngyösi eszének párját látom benne, 
Nem hittem, hogy köztünk illyen Musa lenne. 
Ha kevély hát Róma Oviddal s Máróval. 
Lehet Udvarhely is illyen vers íróval". 

Udvarhelyi Szeles János irányában valóban bőkezű volt 
múzsája az elismeréssel. Ma már szigorúbb ítéletet mondana 
verseiről. Mi azonban bármilyen fogyatkozásai mellett is sze-
retettel olvassuk sorait, melyeket érdekessé tesz régiségük s 
nem mindennapi témájuk. Pyramus és Thisbe históriájának fel-
dolgozását is meg kell becsülnünk már csak azért is, mert 
Ovidius hatásának egy példáját szemléljük benne s mert a szo-
morú keleti históriának magyar változatai Szeles János versé-
ben eggyel ismét gazdagodtak. 

(Kisújszállás). 
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A görög műveltség. 
Irta: Hornyánszky Gyula. 

A görög társadalom jellegében egységesebb volt, mint a 
mai; sem a tudás tartalma, sem minősége nem választotta az 
embereket oly túlságosan el egymástól, s az egyes osztályok 
műveltségi foka között sem volt oly nagy a szakadék, mint 
manapság. Ez az általános tétel természetesen nem állhat meg 
bizonyos megszorítások nélkül. A falu és város ellentétét az 
antik világ is ismerte; sőt e tekintetben az életfeltételek any-
nyira ugyanazoknak maradtak meg, hogy a görög parasztot 
sok vonásában közelebb hozhatjuk modern „utódjához", mint 
saját városi polgártársához. Az aristocraticas rend is jelenté-
keny ürt támasztott a társadalom tagjai között ott, hol teljes-
virágában bontakozott elő: noha csak azon testi-lelki készsé-
geket finomította a magsabb műveltség eszközeivé, amelyek 
mélyen a közös görög természetben gyökereztek, s melyek-
től ez sohasem idegenkedett el (a harci játékokból fejlődő gyin-
nastika és a zenével eredetileg egyet jelentő költészet!). De a 
democratia lassan eltüntette a kirívó osztálykülönbségeket és 
a parasztot is bevonta az államélet közösségébe. Azután 
ugyanez a demokratikus mozgalom részben a meglévő kultura 
népszerűsítése által, részben új formákat teremtve a közös, 
kulturális igények számára, és mindenekelőtt azon gazdag ta-
tapasztalatok következményeképen, melyekben a politika, az 
államvezetésben való részvétel a legegyszerűbb egyént is 
részesítette, olyan általános és viszonylag magas niveau-jú mű-
veltséget hozott létre, minőt a világtörténetben keveset találunk. 
Gondoljunk az 5. század Athénjére! Reá tekintettel és a hozzá 
hasonló viszonyokat tartva szem előtt, beszélünk itt egységes 
görög társadalomról és kulturáról. 
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A görög kulturíejlődésnek 3 nagy fejezete van. Az első 
a kezdetet, a kezdetleges törzsi életet foglalja magában. Ez az élet 
nagyjában mindenütt ugyanegy volt, s nemcsak a szokásokban, 
de az erkölcsi és értelmi megnyilatkozások egészében is az egyé-
nek nagyfokú egyformaságát jelentette. További fejlődés bár-
mily magasra emelte is a görögöt, a nyelven kívül a kultusznak 
vezető gondolatai, az állampolgári tagozódás, az erkölcsi világ-
felfogásnak alapformái megtartották — számottevő kihatással 
a homogeneitás kérdésére — azon főbb sajátságaikat, melyeket 
már a törzsi élet keretei között nyertek. 

A következő korszak az arisztokratáké. Mint mindenütt a 
világon, görög földön is az aristocratia teremtett nemesebb 
értelemben vett első kulturát; a későbbi idők meg a legtöbb 
esetben és vonatkozásban vagy átvették a nemesi hagyományt, 
vagy folytatás nélkül elejtették. Az aristocraticus rend ki-
alakulása nem fejlődési szükségszerűség. Ahol elmaradt — 
mint pl. Spártában — a műveltség árán vásárolták meg az embe-
rek az egyenlőséget (oi opoioi). E kulturának legfényesebb, az 
iskolapadokat mind a mai napig beragyogó terméke az epos 
volt. Ha száz évvel ezelőtt módjában lett volna a tudománynak, 
hogy a sooiologia szemüvegén keresztül vizsgálja az irodalom-
történeti problémákat, a „homerosi kérdés" egész másképen 
alakúit volna. Mentől világosabban látjuk, hogy itt nem a nép 
szélesebb rétegei számára készült poezisröl van szó, tehát hogy 
itt népkulturáról és népköltészetről sehogyan sem beszélhetünk, 
annál kevésbbé leszünk hajlandók a névtelen kollektív munka 
feltevésére, annál inkább közeledünk az unitárius felfogás felé. 
A „homerosi világ" egyes kulturrendszerei, pl. vallása is, a 
kiváltságosak kis körére utalnak. Csak romantika (Rohde) kép-
zelhette, hogy az a kezdetleges animisztikus hit, melyet ő a 
homerosi költészetben az általános emberi fejlődés alapján ke-
resett és hiába keresett, egyáltalán nem is volt meg, vagy csak 
csökevényes formában élt az „epos iónjai" között. Az előkelők 
mindenesetre már akkor messze túlmentek ra j ta ; a nép még 
hallgatott, sőt mások sem beszéltek róla. 

A görög költészetben az első népies hang a Hesiodos-é. 
Olyan korai időben csendült fel a kijátszottnak elkeseredése és 
nyomában a verejtékes munkának dicsérete, hogy ez a férfias 
forradalmi szó nem találhatott rögtön visszhangra. A hesiodosi 
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Corpust abban a későbbi időben rakosgatták össze (a 6. szá-
zadtól kezdődően: a feltételezett hesiodosi „hatások" revízióra 
szorulnak), midőn a csodálatosan megmaradt hagyaték — a 
Munkák és Napok éneke — a politikai mozgalmak forgatagába 
került. S most már nemcsak a nép tisztelte benne jogainak első 
hirdetőjét: a kötelességek kemény prophétáját az ellenfél is 
igyekezett kisajátítani. Demokratikus hagyomány az, amely 
Hes'iodos születési tábláját a homerosi fölé akasztotta, vagy 
versenyben állította az „askrai földművest" a költök királya 
mellé, s a győzelmi díjat nem a harci küzdelmek, hanem a béke 
lantosának nyúj tot ta (áyójv'Opppov xaVIloióőov). Aristocratikus 
hagyomány az, amely a legsajátosabb nemesi költészetet, a 
genealógiait tulajdonította Heriodosnak, sőt még az istenek le-
származását is a földi bajok költőjével énekeltette meg — heli-
koni inűpásztor képében. Modern kritikánk kritikátlansága, 
hogy az irodalomtörténeti vulgata a Theogoniát és a Katalo-
gost még mindig Hesiodos neve alá foglalja. 

A harmadik korszak, a demokratikus, már kezdetben 
és hosszú időn át folytatólag is utánoz. Hesiodos új tárgyról 
cnekel, ú j hangot csendít meg: de költészetének nyelve, formája , 
tehát lényege a homerosi. A nép törvényhozói és zsarnokai sern 
fognak itt egyebet tenni, minthogy helyi tartalommal töltik meg 
a régi kereteket, feltéve, hogy magok 'is költők (Solon), vagy 
népmulatsággá teszik meg a hősök énekeit (Peisistratos). For-
mában igazán ujat majd csak az attikai d ráma jelent. Két lé-
nyeges ponton mutatkozik a demokrata szellem teremtő erő-
nek: a most említett drámában és a philosophiában. A tragédiát 
nem az epikától függetlenül hívja életre: a komédiát egészen 
a maga képére formálja. Mind e két esetben az istentisztelet 
külsőségei, a kultusz-szokások szolgáltatják a kínálkozó alkal-
mat ; az istentiszteletet nem tudta a görög arisztokrata sohasem 
kizárólagos területének kisajátítani. Ez megmaradt a nép közös 
kötelességének és jogának még akkor is, midőn a palota dísz-
terméből, a megaronból templom lett, s a görög nemesség 
isteneinek képében saját ideáljaival népesítette be a templomot. 
A kar, a görög dráma legfőbb eleme, maga a hitközség, a nép. 
Amit mond, az közérzés és közfelfogás, vagy néha — a jelen 
concrét eseteire vonatkoztatott anaohronizmussal — a köz-
vélemény. A tragikum csak az egyes személynek és az ősz-
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szességnek szembeállítása által vált lehetővé, s ép az egységbe 
foglalt összességnek eszméje a görög drámának demokratikus 
alapfeltétele. Az összesség az immár végő formájában kialakult 
polis, amely mögött őrt az isteni világrend áll. 

Ami meg a philosophiát illeti, ezt ugyan nem az athéni 
demokratia hozta létre, de egészen új irányt tudott neki ad íi 
Sokrates tanításai által. Itt sem a hallgatók vagy nézők száma 
és a demokratia által létesített és követelt mozgalmasság a lé-
nyeg, mint ahogy a drámában sem az; mindez csak külszerü-
ség, alkalom. Sokrates philosophiáját az a szellem teremtette 
meg (s ez több volt, mint a demokratia szelleme, de mégis ebből 
bontakozott ki), amely annak hallgatag feltevésével beszél a 
polgárok erkölcsi feladatairól, hogy az ész minden emberben 
közös. 

De a demokratizmus tulajdonképeni hivatása nem is a 
teremtés, hanem az, hogy a meglevő alkotásokat köztulajdo-
nokká tegye: népszerűsítse. Újat létrehozni annyira nem de-
mokratikus feladat, hogy a demokratia még sa já t alkotásait is 
rövid létre kárhoztatja, vagy magától idegen, antidemokratikus 
tormák felvételére utalja. Az attikai tragédia elhallgatott az 5. 
század három nagy nemzedéke után, s a vígjáték sem tudta ma-
gát régi alakjában fönntartani a 4. század megváltozott poli-
tikai légkörében; a sokrates? bölcsészet meg épenséggel a tanít-
ványok egészen egyéni metaphysikájába és folytatólag: a kis-
számúak skepsisébe vagy tudományába ment át. Majd csak a 
hellenizmus talál újból módot szélesebb terjeszkedésre alkal-
mas philosophiai tanításokra a múlt hagyományait eklektikusán 
válogató, formáló stoában és epikureizmusban. A hellenizmus 
voltaképen az ókor legnagyobbstilű demokratizáló kísérlete; e 
szögből tekintve a dolgot, a görög demokratiának egyenes foly-
tatása; az egész ismert világra akarta kiterjeszteni a görög 
kultura népszerűsítését; s eredményképen most már azok is 
görögül beszéltek, akik nem születtek görögöknek. Sőt a görög 
kulturáltak mai napjainkig tartó utóéletét is ebbe a világtörté-
neti folyamatba kapcsolhatjuk: közkinccsé lett az a kultura 
azok körében is, akik már sehogyan sem beszélnek görögül. 

A GÖRÖG MŰVELTSÉG 
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A görög demokratiában sok forrása volt a népnevelésnek, 
de közülök kettő a legfontosabb, ami az élet minden viszony-
latát magába foglaló kiterjedést és a jellem tulajdonságait érintő 
mélységet illeti: a népmulatsággá lett zenei agonok (a színi elő-
adás is ide tartozik) és az állam vezetésében való aktiv rész-
vétel. Nem mintha az írni-olvasni tudás nem mutatna szükség-
képen előmenetelt a demokratizálódás hatása alatt. A görög 
népuralom írni-olvasni tudásra berendezett alkotmány. Erre 
utal az írásos formák növekvő használata közigazgatásban és 
igazságszolgáltatásban fa yQafpy)> erre az egyes személyekre 
vonatkozó titkos szavazás és a törvényhozás. A törvény szö-
vegét nem azért állították ki nyilvános helyeken már Solon ide-
jétől kezdve, hogy benne a nép érthetetlen jeleket — orpiela 
étarjfia — lásson; Aristophanes olyképen jellemzi az ő madár-
államát, hogy ennek lakói már kora reggel a byblos-bokrokra 
szállanak (ma tán codex-fákat emlegetne), s innen csipegetik 
le — a törvényjavaslatokat (Ornith. 1286. köv.). Athén állami 
iskolát nem ismert; a törvény — legalább is büntető sanct'ióval 
— nem kötelezte itt a szülőt az iskoláztatásra, mint több más 
görög demokratiában és oligarchiában (Aristot. Pol. 1297. a. 29. 
összevetve Ail. V. H. 7. 15; de 1. Platón, Krit. 50 D-t és Aisch. 
Tim. 6-t is); de bizonyára mégsem csupán a távoli következ-
mények indították az athéni polgárt arra, hogy gyermekeit ta-
níttassa. Isokrates megszólással beszél a spártaiakról, kik még 
a betűkhöz sem értenek (Panath. 209.); Philyllios, vígjátékíró 
az 5. századból, mint megvető kifejezést használja az „analpha-
bétát" (ávaZffáfirjzog). Itt hát ritkább lehetett az írni nem tudó 
kéz, mint majd később az egyptomi papyrus-okmányokon; itt — 
az athéni demokratiában — idővel mindenesetre csökkent azok-
nak száma, kik ostrakizmus alkalmával magát a száműzés je-
löltjét kérték fel — a szükséges készség hiányában — nevének 
feljegyzésére (az aristeidesi anekdota); hisz itt még Strepsia-
des, a kisgazda is, hajnali gondjai között számoló könyve után 
kívánkozik (az aristophanesi Felhők kezdete). És mégsem ez az 
írni-olvasni tudásban megnyilatkozó ismeret a fontos az athéni 
kultura szempontjából. Sőt ellenkezőleg ép az a fontos, hogy az 
athéni demokratia kulturája nem volt „iskolás" műveltség, 
legalább is nem kizárólag és nem is első sorban. 
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Az 5. század athéni polgára az életből tanult az élet szá-
mára és még szórakozásai is a komoly élethez tartoztak, job-
ban, mint manapság tartoznak. Ha azt a különbséget és távol-
ságot akarjuk mérlegelni, amely a görög publicum leki üdülését 
a maiétól elválasztja, vessük az ő drámai versenyeiket a mi 
mozi-előadásainkkal együvé. Ott nem egyszerű mulatozásról 
\o l t szó, hanem köteles istentiszteletről is; ott nem technikai 
sensatiókat mutattak be, hanem máig bámult költői remekeket. 
A cél, eszköz és eredmény nem a képzelőtehetség rendszertelen 
foglalkoztatása volt, hanem a viszonylag szűkkörű, mert újból 
és újból visszatérő mythosok közvetítésével erkölcsi érzéseket 
és gondolatokat ébreszteni. Hogy Aristoteles híres definitióját 
megértsük, annak első kelléke, hogy komolyan vegyük maguk-
nak a görögöknek a tragédiával szemben felállított követelmé-
nyét : félelmet és szánalmat kellett keltenie. A közvetlen rész-
é t e l n e k akkora mértékét el sem igen tudjuk képzelni manap-
ság, aminőt Phrymchos esete feltételez; a költőt megbírságol-
ták, mert a nékik kedves Miletos elestét mutatta be, s a darab 
előadását egyszersmindenkorra betiltották (Her. 6, 21.). A leg-
nemesebb phantasiától ihletett költészetet élvezhette az athéni 
polgár tragikusainak munkáiban, s ezek a hagyományhoz kö-
tött költők még mást akarva sem tehettek volna egyebet, mint 
hogy egy egyszerűbb, érzelmi kitöréseiben közvetlenebb és 
vadabb, de emberi haszonlesés és aljasság fölött magasan kiemel-
kedő „hősi" kort varázsoljanak a jelen elé. Ezen önkéntelen 
idealizmus nevelő hatását mindenkép jelentékenynek kell tar-
tanunk. Mert bár a különböző múzsái előadások mégis csak 
kivételes egyes napokra szorítkoztak, a hozzájok való előkészü-
lődés viszont a polgárok tetemes számát hosszabb ideig foglal-
koztatta. S ami a mi kérdésünk szempontjából a legfontosabb 
mozzanat : a nevelő hatást egészen egyetemesnek mondhatjuk. 
Mert Aischylos, Sophokles és Euripides nem egyes kiváltságos 
polgároké volt, hanem az egész polgárságé — az eurythmikáig. 

Persze ez irányban sem szabad túloznunk a mindig készen 
-kínálkozó idealizálás csábító szavára. Az egyszerű athéni ipa-

rost vagy munkást bizonyára még nem tette sem erkölcsössé, 
sem műértővé az a körülmény, hogv esztendőkint egypár napot 
a színházban vagy az odeionban töltött. Aristoteles nézetét, 
hogy a tömeg a legjobb műkrrtikus (Pol. 1281. 6, 7.), s amely 
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nézetet csak a tetszésnyilvánításoknak demokratikus értelem-
ben vett jelentősége teszi érthetővé, aesthetikai műveltségünk 
mai fokán sehogyan sem tudnók magunkévá tenni. De ép úgy a 
szépnek tiszteletében, mint erkölcsi érzésükben és felfogásuk-
ban tán mégis csak közelebb hozta, hasonlóbbakká tette egy-
máshoz az embereket az a nemes görög poézis, mert a legala-
csonyabbat is magasabbra emelte. 

Pedig az athéni polgár természetesen nem a színházban, 
hanem az ugorán és a törvényszéki csarnokokban kapta a maga 
>gazi nevelését. A kialakult demokratia az államigazgatásnak 
úgyszólván összes kérdéseivel helyezte szembe az egyes pol-
gárt. Bármennyit intéztek is el a hatóságok a maguk körén 
belül, s bármennyit egyszerűsítettek is a feleletre váró kérdé-
sek feltevésén, talált a kis ember még így is elég alkalmat a 
fejtörésre. Mert végül mégis csak az egyes polgárnak kellett 
választ adnia arról, hogy kit büntessenek, kit jutalmazzanak, 
kit válasszanak meg startegosnak; hogy valamely új adóbehaj-
tás szükségesnek látsz,ik-e; hogy a külpolitikai helyzet a békét 
vagy a háborút teszi-e kívánatossá? E problémák nehézségei 
többnyire abban a korszakban is messze túlhaladták az átlag-
ember tudását és ítélőképességét; az ezt megállapító kritika — 
mint rögtön látni fogjuk — görögök közt sem hiányzott. De ne-
künk itt egyelőre jól el kell választanunk egymástól az értelmi 
competentiának és a tényleges paedagógiai nyereségnek szem-
pontjait. 

A kritikát a felvilágosodás philosophiája kezdette meg. Ha 
minden a világos tudáson múlik, mint ahogy Sokrates tanította, 
akkor nem volt nehéz a kritikai álláspont a „tudatlan" tömegre 
támaszkodó demokratiával szemben. Épenséggel a vezető poli-
tikustól gondos előkészületet, mert szaktudást követelt a sokra-
tesi philosophia (1. pl. Glaukon és Euthydemos kitanítását Xeno-
phon emlékirataiban). Mesterét — mint sok egyebütt, e pontban 
is — túllicitálta Platón. Az elítélés legnehezebb fegyverét, a hall-
gatást választotta, midőn Államában a köznép politikai szerepét 
további magyarázat nélkül mellőzte, neveltetését szóvá sem 
érdemesítette; még a Törvényekben is csak nagyon kevés be-
széd esik a fegyveresek és a kiszolgált katonák népgyűléseiről, 
szavazásairól. Aristoteles azt a demokratikus nézetet képvi-
seli, hogy a köznépet a törvényhozói tanácskozásokból és az 
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igazságszolgáltatásból semmikép sem szabad kirekeszteni; de 
semmiesetre sem képviseli azt a demagóg hitvallást, hogy az 
állami teendők körében mindenki mindenre egyformán képes. 
A népet a legmagasabb hivatalok betöltésére tudatlansága miatt 
(ői'áffQoovvrjv — Pol. 1281. b. 27.) nem tekinti alkalmasnak; a 
hadvezértől mindenek fölött szakértelmet — é/iTieiQía-1 — kö-
vetel. Viszont a mai felfogást meglepi avval a nyilatkozatával, 
hogy a finánciákhoz (a Tapisía-hoz) mindenki egyformán ért 
(1309. b. 6.); Aristoteles, mint látjuk, mégis csak átvett egyet-
mást a demokratizmus természetes idegenkedéséből minden 
speciális tudással szemben. Azt a mentő hasonlatát sem fogjuk 
megjegyzés nélkül elfogadni, hogy a nép szakismeretek híján 
is hivatott a választásokra, mert a ház jóságát az építésnél több 
competentiával maga a háziúr bírálja el (1281. b. 38.). Ha úgy 
érti a dolgot Aristoteles, hogy minden nép saját akaratából azo-
kat kapja főnökeinek, kiket megérdemel, akkor — sajnos — 
a görög demokratikus fejlődés folyamán fokozódó mértékben 
van igaza. 

Eddig a nagy engedményekre kész kritika. Vele szemben 
azok az alig túlozható erkölcsi és értelmi tanulságok állanak, 
melyekre a közügyekkel való állandó foglalkozás útján a leg-
egyszerűbb athéni polgár is szert tett, s melyek a maguk részé-
ről bizonyos határig fokozatosan enyhítették az eredeti (mond-
hatnók: eredendő) incompetentiát. Gyarapodnia kellett itt a köz-
szellemnek, tágulnia a gondolkozási érdekkörök horizonának, 
erősödniök mindama készségeknek, melyeket gyakorlat és jár-
tasság igyekszik a vállalt feladat magaslatára emelni. Közvet-
len (azaz nem parlamenti) demokratia nem is volt a görögök 
között akkora képtelenség, mint manapság lenne. A nép sehol 
és sohasem elég jó, hogy az állam ügyeit személyesen és köz-
vetlenül vezesse; de a világtörténetben nem volt megint olyan 
idő és hely, melyben az viszonylag annyi joggal vállalkozhatott 
reá, mint az 5. század Athénje. Az egyszerűbb viszonyok kö-
zött az egyszerű ember is jóval közelebb férkőzhetett a közös-
ség problémáihoz, mint manapság; a kisterület, az átte-
kinthetőbb személyes állapotok és dologi kapcsolatok még oly 
esetekben is lehetővé tették az okos belátást, melyeknek hason-
másaiban a modern nép régóta megszűnt önállóan ítélni. A kö-
zöshöz, az általánoshoz a görög már csak azért is közelebb 
Emlékkönyv . 12 
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állott mint a modern ember, mert a foglalkozásoknak és élet-
szokásoknak elkülönüléseit a mai mértékig nem ismerte. Ha a 
referendumnak és initiativának jelenkori hívei maguk sem ta-
gadhatják, hogy kívánságaik ellentétben vannak egyrészt a 
miind szövevényesebben alakuló politikai élettel, másrészt a 
munkamegoszlás következményeivel, viszont a közvetlen görög 
demokratiát mindkét szempontból némileg igazolható intézmény-
nek minősíthetjük. Abban a szerencsés időpontban született meg, 
amidőn könnyebb feladatok és kevésbbé different'iált életviszo-
nyok az állam igazgatásában való személyes részvételre a ren-
des esetnél nagyobb mértékben képesítették az alacsonyabb 
műveltségű osztályokat is. Amely osztályokat a kényszerű 
politizálás fokozatosan egy magasabb polcra emelt, ami által 
egyúttal a különböző osztályok egyénei között a kulturális el-
lentéteket mérsékelte, ha nem is tüntette véglegesen el. A mű-
veltség szögéből tekintve a dolgot, így jutott a görög demokratia 
ahhoz, hogy nézeteit közvélemény formájában fejezhesse ki, s 
e közvéleménynek általános, egységes jelleget megint csupán 
az egyformának mondható kultura adhatott. 

Még az 5. és 4. század küszöbén, tehát annak a korszak-
nak idejére 'is elmondhatjuk mindezt, amely a belpolitikai élet 
növekvő nehézségeivel és a mind szövevényesebb külpolitikai 
helyzettel kapcsolatban 'immár nagyobb igényeket kezdett tá-
masztani a politikussal szemben (ezért a fönn ismertetett kritika), 
s amely korszak a mindjobban terjedő individualisztikus irányt 
már csak az okból is erősíteni fogja, mert egy hosszabb múltú 
fejlődés magában véve is több lehetőséget nyújt az egyéni el-
különülésekre. 

(Budapest). 



A többes L személyű tárgyas igealakok ragja 
és a magyar igeragozás őstörténete. 

Irta: Horger Antal. 

A tárgyas igeragozás eredetéről és történetéről, főleg 
Melich János (M. Ny. IX), Szinnyei József (u. o. XI) és KJemm 
Antal (u. o. XVIII. 10, XXI. 188) érdeméből ma már meglehető-
sen sokat tudunk. De a többes 1. személyű tárgyas igealakok 
ragjának eredete még eddig teljesen bizonytalan. Kísérletek 
természetesen már történtek ennek is a magyarázatára , de 
ezek, azt hiszem ebben minden szakértő igazat fog nekem adni, 
egyáltalán nem meggyőzők. S ennek szerintem főleg az az oka, 
hogy az eddigi kutatók elmulasztották magyarázó kísérletük 
megkockáztatása előtt előbb lehetőleg pontosan megállapítani 
az idetartozó igealakok ragjának legrégibb hangalakját ; értve 
ezen azon alakját, amelynél régibbet a nyelvtörténeti kutatás-
nak ma rendelkezésünkre álló anyagával és módszerével már 
nem tudnánk megállapítani. Próbáljuk tehát először is elvégezni 
a legrégibb hangalak megállapításának, esetleg rekonstruálásá-
nak ezt az alapvető munkáját. 

1. A jelentőmód jelen idejében ma -juk, -iiik a többes 1. 
személy ragjának köznyelvi alakja. Pl. várjuk, kérjük. Ennek 
/hangjárólMelich (M. Ny. IX. 7—9) és Simonyi (Nyr. XLII. 1—5) 
kétségtelenül kiderítették, hogy nem etimologikus. A várjuk, 
kérjük-ié\t alakoknál tehát régibbek a nyelvjárásokban ma is 
meglevő váruk, kériik-ié\ék. A régiségben itt-ott, nagyon ritkán, 
-juk (-*jük, T. M. Ny. 614, Ny. H.6 122) is előfordul, de ezen alak-
változat hosszú magánhangzója bizonyára csak egészen szór-
ványos természetű nyúlás eredménye. Legrégibb nyelvemlé-
keinkben u, ü a rag magánhangzója (vő. H. B. tumetivc, K. Tör. 
tudyuc, latiuc, esmeriuc), de a XV—XVI. sz.-ban ennek helyén 
sokszor egy fokkal nyiltabb o, ö (> o, é, ö) hangot is találunk. 
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Ez a nyíltabb magánhangzós alakváltozat hangtörténetileg 
szabályos ugyan, de csak a legnyugatibb nyelvjárásokban 
tudott megmaradni, egyebütt mindenütt ismét elavult, s a régibb, 
eredetibb, zárt u, ii hangzós alakváltozat maradt meg s vált 
ennek következtében köznyelvivé is. Hogy ebben az esetben 
az u, ü az általános hangfejlődés ellenére megmaradt, annak 
oka elég világos: a felső nyelvállású rövid magánhangzók nyíl-
tabbá válása előtt nemcsak a mai (mi) váruk, kériik (> várjuk, 
kérjük), hanem a mai (én) várok, kérek is egyformán váruk, 
kérük-nek, hangzott; mikor aztán az u, ii kezdett nyíltabbá 
válni, a két alak és a két jelentés között lassanként jelentés-
megoszlás történt: az ,ich warte, bitté, (dulde)' jelentés az 
újabb várok, kérek, (tűrök) alakhoz csatlakozott, a ,wir war-
ten, bitten, (dulden)' jelentés pedig a régibb váruk, kérük, 
(türiik) alakhoz, amelyből utóbb tudvalevőleg várjuk, kérjük, 
(türjük) lett. 

A várjuk, kérjük alaknak tehát mai segédeszközeinkkel 
megállapítható legrégibb alakja váruk, kérük volt. Ennek k-ya 
egészen bizonyosan azonos a -k többesjellel, a megelőző u, ü 
pedig alig lehet egyéb, mint az igének eredeti tővégi magán-
hangzója; személyre mutató elemnek semmi nyoma ez ige-
alakon. 

2. Az elbeszélő inult megfelelő alakja mai köznyelvünk-
ben: várók, kérők. Emellett még előfordul a régiségben szór-
ványosan: a) váruk, kérük j b) várájok, kéréjök -jék), és 
c) várójok, kérőjük is.2) (Mindezekre nézve 1. T. M. Ny. 614, 
Ny. H.6 122 és Nyr. XXXVII. 42). A várúk, kérük-félék hosszú 
ú, ü-je egészen bizonyosan a várók, kérők-ié\ék hosszú ó, ó-jé-
böl vált zártabbá. A többi három (várók, kérők, várájok, kéré-
jök és várójok, kéröjök-féle) alak közül Simonyi (T. M. Ny. 
613—614) a várájok, kéréjök-ié\ét tartotta legrégibbnek. Ebből 
szerinte az u-nak az o-hoz és az ¿-nek az ö-höz való hasonu-
lásával lett a várójok, kérőjük alak, s ennek összevonásából 

*) Hagy ennek a vártuk, kértük é s várjuk, kérjük hatása alatt meg-
rövidült "váruk, "kérük alakváltozata is lett volna, mint Melich M. Ny. IX, 
160. véli, az igen kétes. 

3) Melich a régi fogaáook-ié\e két o betűvel való írás alapján váróok, 
kérőök alakváltozatot is feltételez, de ennek helyessége szintén nagyon 
kétes. V. ö. erre nézve Szinnyeit is, M. Ny. XI. 6. 
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a várók, kérők alak. Melich a tárgyas igeragozásról szóló tanul-
mányában csodálatosképen nem nyilatkozik a várójok, kérőjök 
vagy akár — szerinte — váróok, *kérőök hosszú ó, ő hangjai-
nak eredetéről. De ha ezek el nem kerülték volna figyelmét, 
valószínűleg épen úgy magyarázta volna őket, mint a feltételes 
módbelieket. (L. erről alább 5. alatt.) Simonyinak ez a magya-
rázata azonban elfogadhatatlan, mert o, ö-nek a megelőző 
hosszú á, é-re gyakorolt labiális hasonító hatása példátlan 
a magyar hangtörténetben. Hogy nem illeszkedés eredménye 
az elvárt á, é helyén álló ó, ö, azt különben a Nyr. XXXVÍI. 42 
idézett hirdetőiek (olv. hirdetőiek, a. m., mi hirdetők') is mu-
tatja. Mivel tehát vúrájok, kéréjök-bői kiindulva lehetetlen meg-
érteni a várójok, kérőjük (és várók, kérők) hosszú ó, ő hangját, 
nem marad hátra egyéb, mint Szinnyeivel (M. Ny. XI. 13*) 
a várók, kérők alakot fogadni el eredetibbnek. Szerinte várájok, 
kéréjök ennél fiatalabb analógiás alakulás (még pedig szerin-
tem olyan módon, hogy a váro-m, váro-d: vár-jok irányító sor 
alapján várá-m, várá-d mellé is keletkezett: vúrá-jok), a váró-
jok, kérőjök kérőjék) pedig a kettőnek összevegyülése 
útján állott elő. 

Az elbeszélő múltnak elérhető legrégibb alakja tehát 
várók, kérők. Az ebben jelentkező ó, ö egyelőre magyarázat-
lan, de a -k bizonyára a többesjel, és személyre mutató elemnek 
itt sincsen nyoma. 

3. A mult idejű vártuk, kértük alaknak a nyelvtörténetben 
vártok, kérték, (tűrtök) alakváltozata is van (vő. T. M. Ny. 610 
és Ny. H." 122). Az u, ü és az o, é (ö) hangú alakváltozatok között 
ugyanolyan viszony van, mint a jelenidő megfelelő alakválto-
zatai között. (L. fennebb 1. alatt). A kettő közül tehát itt is a 
vártuk, kértük alakot kell régibbnek tartanunk. De mivel a mult 
idejű igenév-tőnek s az ebből adaptálódott időtőnek kimutat-
hatóan -a, -e a kötőhangzója, vő. pl. az én multa-m, a mondot-
tu-k, a rokkunta-k, szokotta-bb, szórakozotta-n, a te szülötte-d, 
metélte-t, siilte-t, meghitte-k. és várta-m, kérte-m, várta-d, 
kérte-d, vúrta-l, kérte-l O vártál, kértél), várta-tok, kérte-ték, 
(tűrte-ték), ők várta-k, kérte-k (> várta-nak, kérte-nek), azért 
bátran feltehetük, hogy e tőnek eredetileg a többes 1. személyé-
ben is -a, -e, volt a kötőhangzója, vagyis hogy a mai (mi) vár-
tuk, kértük igealak valamikor (mi) * várta-k, * kérte-k volt; 
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vagy legalább is azt, hogy hangtörvényszerüen ezzé kellett 
volna fejlődnie. Hogy ehelyett ma u, ii hangú vártuk, kértük 
alak van, abban nyilván a jelen idejű váruk, kérük (> várjuk, 
kérjük) alak hatását kell látnunk. S ezt a változást nagy mér-
tékben elősegíthette az a körülmény, hogy az eredeti (mi) 
*vártak, *kértek alak megegyezett a többes 3. személyű (ők) 
vártak, kértek alakkal. 

A mult időnek legrégibb alakjául tehát a (mi) * vártak, 
*kértek alakot következtethetjük ki. Ebben a, e a kötőhangzó, 
-k a többesjel, és személyre mutató elem nincsen benne. 

4. A felszólító módú várjuk, kérjük alakról ugyanazt 
mondhatjuk, mint a mult idejű vártuk, kértük alakról. Ennek is 
fejlődött a nyelvtörténet folyamán o, é (ö) hangú alakváltozata, 
amely azonban nem tudott köznyelvivé válni. S mivel a várja-k, 
kérje-k, várju-m, kérje-m, várja-l, kérje-l (> várjál, kérjél), 
várja-d, kérje-d, várja-tok, kérje-ték, várja-nak, kérje-nek ala-
kok azt mutatják, hogy a felszólító mód j jelének -a, -e a kötő-
hangzója, azért itt is feltehetjük, hogy az eredetibb alak (mi) 
*várja-k, *kérje-k volt, s hogy ez is a jelentő mód jelenidejű 
váruk, kérük (> várjuk, kérjük) hatása alatt kapta várjuk, 
kérjük alakját. (A jelenidejű váruk, kérük > várjuk, kérjük 
zárt u, ü hangja tudvalevőleg etimologikus eredetű.) Ezt a vál-
tozást is nagyon elősegíthette az a körülmény, hogy az eredeti 
(mi) *várjak, *kérjek alak teljesen megegyezett a felszólító 
módnak alanyi ragozású egyes 1. személyű (én) várjuk, kérjek 
alakjával. 

E legrégibbnek kikövetkeztetett (mi) *vár jak , * kérjek 
alakban a j természetesen a felszólító mód jele, a, e az ehhez 
tartozó kötőhangzó, k a többesjel, és személyre mutató elem 
nincsen benne. 

5. A feltételes módnak mai várnák, kémük alakja mellett 
a nyelvtörténetből még a) várnák, kérnük, b) várnuk, kémük, 
c) várnájuk, kérnéjük, d) várnájok, kérnéjék (-jök), e) várnájuk 
(és bizonyára *kérnéjük), f) várnájok, kérnőjök alakváltozatok 
mutathatók ki, tehát elég sok.3) Ezeknek egymáshoz való viszo-
nyáról először is bizonyos, hogy várnuk, kérnük < várnák, 

3) Melich M. Ny. IX, 207. szerint még várnóok, kérnőök is, de ennek 
helyessége kétes; v. ö. Szinnyei, M. Ny. XI, 6. 
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kérnük, ez pedig < várnók, kérnök; ebben valószinűleg egyet-
ért valamennyi nyelvész. A többi alakok történetét Melich 
(röviden összefoglalva) így képzeli: *várnéak, *kérnéük > 
*várnáuk, *kérnéük > * várnáok, *kérnéök > várnóok, kér-
nöök, s ezekből egyfelől hiátustöltő /-vei (végső fokon) várná-
jok, kérnéjök és várnójok, kérnőjök, másfelől összevonással 
várnóok, kérnőök-bői a mai várnók, kérnök. (L. M. Ny. IX. 207.) 

Hogy Melich legrégibbnek illeszkedés nélküli é hangú 
alakot tesz fel Cvárnéuk, *kérnéük), az természetesen helyes 
(vö. az alanyi ragozású egyessz. 1. személyben még ma is 
várné-k), de hogy az ó, ő hangú várnójok, kérnőjök (vagy sze-
rinte várnóok, kérnőök) alakot épen úgy mint Simonyi (T. M. 
Ny. 613) korábbi vámájok, kérnéjök (várnáok, kérnéök) alakból 
származtatja, az teljességgel elfogadhatatlan, mert, mint 
ahogy ezt (fennebb 2. alatt) az elbeszélő múltbeli várók, kérők 
tárgyalásánál már említettük, ilyen hátraható labiális illeszke-
dés ismeretlen a magyar hangtörténetben. (Ezt a magyarázatot 
Szinnyei is már régen helytelenítette. Nyr. XX. 245). De meg 
másodszor mi igazolhatja a (*várnéuk » *várnáuk, *kérnéük > 
*várnáok, *kérnéök > várnóok, kérnőök alakok feltevését, me-
lyekben a hosszú á, é vagy ó, ö után egy rövid magánhangzó 
következik? A kódekszekbeli aldoznook-féle adatoknak két o 
betűvel való írása (1. M. Ny. IX. 207) bizonyára nem, mert 
ezeket teljes joggal hosszú ó-val is olvashatjuk; sőt csakis így 
fogjuk őket olvasni, meggondolván azt, hogy a föltételes mód 
tövéhez minden más esetben is kötőhangzó nélkül járulnak a 
ragok: várné-k, várná-l, várnú-nk, vúrná-tok, várná-nak, vár-
ná-m, várná-d stb. Miért lett volna egyetlen kivételképen éppen 
csak a tárgyas ragozású többes 1. személyben kötőhangzó: 
*várné-uk, *kérné-ük. Sokkal természetesebb tehát, ha a kötő-
hangzó nélküli várnók, kérnök alakot tartjuk eredetibbnek 
s ebből indulunk ki a többiek magyarázatában. Mert akkor — 
de strigis * várnáok, * kérnéök > *várnóok, *kérnéök, quae non 
sunt, teljesen hallgatván — a csakugyan meglevő várnájok, 
kérnéjök alakváltozatot Szinnyeivel (M. Ny. XI. 13*) későbbi 
analógiás alakulásnak magyarázhat juk (szerintem: vár, vár-
jok; várná: x), a várnójok, kérnőjök-iélét pedig ugyancsak 
Szinnyei-ve 1 a várnók, kérnök és a várnájok, kérnéjök össze-
vegyülésének. 
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Valamennyi, a magyar nyelvtörténetből kimutatható alak-
változat közül tehát a várnók, kérnök alakot kell a legrégibb-
nek tartanunk. De kérdés, hogy nem volna-e jogunk ennél 
még régibb alakot is feltételezni. Indokolttá teszi e kérdés fel-
tevését ezen alak hosszú ó, ő hangja, amely a feltételes mód 
többi alakjainak állandó á, é hangjával szemben nagyon fel-
tűnő. Vö. várnék, várnál, "várná (> várna), várnánk, várná-
tok, várnának, várnám, várnád, várnája (> várná), várnátok, 
várnák, s épen így kérnék, kérnél, "kérné (> kérne) stb., de 
ezekkel szemben ó, d-vel: (mi) várnók, kérnök. 

A feltételes mód többes 1. személyének ez az ó, ő hangú 
alakja éppen úgy kirí a maga paradigmájából, mint az elbeszélő 
múltnak várók, kérők alakja a magáéból. Hogy ezen esetekben 
t. > ó (és é > ő) változás történt volna, az teljesen kizárt dolog, 
mert a magyarban egyáltalán nincsen á > ó változás, és leg-
kevésbé történt volna ilyen változás olyan állandóan á hangú 
paradigmákban, mint amilyenek várám, várád, várá, (mi *várák), 
vár át ok, várák és várnám, várnád, várnája, (mi "várnák), 
várnátok, várnák. E feltűnő ó, ő oka tehát egyelőre ismeretlen. 
De ismerve azt az erős párhuzamosságot, amely az elbeszélő 
és a feltételes alakok között észlelhető, már eleve is felette 
valószínű, hogy a mindkét helyen joggal elvárt á (é) helyén 
levő ó (ő) nem egymástól függetlenül keletkezett egyfelől az 
elbeszélő várók, kérők, másfelől a feltételes várnók, kérnök 
alakban, hanem csak az egyikben keletkezett valamilyen okból, 
s úgy terjedt aztán át a másikba is. De melyik paradigmában 
volt meg előbb az ó, ö? A feltételes mód ó, ő-jének semmiféle 
etimológiai okát nem adhatnók, de talán nem lehetetlen okát 
adnunk az elbeszélő múltbeli ó, d-nek. E célból azonban már 
nem szorítkozhatunk, mint eddig, pusztán csak a tárgyas rago-
zású többes 1. személyü igealakok legrégibb hangalakjának 
megállapítására, hanem át kell immár térnünk e hangalakok 
keletkezése módjának és tulajdonképeni lényegüknek vizsgá-
latára. 

A magyar nyelvészek eddig általában -uk, -ük-nek fog-
ták fel a tárgyas igeragozás többes 1. személyének ragját. 
De vájjon helyes-e ez? Hisz láttuk, hogy a múlt idő és a fel-
szólító legrégibb alakjául a (mi) "vártuk, "kértek és *várjak . 
"kérjék .alakok következtethetők ki, melyekben a -k előtt nem 
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u, ii, hanem a, e volt; és a várók, kérők, várnók, kérnők ala-
kokban egyáltalán nincsen a -k előtt rövid magánhangzó, s a 
várá-m, várá-d és várná-m, várná-d-íé\ék tanúsága szerint 
nem is volt bennük soha ilyen. Ez a négy alak tehát semmi-
Képen sem keletkezhetett tö +-uk, -ük részekből. Szembe-
állítva egymással egyfelől a jelen (mi) váruk, kérük, másfelől ? 

a mult (mi) *vártak, *kértek és felszólító (mi) "várjak, "kérjek 
alakokat, azt kell belőlük következtetnünk, hogy a k előtti rövid -
magánhangzó a tőhöz tartozó kötöhangzó, s így a puszta rag 
csak -k. Puszta -k-t mutatnak különben a várók, kérők és vár-
nók, kérnők alakok is. Ebből azonban kétségtelenül kö-
vetkezik, hogy a ragnak, több régibb sikertelen kísérlet 
után Szinnyeitö 1 megkísérelt azon legújabb magyarázata , hogy 
t. i. az alanyi -nk (pl. vártunk, kértünk) és a tárgyi -uk, -ük 
(pl. vártuk, kértük) közötti különbség a finnugor erős és 
gyönge fokú *-m • k ^ *-/? • k váltakozás maradványa volna 
(vö. M. Ny. XI. 13), szintén nem lehet helyes, mert ez is a rag-
nak -uk, -ük alakját veszi alapul (s mert a gyöngefokú *-/?• k-
ból különben is mai -úk, -ük, nem pedig -uk, -ük alakot vár-
nánk). De ha a puszta rag nem -uk, -ük, hanem csak -k, mi -
lehet ez a k? Lehetetlen, hogy egyéb volna, mint aminek már 
fenneb is néztük, t. i. a -k többesjel, amely egymagában, sze- -
mélyre mutató elem nélkül járult az igetőhöz, vagy igenév-
töhöz. 

Ennek felismeréséből most már legelőbb is két tanulságot 
lehet levonni. Az egyik az, hogy valamiként a (mi) váruk, 
kérük (> várjuk, kérjük) alak nem egyéb, mint igető -P-k töb-
besjel, és a (mi) "vártak, "kértek (> vártuk, kértük) alak ere-
detileg mult idejű melléknévi igenév +-k többesjel, és a (mi) 
* vár jak, * kérjek (> félsz, várjuk, kérjük) alak is eredetileg 
valamilyen igenévtő ~P-k többesjel, éppen úgy nem lehet a várók, 
kérők igealak sem egyéb, mint jelen idejű melléknévi igenév 
-P-k többesjel. A másik pedig az, hogy a feltételes várnók, 
kérnők igealak hosszú ó, ó'-je, amely, mint láttuk, sem etimolo-
gikusnak, sem hangváltozás eredményének nem magyaráz-
ható, nem egyéb, mint a szabályszerűnek bizonyult elbeszélő 
várók, kérők alak hatásának eredménye. T. i. a várám, kérém, 
várád, kéréd stb.: várók, kérők irányító sor alapján vájnám, 
kérném, várnád, kérnéd stb. mellé is várnók, kérnők ala&W-
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letkezett, amely idővel teljesen kiszorította az eredeti és szabá-
lyos feltételes módú (mi) *várná-k, *kérné-k alakot. 

De azt hiszem, hogy a többes 1. személyű tárgyas ige-
alakok lehető legrégibb alakjainak megállapítása — t. i. vúru-k 
(> várjuk), váró-k, *várta-k (> vártuk), *várná-k (> várnák) 
és *vúrja-k (> félsz, várjuk) — és igazi természetük felisme-
rése — t. i. igető vagy igenévtő +-k többesjel, de alany-

- személyre mutató elem nélkül — egyébként is mélyen bevilá-
gít a magyar igeragozás bonyolult rendszerébe: azt mutatja, 
hogy mai igeragozási rendszerünk távolról sem egységes ere-
detű, hanem különféle korokban (esetleg más-más vidékeken) 
dívott különféle állítási szokások maradványainak tarka 
vegyüléke. 

A vizsgálatunk tárgyát tevő alakok nézetem szerint igen-
igen régi korból való maradványok. Abból a legrégibb korból 
valók, mikor a finnugor nyelvek az állítmányúl szolgáló szón 
az alanynak még csak a számát jelölték meg, de nem egyúttal 
a személyét is. Volt t. i. olyan kor, mikor névszói állítmánnyal 
úgy mondták pl., hogy én, te, ő jó, mi, t'i, ők jók, vagy én, te, ő 
ember, mi, ti1, ők emberek. A legtöbb finnugor nyelvben (kü-
lönösen a vogul-osztjákban, a zürjén-votjákban és a mordvin-
ban) még ma is szokásos az állitásnak ilyen módja. (L. erről 
részletesebben Klemm, M. Ny. XIII. 266 s köv. 1. és XVIII. 20). 
Magától értetődik, hogy éppen így igenévi állítmánnyal is, pl. 
én, te, ő váró vagy várt, mi ti, ők várók vagy vártuk. És a mai 
magyar ő vár és mi váruk (> várjuk) alakok azt bizonyítják, 
hogy ugyanígy az olyan szavakkal is, amelyekből később ige 
lett, pl. én, te, ő vár, mi, ti, ők várok. Mikor később az állít-
mány után ejtett személyes névmási alanyok ezen enklitikus 
helyzetükben az állítmánnyal lassanként összeforrva, személy-
ragokká gyöngültek (pl. vár + én > várom, vár, + te > vá-
rod, várt + én > vártam, várt + mik > vártunk, várt + tik 
> vártatok, stb.), akkor a személyrag nélküli állításnak régebbi 
szokása a mi nyelvünkben lassanként kiment ugyan a divatból, 
de a többes első személyben a (mi) vúru-k, váró-k, *várta-k, 
*várná-k, *várja-k-íé\e régi alakok (idővel persze várjuk, vár-
tuk, várnók, félsz, várjuk hangalakúvá fejlődve) a tárgyas ige-
ragozássá specializálódott személyragos alakok sorában nap-
jainkig fennmaradtak. (Ennek volt aztán a következménye, hogy 
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9 1 
a megfelelő személyragos alakok, m a : váru-nk, vara-nk, vár-
tu-nk, vámá-nk, várju-nk, az alanyi ragozássá specializálódott 
igealakok sorában helyezkedtek el.4) Ezekben az esetekben 
tehát a -k, amely eredetileg csak az alany többesszámát jelölte, 
a Systemzwang következtében ezenkívül még az alany (1.) 
személye megjelölésének a functióját is átvette. (Sőt később 
még a 3. szentélyű meghatározott tárgy megjelölésének a func-
tióját is, de ez most nem tartozik tárgyunkra) . Vannak külön-
ben a tárgyas többes 1. személyűn kívül még más igealakjaink 
is, melyek szintén az állításmódnak ezen legősibb, alanysze-
mélyre mutató elem nélkül való szokásából erednek. Nem 
rövidülések, a rag elveszésének következményei, mint ahogy 
legtöbbször magyarázzák, hanem ilyen régibb tipusú alakok 
az én nézetem szerint az egyesszámban a 2. személyű vársz 
(mert hiszen ennek -sz-e eredetileg nem személyrag, hanem 
képző volt, vö. a vagy és mégy igealakokat is!) és várj alak, 
a 3. személyű vár, vára, várt, várna, és a tész'én, főn-félék (mert 
ezeknek n-je igenévképző), a többesszámban pedig, a már tár-
gyalt 1. személyűeken kívül a 3. személyben az összes -nak, 
-nek végűek (mert ezekben is csak -n igenévképző és -k töb-
besjel van) és a várá-k, várta-k és várná-k alakok. Látnivaló, 
hogy az alanyra mutató elemmel biró újabb alakok az idők 

0 A magyar nyelvterület nagy részen azonban a személyrag nélküli 
várók, kérők é s várnák, kérnők alakok, egy-egy kisebb szélső vidéken 
pedig a várjuk, kérjük, vártuk, kértük (íelsz.), várjuk, kérjük alakok is, 
többé-kevésbé mégis elavultak. Ennek, nem pedig idegen hatásnak, mint 
ahogy egyesek gondolják (pl. Szinnyci, M. Ny. XI, 11, 12.) volt aztán egé- -
szen természetes következménye az, hogy az alanyszemélyt is jelölő -nk 
ragot, mint egyedüli többes 1. személyűt, azokon a vidékeken nemcsak az 
alanyi, hanem a tárgyas ragozásban is használják. Pl. eladunk, eladánk, 
eladtunk, eladnánk, eladjunk (búzát és) a búzát. Ez éppen olyan eset, mint 
pl. az, hogy a többes 2. személyű régibb tipusú, a személyt nem jelölő (ti) 
*vű>y-k, * kérü-k, (ti) *vű>tű-k, *kérte-k stb. alakok mindenütt végkép ' v Á 
elavultak, s helyüket ennek következtében mind az alanyi, mind a tárgyas 
ragozás rendszerében az újabb tipusú, a személyt is megjelölő (ti) vártok, 
kérték, (ti) vártatok, kértetek alakok foglalták el, csakhogy itt utóbb az 
alanyi ragozásbeli vár: vártok, kér: kérték és várt: vártatok, kért: kérte-
ték irányító sorok alapján a tárgyas ragozásban várja, kéri mellé analó-
giás várjátok, kéritek és várta, kérte mellé analógiás vártátok, kértéték ala-
kok támadtaik, úgyhogy ma ismét különbség van az alanyi és tárgyi rago-
zásé többes 2. személyű alakok között. 



88 HORGER ANTAL 

folyamán ugyan általában tárgyas, az enélkül való régibbek pe-
dig általában alanyi ragozássá specializálódtak, de a megoszlás 
korántsem volt következetes, mert mind az alanyi, mind a tár-
gyas ragozásban egyaránt vannak a korábbi és a későbbi 
tipushoz tartozó alakok. 

A névszótöveknek időtövekké való fejlődése sem ment 
végbe teljes következetességgel. Mert pl. a praeteritumi jelen-
tés (eredetileg valószínűleg más-más vidéken) nemcsak a fgr. 
-i (ma > -á, -é-) képzős igenevekhez fűződött, hanem a fgr. 
p (ma >-ó, -ő) képzősökhöz is, de ez utóbbiak ezt a sze-
repüket, mint láttuk, ismeretlen okból csak a tárgyas ragozás 
többes 1. személyében őrizték meg napjainkig, úgyhogy az el-

„ - beszélő mult mai tárgyas ragozású paradigmája két külön 
tőképzésen alapuló rendszernek az egyesüléséből alakult ki: 
1. várám, váród, várá, — várátok, várák, és 2. várók 

. Épen így a praesens-tő functióját felvette nemcsak a 
képzőtlen szó, pl. vár, kér, hanem ezenkívül még az -sz képzős 
is, pl. tesz, vesz, iszik stb., sőt (igaz, hogy csak a 3. személy-
ben, vagy legalább csak a 3. sz.-ben maradt nyoma) az -n 
képzős is, pl. megyén, vagyon. S ha most a vár alak mellett 
a vársz és várnak alakokat is megfigyeljük, akkor azt kell mon-

- dánunk, hogy a jelentő módbeli jelen időnek alanyi ragozású 
mai paradigmája is három külön praesenstő alakjainak egye-
süléséből alakult ki. Érdekes továbbá megfigyelni, hogy az -n 

-i igenéyképzőhöz a vagyon, megyén-félékben praesens-, de a tőn, 
vön, /ó'fl-félékben praeteritum-jelentés fűződött. És ha végül 
még a csonkán maradt, teljesen ki nem fejlődött 2. személyü 
tárgyas ragozásra és ikes ragozásra gondolunk, akkor el kell 
ismernünk, hogy sokféle kezdeményezésnek és sokféle ingado-
zásnak eredménye a mi mai, még ma sem teljesen megállapo-
dott rendszerű igeragozásunk. 

(Szeged). 



Aiskhylos színháza 

(a színpadkérdés szempontjából.)1) 

Az aiskhylosi t r agoed iák . 

Irta: Károlyi Gábor. 

Az egyoldalúság hibájába esném, ha tárgyalásom kere-
tébe végezetül fel nem venném azt, ami a szinpadkérdésnél 
állandóan rendelkezésünkre áll, t. i. Aiskhylos fenséges tragoe-
diáinak vizsgálatát, főleg amikor nem áll módjában bárkinek 
az ó-görög színház falai közt kutatni. És épen e fejezettel kap-
csolatban a kutatás módszerének szempontjából helytelenítem 
Puchstein azon ellenvetését, hogy „a régiségtudomány Vitru-
viusszal minden lényeges dologban teljesen egybehangzó 
egyetlen feleletet adhat a görög skéné berendezésének kérdé-
sére és ha e nehéz kérdést módszeresen akar ja megoldani, a 
monumentális tényezők megállapítására kell szorítkoznia". Az 
archaeologiát, annak tudományos módszerét illetőleg, ennyire 
szúk határok közé szorítani nem szabad. Vagy pedig, ha valaki 
e szerint kizárólag csak romok és törmelékek vizsgálatára 
szorítkozik, akkor ne létezzék számára se Vitruvius, se Pollux, 
se egyetlenegy írott betű. Aztán meg a romok, omlatag falak 
és kövek nyelvét csak a helyszínen lehet érteni, azoktól távol 
Vitruvius elégtelen tolmács. Az archaeologiának sokszor igénybe 
kell vennie segédtudományait, tehát az irodalmat és philologiát 
is, mert következtetései ezek nélkül tévesek lehetnek, ered-
ményei ellentmondhatnak az irodalmi emlékeknek vagy a 
philologiai kutatás megállapításainak. Épen a görög színpad 
kérdésében nem kutathat megkötözött kézzel az archaeologia, 
ahol kevés kivétellel maguk a fennmaradt antik tragoediák 
szolgáltatják ismereteink első forrását . 

*) Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
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Az egész ókorban nincs egyetlenegy író, aki határozottan 
arról értesítene bennünket, hogy a színi előadások helye az 
orkhéstra, vagy a proskénion volt, de viszont arról sincs 
egyetlen tudósításunk sem, mely a kar- és színészeknek egy 
síkba eső színhelyen való játéka ellen szólna. Még Vitruvius 
sem mondja határozottan, pedig beszél görög színpadról, hogy 
a színészek színpadon játszottak, a kar helye pedig az orkhéstra 
volt. Útbaigazítást csak maguk a drámák, jelen esetben Ai-
skhylos örökbecsű tragoediái adhatnak azon tény megállapítá-
sánál, hogy az antik tragoediák színi követelményeinek egye-
dül csak azon előadás felel meg, amit a karnak és színészek-
nek közös, egyszintű talajon végbemenő játéka hoz létre. 
Vagyis Aiskhylos korában, az V. században Kr. e. a színi elő-
adás helye színész és kar számára egyedül és kizárólag az 
orkhéstra. Hogy aztán milyen volt az orkhéstra berendezése 
abban az esetben, ha ott játszottak, olyan kérdés, amire nehéz 
feleletet adni. Nem kecsegtet engem sem a remény, hogy ön-
álló vélemény kockáztatásával világosságot derítsek a kérdés 
megoldásában, mert már sokan valóban tudós készültséggel 
fogtak a kérdés tisztázásához, hogy az antik tragoediák elő-
adása emelt színpadot, avagy az orchestrával egy színvonalú 
talajt kíván — s a kérdés még mindig eldöntetlen. De talán 
mégis lesz majd néhány pont, melynél bizonyos követelésnek 
teszek eleget. 

Aiskhylosnak két legrégibb tragoediája az Ótalomkeresök 
és Perzsák a Kr. e. 472. évből valók. Az Ótalomkeresök-ben 
Danaos leányaiból áll a kar. A Danaisok a vérfertőző házasság 
elől menekülnek, s miután Argos partján kikötöttek, kísére-
tükkel a város felé tartanak. Útközben egy szent helyhez ér-
nek, hol argosi istenek oltára s szobrai állnak. Danaos itt Argos 
felől közeledő fegyveres csapatot pillant meg 

„ . . . . lovakkal, öblös harci szekeren". 189. s.2) 
Apjuk szavaira 

„Legjobb, leányok, e dicső istenség 
Szent oltárának zsámolyára ülnötök", 194—19,5. ss. 

2) Az idézeteket dr. Csengery János jeles magyar Aischylosából 
közlöm. Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából Buda-
pesten 1903. 
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a szüzek leülnek. A leányok atyja, Dañaos, mint színész sze-
repel, kinek a régi hypothesis alapján színpadon kellene sze-
repét játszania. Azonban apa s leányok eme szétválasztását 
nemcsak a szülői szeretet féltő aggodalma nem engedi meg, ha-
nem a kar szavaiból is ennek ellenkezőjét lehet kiolvasni: 

„Hozzád közel már elfoglalnám helyemet". 214. s. 
Dañaos t. i. már előbb leült az oltár lépcsőjére, ahonnét a köze-
ledő fegyveres csapatot figyelte volt. 

Majd megjelenik kíséretével Pelasgos argosi király, kitől 
a szüzek kegyes befogadást kérnek. Egy fegyveres, lovas csa-
patnak nagy férőhelyre van szüksége, ezzel pedig holmi thy-
melé féle színpad nem szolgálhat. Pelasgos népe megkérdezése 
nélkül nem tehet ígéretet az ótalomkeresőknek. Dañaos tehát 
a befogadás kieszközlése végett személyesen megy a városba. 
A leányok ezalatt Pelasgos utasítására elvonulnak az oltár 
körül levő berekbe, Pelasgos pedig kíséretével együtt vissza-
tér Argosba. A hadnép távoztával a szüzek gyönyörű lyrai 
strófákban kesergik szívük panaszát. Dañaos távolléte alatt a 
kar egyedül marad. Ha már most a színészek számára külön 
emelvény létezését tételezzük fel, akkor az most üresen állna 
s a cselekvény menetében szünet állna be mindaddig, míg 
Dañaos vissza nem jő. Ha pedig a kar tevőleges részt vesz a 
cselekvényben, amihez Aischylos ezen tragoediájában kétség 
nem fér, ebben az esetben hol van a helyegység, mert itt akkor 
színhely-változásra kell gondolnunk, ami lehetetlen, vagy a 
cselekvény retardálására, aminek a tragoediában nincsen 
helye. 

Dañaos örvendetes hírrel tér vissza s leányai örömdalt 
zengnek. Már biztonságban érzik magukat, amikor apjuk a 
tenger felől közeledő hajókat vesz észre, mint leányai ellen-
ségeinek az Aigyptosfiaknak viharmadarai t : 

„Őrhelyemről im egy idegen hajó 
Tűnik szemembe". 721—722. ss. 

Figyelő hely gyanánt a színész számára mindenesetre valami 
magasabb hely kívánatos, hogy onnét a figyelés látszatát fel-
kelthesse. De semmi esetre sincs szükség a Wilamowitz-féle 
estrádára, mert épen elég, ha a színész az oltár lépcsőjére 
áll fel. 
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Felhangzó lárma jelzi az Aigyptosíiak érkeztét. Fegyve-
res szolgák kíséretében hirdető jelenik meg, kinek fellépése oly 
merész, hogy még kezet is emel a szüzekre, 

„E kéz, ha kell, hajfürtötök se tiszteli" 895. s. 
úgymond. Efféle fenyegetésnek csak közvetlen közelségből 
lehet értelme s hatása, vagyis, ha a hirdető a leányok mellett 
az orkhéstrában és nem a színpadon lép fel. Sőt hogy a hirdető 
tettleg is bántalmazza a hajadonokat, azt a jelenet utolsó so-
raiból lehet következtetni: 

> 
Hird.: „Ha a hajóra nem mégy és szót nem fogadsz, 

Rongyokra tépem a ruhádat íziben". 914—915. ss. 
Kar: „Város vezéri! m erőszak sújt le rám". 916. s. 
Hird.: „Hajadnál fogva kell, hogy elhurcoljalak, 

Mivel parancsom,látom,meg nem fogadod". 920—921. ss. 
Kar: „Uram! végünk van! ó váratlan szenvedés". 929. s. 

Pelasgos épen jókor érkezik, mert a hirdető embereivel 
már el akar ja hurcoltatni a leányokat. A hatalom elől a hirdető 
meghátrál. Danaos is jő fegyveres argosiakkal s mindnyájan 
elvonúlnak a város felé, hol számukra szállást biztosítnak. 

A Perzsák-ban a dráma színhelye Dareios király sírja mel-
lett van. Az 597—906. sorok szerint a cselekvény összefügg 
Dareios sírjával. A kar elfoglalja rendes helyét az orkhéstrá-
ban s az első kardal elhangzása után a karvezető e szavakat 
intézi hozzá: 

„Nosza perzsa nagyok, mi ez ősi helyen 
Telepedve le most 
Tanakodjunk, gondosan és komolyan". 140—142. ss. 

De mikor a kardal végszavai után észreveszi a fényes kíséret-
tel közeledő királynét, porbaomlást parancsol agg társainak. 
A halott Dareios szelleme özvegye láttára megszólal: 

„Aggódva látom nőmet síromhoz közel, 
De áldomását elfogadtam szívesen, 
Ti meg síromnál állva siránkoztak itt". 634—686. ss. 

Wilamowitz-Moellendorff azt jegyzi meg, hogy „aki a darabot 
egyszerűen elolvassa, sokszor el kell ismernie, hogy az öregek 
tanácsa a tanácsházban gyülekezik, az özvegy királyné és a 
hírnök ott keresik, ahol lenni gyanít ják". De vájjon a kar nem 
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Dareios palotáját és a palota előtt hantolt sírt nevezi-e ősi hely-
nek? A király hívja egybe a vének tanácsát, akik a királyi pa-
lotában szoktak gyülekezni lakomára is és ezért Homérosnál 
is a király asztaltársai. S a perzsa vének kara tanácskozás 
céljából nem telepedhetik-e le a palotában vagy a palota előtt 
levő tanácsudvar kőüléseire, akárcsak Pénelopé kérői Odys-
seus palotája bejáratának két oldalán levő nyitott oszlopcsar-
nokok alatt és a ház bejárata mellett a sírna kőpadokra? Szük-
ségtelen azért u. n. tanácsházra gondolni. Sőt az sem méltatlan 
eljárás a költő részéről, ha egy szolgalelkű népről olyan fel-
fogást kockáztat meg, hogy a föld porában tanácskozik, mikor 
a földi istennőt is porban imádja. Keleti népeknél ma is ez a 
szokás járja. 

A Salamisnál megvert Xerxés atyja sírja mellett találja 
a perzsa véneket s a fájó viszontlátás jajszavú strófái után 
megindul velük. De nem hosszú menetben, mint Wilamowitz 
gondolja, mert csatavesztő király nem szokta ver t seregét mu-
togatni. Valamint az sem áll, hogy a menet még távol van a 
palotától, meg hogy a város előtt fog még anya és fiú talál-
kozni, mert Atossa azzal a szándékkal hagyta ott megholt férje 
s í r já t : 

„ . . . bemegyek hát és királyi díszt hozok 
És megkísértem, hogy fogadjam a fiam". 849—850. ss. 

Mert Atossa egyáltalában nem is találkozik fiával. Ez legfel-
jebb szándéka volt. Vagy még, mielőtt a királynő visszajöhetne 
a palotából, ha már megérkezik. Abból tehát, hogy Xerxésnek 
és a karnak hosszú utat kell megtenni a palotáig, helytelen azt 
következtetni, amit Wilamowitz, hogy ,,a háttérben levő ki-
rályi palotában, amiről a modernek mesélnek, semmit sem kell 
érteni". A karnak és Xerxésnek hosszantartó siralmaiból sem 
következik, hogy távol van a palota, hiszen a darab vége felé 
Xerxés így hívja a ka r t : 

„Sirasd, sirasd a bajt és jöjj a házba bé". 1038. s. 
majd meg: 

„Jajongva meni a házba bé". 1068. s. 
Atossa ama szavaiból sem lehet a palota nem létére következ-
tetni, hogy amikor áldozni megy megholt férje sírjához, a kar-
hoz így beszél: 
Emlékkönyv. 13 
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„ . . . ez utat a házamtól nem kocsin, 
Nem pompa közt tevém meg újra, mint előbb". 607—608. ss. 

Ezekből a szavakból nem feltétlenül következik, hogy a palota 
nem állhatott a háttérben s Dareios sírja nem emelkedhetett a 
palota valamelyik oldalkapuja előtt, mert egy perzsa király-
nőnek mindig módjában állhat az a barbár kényelem, hogy igen 
rövid útra is gyaloghintót használ. Ha pedig, mint ahogy Wila-
mowitz felteszi, nem volt palota, s ezért még a költő szavait 
is kész elcsavarni, akkor miért halljuk oly gyakran a bemene-
telt a palotába? 

Ami már most a színpadot illeti, a 905. sor epódosa után 
Xerxés lovas szekéren nem jelenhetett meg színpadon, mert 
ott szekérrel megmozdulni sem tudott volna, másodszor meg a 
kar dalaiban való élénk részvétele is feltételezi, hogy a kar 
közvetlen közelében legyen. 

Wilamowitz ezenkívül, ahogy mondja, minden megbot-
ránkozás nélkül egy színváltozást és egy tanácsházi színt lát 
a darabban. A vén tanácsosok az orkhéstrában gyülekeznek. 
Az mindent ábrázolhat, még tanácsházat is. Sokat bíztak a kö-
zönség illusiójára Shakespeare színházában is. De ülőhelyek-
nek is kellett lenni, mondja Wilamowitz, mert a vének leülésre 
.szólíttattak fel. Ámde a keleti népeknél ma is földön ülve ta-
nácskoznak. Miért kellene a költőnek mindent görög viszo-
nyokhoz alkalmazni. Wjlamowitz szerint ott, ahol valaki a 
földből kiemelkedik, kell valami üregnek, vagy üreges folyosó-
nak is lenni. Csakhogy Dareios sírja nem egyszerű sírdomb, 
hanem sziklasír, vagy síri épület, afféle Mausoleum. Ha a ki-
rály sírja nincs közvetlenül a palota valamelyik mellékajtaja 
előtt felállítva, hanem valahol másutt az orkhéstrában, akkor 
én e helyen a földalatti folyosó létezését szükségesnek látom, 
amit sokan még Euripides korában sem fogadnak el. Mert eb-
ben az esetben más magyarázatot nem találok arra, hogy a 
színész, akinek két-három szerepe van az antik tragoediában, 
mi úton-módon jutott be a sírba, hogyan emelkedett fel s ho-
gyan jutott onnét vissza. A felemelkedést talán még megértetik 
a sűlyesztő-íéle Kharón-lépcsök. Eöldalatti folyosó hiányában 
a színész csak a nézők szemeláttára juthatott el a sírhoz, ami 
az illusio megrontása nélkül nem történhetett. Hacsak el nem 
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fogadjuk Wilamowitz estrádáját , mely az orkhéstra közepén 
foglal helyet s „melynek lépcsői", mondja ő, „először a 
tanácsház ülőhelyeit, aztán a síremlék lépcsőit ábrázol ták: 
abból jő elő Dareios; a színésznek, ki az 514. sorig mint hírnök 
szerepel, a 687. sorig volt ideje s alkalma átöltözni és az estráda 
alá bújni: hogy azonban miként történt ez láthatatlanul, azt 
nem hagyták ránk és a philologus sem tudja elképzelni". A 
sírbajutást persze a színpaddal könnyen e! tudnók képzelni. A 
sír tehát közvetlenül a palota egyik mellékajtaja előtt állt, csu-
pán csak azért, hogy a Dareios szellemét játszó színész abba 
észrevétlenül bejuthasson. Végül azért sem állhatott a sír az 
orkhéstrában, mert azzal, hogy egyik vagy másik szereplőt 
játéka közben eltakarta, zavarta az előadás kényelmes szem-
lélését. 

A hét Théba-vivó-ban a szín a thébai piac. Nem egészen 
helyén való Wilamowitznak az az észrevétele, hogy nem a 
királyi palota előtt történő előadásról van szó. Mert az tagad-
hatatlan tény, mondja Wilamowitz, hogy a király a thébai pia-
con hirdeti ki rendeletét, itt veszi át a jelentéseket, itt ad ki 
parancsokat. A piacra szaladnak a megrémült thébai nők, ide 
viszik elesett íitestvéreiket a nőtestvérek. A piacon állnak az 
istenszobrok Zeus, Athéné, Apollón, Artemis, Arés és Aphro-
dité képmásai, ezeket ölelik át kétségbeesett félelmükben a 
hajadonok. 

„Égi trónú nagy istenek! 
Itt az idő ölelni képetek: miért 
Kételkedünk siralom közt". 94—96. ss. 

Később pedig Eteoklés rivall kíméletlenül a szüzekre: 

„Károgsz megint ölelve istenképeket". 244. s. 

Az azonban nem áll, hogy egyáltalában semmiféle épület 
nincs a színen, mely ennek piac jelleget adna. Sőt épen, mert 
piacról van szó, tartok én elkerülhetetlenül szükségesnek a 
háttérben valami épületet, annyira, hogy a piacot feltétlenül a 
királyi palota elé helyezem. A thébai polgárok u. i. kora reggel 
a piacon gyülekeznek, hogy a király szájából hallják a madár-
jós jövendelését. Egy egész várost érdeklő esemény minden 
esetre összefüggésben van az első polgárnak, a királynak sze-
mélyével. Az események szálai a király kezében, a királyi palo-

13* 
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tában futnak össze. A nép a vezetőkre, a királyokra tekint és 
országos érdekű események idején híreket hallani azok lakásai 
elé szokott felvonulni, mert a hírnök a híreket először a király-
nak adja tudtul. A királyi palota nemcsak építési technikában, 
hanem abban is különbözni szokott egyéb épületektől, hogy el-
különítve valami téren építik. A községháza, templom s egyéb 
középületek ma is a piactéren épülnek, vagy a piacot, a gyü-
lekező helyet a főtéren szokták elhelyezni. A szobrok, isten-
képek a piachoz tartoznak. A népgyűlést a piacon tar t ják. A 
thébai polgárok a királyi palota előtt levő piactéren gyüle-
keznek. 

Wilamowitz azt is állítja, hogy ebben a darabban ugyan-
azzal az estrádával van dolgunk, mint a Perzsák-ban, csak más-
képen díszítve, továbbá hogy itt a régi színtér központi el-
rendezésével van dolgunk. Érthetetlen az estráda felvétele, 
holott e nélkül egész világosan, egyszerűen áll előttünk a játék 
a sima talajon. A színtér kétségen kívül már a polgárok, fegy-
veresek és a kar, tehát nagyobb tömegek felléptetése miatt az 
orkhéstrátiak tetemesebb részét vette igénybe, mindazonáltal 
a cselekmény igazi színhelye mégis inkább az orkhéstra ás 
skéné közé esik, mert ott áll a király, odaviszi a hírnök a 
jelentést, odaszaladnak a hajadonok, arra felé fordítják figyel-
müket a polgárok, sőt közelebb is húzódnak, hogy a híreket 
jobban hallhassák. A polgárok és fegyveresek tömege, önként 
értetődik, ellentmond a színpad létezésének. 

A „Leláncolt Prometheus"-ról Bethe úgy vélekedik, hogy 
a „Prométheus erre az időszakra nézve nem jöhet tekintetbe, 
mert az a gyanú szól ellene, hogy egy későbbi ismételt színre-
vitel alkalmával átdolgozták". E véleménnyel szemben ama szi-
lárd meggyőződésemet állítom szembe, hogy ily remekművet , 
mint a Leláncolt Prométheus, átdolgozás nem produkálhat. Ha 
a barbarismusnak csak annyi érzéke lett volna a műalkotások 
iránt, hogy pl. Pheidias olympiai chryselephantin Zeusának 
legalább a torsóját hagyta volna meg, akkor e torsóhoz hason-
líthatnám a Prometheus-trilogia e második harmadát . A boldog 
istenek és a nyomorult emberi nem között mérhetetlen üresség 
tátong. A deiloi brotoi-nak, ha szabad e kifejezéssel élnem, 
megváltó mar tyr ja Prométheus elválaszthatatlanul odanőtt a 
költő fenkölt szelleméhez. „Et facere et pati fortia" volt da-
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rab ja hősének is, volt a maga nagy szívének is igazi lényege. 
S a darab oly közvetlenül szól hozzánk, hogy, mint Byron 
mondja, „a fájdalom láthatatlan láncra veszi a szívünket: az 
átszenvedett szenvedések emléke megrázza a láncot". Egyút-
tal a költő hajthatatlan, kérlelhetetlen szelleme lehel Promé-
theusban, az antik Faustban, az emberi szabadság mar tyr já -
ban. Micsoda fenséges harmónia lehetett a trilógia, amit csak 
égi zene tud teremteni, ahova földi ember szava nem hallik, 
aminek ez az épségben maradt praesto-ja „tutta la forza" dörgi 
az utolsó akkordban is, hogy istenekkel társalgott a költő. A 
titáni költészet őse ez a darab, mely Schlegel szerint „nem 
tragédia, hanem a tragoedia". És ha Aiskhylosnak, a legna-
gyobb tragikusnak, ezen kívül más jelessége nem is volna, ak-
kor is bátran kérdezhetném a Hét Théba-vivó kérüxével, hogy 

„Ki fog kiállni ily félelmes férfival? 
Ki várja meg nem remegve a kérkedöt?" 422—423. ss. 
Kétségkívül e dráma nagy nehézséget okoz a kutatónak. 

Wilamowitz szerint valami háttérben levő díszletféle szikla-
falról nincsen szó, mert akkor Aiskhylos a titánt e sziklafalhoz 
láncoltatta volna, nem pedig az északi óceán pusztájának ma-
gános sziklájához. Ámde nézzük közelebbről a darab színhelyét. 

„Irpé a földnek legszélére érkezénk. 
Járatlan úton, a skythák tájékira. 
. . Héphaistos 

e gonosztevőt 
Szegezd azonnal e magas szirt ormihoz" — 1—5. ss. 

hangzik a Hatalom ajkáról a parancsszó. A Hatalom, Erőszak 
és Héphaistos távozása után Prometheus a természetet így 
szólítja meg: 

„Ó fényes aether! röpke szárnyú fuvalom! 
Folyók forrási, végtelen tengerlwbok 
Derült mosoly ja!" 88—90. ss. 

Földnek legszéle, tengerhabok csak tengerhez közel érthetők. 
A tengert pedig nagyon könnyen ábrázolhatta a skéné előtt 
levő alkalmi díszletfal távlatos festménye. Nem kell ezért való-
ságos tengerre gondolnunk, ahova kilátás nyílt a nézőtérről, 
mint ezt egy régi elmélet hitte. 

91 



198 KÁROLYI GÁBOR 

Az Okeanisok kara valami szárnyas alkotmányon, a t ra -
goedia szerint szárnyas kocsin, dalolva lebeg elő. 

„Seregünk baráti szívvel 
Közelit sebes repülve 
Eme sziklatetőre". 131—133. ss. 

Hogy aztán ez az előlebegés miképen történik és Okeanos ho-
gyan nyargal szárnyas paripáján Prometheus felé, olyan kér-
dések, hogy azokra csak aiskhylosi fantázia tudna feleletet 
adni. Talán egy még magasabb sziklától eltakart háttérben már 
előbb elhelyezkedett a kar Okeanosszal együtt s Prométheus 
szavaira kocsijuk annyira gördül előre, amennyire épen szük-
séges, hogy a nézők előtt láthatóvá váljék. A kar e szavakkal 

„Könnyű lábammal im elhagyom ezt 
A szent levegőt, e lenge helyet, 
Hol a sas lebeg és szállok le a szirt 
Talajára", 1295—298. ss. 

helyet foglal Prométheus körül. A darab végén Zeus meny-
dörgő villáma Prométheust a Tar tarosba sújtja. A meredek 
sziklák mögé a nézők nem láthattak, a színésznek tehát könnyű 
volt láthatatlanná válni. A kart Prométheuséhoz hasonló sors 
éri. Hirtelen eltűnéssel a sziklák mögé rejtőzhetik, miközben a 
nézőben azt a látszatot kelti, mintha a föld nyelte volna el. Ez 
a természetes befejezés. Ez csak Aiskhylostól származhatik. A 
szárnyas kocsira újból fel nem szállhatnak, mint khoreuták el 
nem távozhatnak anélkül, hogy a nagyszerű befejezés hatását 
ne zavarnák. Így néma ijedtségük és közös sorsuk a fenséggel 
nem jut ellenkezésbe. Egy ilyen fajtájú színhely számára az 
orkhéstra közepén estrádát vagy épen színpadot felvenni eről-
tetett dolog. 

Wilamowitz az aiskhylosi tragoediákat fejlődés szem-
pontjából két szakaszban csoportosítja. Az első szakaszt teszik 
a Perzsák, a Hét Théba-vivó, az Ótalomkeresök és a Prometheus. 
Szerinte ezeket az orkhéstra közepén felállított emelvény-
szerű díszalkotmányon, estrádán adták elő háttér és díszlet-
falak nélkül. A második szakaszhoz tartozó Oresteia trilógiá-
ban már az orkhéstra kerületén folyik az előadás. 

A tragoedia második korszaka Kr. e. 458-ban az üres* 
teiá-val kezdődik. Ebben az egyetlen fennmaradt trilógiánkban 



AISKHYLOS SZÍNHÁZA 199 

az Atreidés-családnak nemzedékről-nemzedékre öröklődő 
romlását látjuk. A színészek és khoreuták száma megnöveke-
dett. De hogy most szolgálja először egy több ajtós épület a 
hátteret, azt nem egészen helyesen jegyzi meg Bethe. Mert 
már fentebb megállapítottuk, hogy a Perzsák-ban is meg a Hét 
Théba-vívó-ban is egy-egy palota volt a háttér. Trilógiánk első 
részében, az „Agamemnon"-ban a színtér ugyanaz, ami a Hét 
Théba-vívó-ban. Piac a királyi palota előtt. Az őr a palota 
lapos tetején várja az éjben az ura hazatérését jelző fáklya-
fényt. Mikor megpillantja az éjszakai fényt, kurjongatva siet le 
a tetőről a palota belsejében levő lépcsőzeten. A vének kara 
gyülekezik erre a piacon, hol istenszobrok állnak. Ezeket állják 
körül a mykénai-i vének. Üdvözlik a palotából kilépő Kly-
taiméstrát. A királyné az oltárokon áldozik. Az oltárok az 
orkhéstrában állanak, a kar az orkhéstrában foglal helyet, 
Klytaiméstra is az orkhéstrában áldozik, nem pedig színpadon. 
Mikor pedig áldozás után a karhoz közeledik, a karvezető így 
üdvözli: 

„Hódolva járulok, Klytaimestra, eléd". 270. s. 

A hirdető a tengerpart felől a baloldali parodoson jön be az 
orkhéstrába, mert a karral van dolga, annak hoz hírt. Aga-
memnon diadalmenete, melyben lovas fogatok is vannak tágas 
helyen, tehát csak az orkhéstrában tud impozánsan felvonulni. 
Vegyük még ehhez a 15-ös kart a hirdetővel, ugyan mekkora 
színpad kellene ekkora tömegnek modern színpadi méretek 
mellett is? Majd Klytaiméstra is kijön kíséretével a palotából. 
Ha minden szereplő a színpadon lett volna, akkor teljes lehe-
tetlenség lett volna az, hogy Klytaiméstra királynői méltó-
ságát megillető pompában járuljon férje elé. Mikor pedig a szol-
gálóknak kiadja a parancsot: 

„Nos, kol késtek leányok, kiknek meghagyám, 
Hogy szőnyegekkel légyen útja hímezett? 
Legott bibor takarja lába ösvényét": 899—901. ss. 

a parancs teljesítéséhez még nagyobb helyre van szükség, ha 
a szőnyegeket a palota bejáratáig akarják leterítni. Ha meg a 
színpadon száll le szekeréről Agamemnon, akkor egy-két lé-
pésnyi úton nincs szükség szőnyegre. Ekkora férőheiy a mo-
dern színpadjainknál sokkalta kisebb terjedelmű későbbi görög 
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színpadokon sem volt. Ellenben az orkhéstrában bőven van 
liely. Klytaiméstra is az orkhéstrában fogadja férjét, Kassan-
drát is közvetlen közelből hívja be, aki azonban csak a királyné 
távozása után száll le fogatáról. 

A palota előtt út is vezet, mert csak így indokolt az Út-
őrző Apollón szobrának ottléte, akihez Kassandra fohászkodik. 
Agamemnón diadalmenete is ezen az úton halad. 

A király vészkiáltására a kar a palota felé nyomul, ami-
kor az enkykléma feltárja a palota belsejét. Ha színpad volna 
s az orkhéstrától odavezető lépcső, akkor a kar ezen felvonul-
hatna s nem válna szükségessé az enkykléma, de ezzel egyút-
tal a palota aj tajának küszöbe is magasabban feküdnék, mint 
az orkhéstra talaja, és ebben az esetben Agamemnónnak és 
Kassandrának a palota belsejében fekvő holttestét, a díszhelye-
ken, tehát első, de egyúttal legalsó sorban ülő előkelőségek 
nem láthatnák. 

A befejezésben Aigisthos fegyverekkel vonul be az orkhé-
strába s támadó fellépése a khoreuták ellen majdnem tettleges-
séggé fajúi, Klytaiméstra békéltető közbelépése csak úgy ért-
hető, ha khoreuták és fegyveresek csapata közeláll egy-
máshoz. 

A trilógia második része a Síri-áldozatvivők. A színhely 
Agamemnón sírját leszámítva ugyanaz, ami az Agamemnón-
ban. Orestés hajfürtjét áldozza atyja sírján Agamemnón szel-
lemének. A sír közvetlenül a palota egyik mellékajtaja előtt 
áll, mert az áldozatvivők rövid ideig tartó útja is, akiket Ore-
stés megpillant, amint a másik mellékajtón kilépnek, szépen ki-
tölti azt az időt, míg Orestés befejezi pár soros monologosát. 
Elektra és leánykísérete nem a parodoson jön be az orkhé-
strába, hanem a palotából lép ki, hiszen ő a királyi családhoz 
tartozik. Szavai is erre vallanak: 

„Ha sirru öntöm ezt a gyászajándokot, 
Hogy' illik szólnom és atyám hoz esdenem? 
Mondjam, hogy ezt u drága nő, az én anyám 
A drága férjnek küldi tőlem sziv szerint? 
Vagy arra kérjem-é, miként az közszokás, 
Küldőinek hogy viszonozza-e kegyét, 
Úgy, ahogy arra a latorság érdemes?" 86—89., 92—94. ss. 
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A karnak is a palotából kellett kijönnie, hiszen azt mondja, hogy 
„Kiküldi siri áldozat 
Végett e ház: . . . ." 22—23. ss. 

Később még világosabbak erre vonatkozó szavai: 

„Kegyeletet hazudva küld most engemet 
Ó föld, jó anyánk te! — 
Ezt a vészt elűzni 
A gonosz nő . . . ." 41—45. ss. 

A kar azon ajtón, mely előtt Agamemnón sírja áll, nem 
jöhet ki, mert kivonulását a nézők nem láthatnák. Lehetséges, 
hogy nem is volt annak többé ajtó rendeltetése, mióta Agame-
mnón sírja ott álott. Csak ezen esetben érthető, hogy Orestés 
és Pyladés el tudnak rejtőzni a sír mellett. Sőt már csak azért 
sem állhatott a sír az orkhéstrában, mert az ifjak rejtőzködése 
a kar elől bújósdi játékká vált volna a tragoedia nagyszerű 
hatásának kárára. Meg a látást is gátolta volna a nézők-előtt 
az orkhéstrában felállított sír, akárcsak Dareios sírja a Perzsák-
ban. A sír azonkívül elég magas építmény is lehetett, hogy a 
magas parafatalpú kothornosban lépdelő Orestést el tudja 
takarni. 

A kar és színészek közös játéka feltétlen követelmény-
ként állítja oda mindkettőjük számára az egyszínvonalú talajt, 
mert csak ez esetben mutathat a karnak Elektra hajfürtöt és 
lábnyomokat. Orestés is ott van, ahol a kar, hisz Elektrával 
együt t és egyszerre áldozik, mikor véres tervüket elhatároz-
zák. Orestés különben a karvezetővel is élénk párbeszédet 
folytat. Majd a két ifjú ot thagyja a kart , eltávozik a bal paro-
doson, hogy más ruhát öltsön. A kar strófái után azonban az 
ifjak visszatérnek és Orestés a palota középső, fő ajtaján, az 
u. n. fejedelmi ajtón kezd zörgetni, mert azon lehet bejutni 
„a ház parancsolóihoz". A zörgetésre kijő Klytaiméstra és 
egy szolgával bevezetteti a vándorokat, maga pedig a mellék-
ajtón az asszonyházba megy. Nemsokára megérkezik Aigisthos 
is s ő is a főajtón lép be a palotába. De alig hangzanak el a 
karvezető szavai, midőn Aigisthos rémes jajkiáltásai tudtunkra 
adják, hogy az isten parancsa részben már teljesítve van. A 
kar a sír közeléből távolabbra húzódik az orkhéstrába. A kar-
nak tehát közel kellett lennie a főajtóhoz is, ha most félre-
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vonulással akar ja a bűnrészesség vádját megelőzni. Emelt szín-
pad esetében ez a félrevonulás levezető lépcsők nélkül meg 
nem történhetik, ha pedig a darab végéig az orkhéstrában állt 
a kar, a színészek pedig színpadon játszottak, akkor ez a 
félrevonulás teljesen érthetetlen. 

Klytaiméstrának nem is a kar adja tudtul a gyilkossá-
got, hanem egy szolga. Amint az anya be akar lépni a főajtón, 
fia útját állja, bekényszeríti a palota belsejébe s ott meggyil-
kolja. A két holttest most ismét ugyanazon gépezet segítségé-
vel lesz láthatóvá, mint Agamemiion holtteste az első részben. 
A kar elfoglalja előbbi helyét, a kiterített holttesteket odasereg-
lett polgárok nézik. 

Trilógiánk harmadik részében a Jóakarók-ban először 
Apollón deplhoi-i temploma a színhely. A Pythia a templom aj-
taja előtt kezdi prologosát s közben megindul, hogy a temp-
lomban elfoglalja jós-székét, de a rémülettől visszatántorog s 
mintegy eszméletlenül mormogja el a lá tot takat : 

„ . . . átokverte férfit látok ülni ott, 
Miként esdeklőt, a földnek szent köldökén; 
Kezéről vér csepeg, friss vértől áztatott 
Kard benne és magasra nőtt olajfaág 
Körülkerítve gondosan dús gyapjúnak 
Fehér pelyhével — elmondom világosan — 
A férfiú előtt csodás egy nősereg 
Tanyáz köröskörül aludva székükön". 40—47. ss. 

Apollón gondjaiba ajánlja az undok fajzatot s megparancsolja 
Orestésnek, hogy fusson az Erinysek elől, hisz most 

„ . . . látod lefegyverezve a dühöt, 
Álom nyűgében nyugszik itt a rút csoport". 67—68. ss. 

Majd Hermésre bízza az ifjút. Ores tés és Hertnés együtt távoz-
nak, majd Apollón is távozik. Távozásuk után megjelenik 
Klytaiméstra szelleme s az Er'inyseket felrázza álmukból. 
Ezek egymást költögetve felocsúdnak s észreveszik Orestés 
szökését. Az egymást hangos szóval ébresztő Erinyseket látni 
is kell a közönségnek, amit már a 67. sor közelre mutató név-
mása a görög szövegben szükségképen feltételez. Bár a nézők 
a Pythiától már értesültek arról, hogy milyen a templom belse-
jének képe, azonban Apollón szavaiból mégis azt kell követ-
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keztetnünk, hogy a nézők is látják a templomi színt. A látás 
tehát a hallomás útján szerzett értesülés hitelessége szem-
pontjából szükséges, de meg azért is, mert a Pythia szavaira 
most már Apollón is, meg Hermés is ott van. A templom bel-
seje tehát idejében, mikor már a cselekmény megindul, tárva van 
a nézők előtt. Az Erinysek valami isteni erő hatása alatt álomba 
merültek, Orestést nem bánthatják, mert védi a templom. Távozni 
azonban nincs bátorsága, mert szökése esetleg felkelthetné az 
Erinyseket. Csak Apollón parancsára Hermés kíséretében 
hagyja el asylumát. Ez a nagyszerűen concipiált szín, mondja 
Bethe, teljesen elveszítette volna hatását, ha a nézők saját sze-
mükkel nem látták volna a szörnyetegekkel körülvett Ore-
stést, kit csak istenek tudnak kiragadni környezetéből. A kép 
tehát következő. A templomban lévő omphaloson, a föld köl-
dökén ül a pihenő Orestés, kezében kard és gyapjúszalagos 
olajfaág, mellette Apollón és Hermés, előttük az alvó Erinysek. 
Kérdés már most, hogyan vált a tizennyolc személy láthatóvá 
a közönség előtt? Ehhez t. i. a templom nyitott aj taja kevés. 
Véleményem szerint jelen esetben a templom homlokzatát osz-
lopok közé berakott deszkatáblák alkotják s ez által az u. n. 
pinakes-fal áll elő. A legrégibb typusú templom u. i. a sarok-
pilléres templom (templum in antis), melynél a templom oldal-
falai előre lépnek a sarkoknál s így pillérek keletkeznek és 
csak egy-egy oszlop áll a kapu két oldalán. Ezek a pillérek meg 
a köztük levő oszlopok tart ják a gerendázatot. Képzeljük a pillé-
rek és oszlopok közét deszkafallal kitöltve, akkor előttünk áll a 
delphoi-i templom. Ha a deszkafalból jobbról és balról szétszed-
nek annyit, amennyi épen szükséges, akkor láthatóvá lesznek 
a pronaosban az Erinysek, a tulajdonképeni templom nyitott 
a j taja pedig már látni engedi a naosban vagy másként cellában 
levő Orestést és a két istent. A szellem megjelenését a daru-
féle emelőgépnek az u. n. geranos-nak segélyével képzelem, 
mely a szellemet szerepe után visszaemelte arra a helyre, ahol 
a nézők már nem láthatták. 

Apollón a templomból kiűzi a kart, mely elrohan a szín-
térről. Szószerint ez az elrohanás is csak úgy lehetséges, ha 
kar és színészek egy síkba eső színtéren szerepelnek. 

A most következő színváltozás Athéné istennő athenaei 
temploma elé visz bennünket. A színhely változása anélkül. 
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hogy sok időt venne igénybe, a díszletfal teljes eltávolításával 
megy végbe. Előttünk áll a templum in antis typus. Aiskhylos 
s a többi antik tragoediaíró is a helyegység elvének alapján 
kerüli a színváltozást. Ez az eset tehát trilógiánk harmadik 
részében csak kivétel s a pinakes-fal alkalmazását is ezért tar-
tom kivételesnek. Orestés Athéné istennő szobra előtt imád-
kozik. Az isten szobra az ő templomában áll, nem pedig a tem-
plom előtt. Az Erinysek szórványosan gyülekező kara nem 
veszi észre Orestést, csak mint a vadászeb a szimat után 
sejti, hogy: 

„Hahó, hisz itt van a mi emberünk nyoma; 
E hallgatag tanú intéseit kövesd". 244—245. ss. 

és 
„Most meghúzódva valahol itt rejtőzik! 
Halandó vérnek illata nevet felém". 252—253. ss. 

Holott a templom előtt menten rajtaüthetne. A közönség a 
nyitott templomajtón keresztül láthatja az imádságba merült 
Orestést. Az Erinysek szörnyű dalukat éneklik. Athéné istennő 
megjelenése ép oly egyszerűen történik, mint fentebb Apol-
lónó, vagy egy más színészé. A kart és Orestést is egy távol-
ság választja el tőle. Előbb a kart, aztán Orestést szólítja meg. 
Távozása után a kar dalba kezd s annak elhangzása után 
Athéné az areiopagos-szal jelenik meg. Orestés is kijön a temp-
lomból. Athéné parancsára a hirdető kürtszóval csendre inti 
az egybegyűlt tömeget. Apollón is megjelenik és Orestés mellé 
áll. Athéné a bírákkal megkezdi az anyagyilkossági perben a 
törvényszéki tárgyalást . Orestés a vádlott, vádló az Erinysek 
kara, a védő pedig Apollón isten. A kar fontos szerepe Aiskhy-
los darabjaiban itt domborodik ki legszebben. Tényleg részt-
vesz a cselekményben, sőt szép lelki megokolással szerepet 
cserél: a lelkiismeret mardosó daimón-ja'iból az emberi élet 
őrangyalai lesznek. Már nem Erinysek, hanem Eumenisek; nem 
Fúriák, hanem Jóakarók. A tárgyalás nyilvánosság előtt folyik 
az orkhéstrában, mert ha színpadon menne végbe, akkor a 
karnak oda kellene felvonulnia. Már pedig a kar helye az 
orkhéstra, ezt a helyet pedig csak akkor hagyhat ja el, ha a 
darabnak már vége van. 

E megállapításokkal szemben a színpad védői azt az el-
hamarkodott ellenvetést kockáztat ják meg, hogy a kar az 
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orkhéstrában eltakarta tömegével a nézők előtt a színészeket. 
Dörpfeld erre az ellenvetésre elmésen jegyzi meg, hogy „aki 
valaha fővárosi nagy cirkuszban emeleti erkélyülésen vagy 
karzaton ült, tapasztalatai alapján megdöntheti a fenti ellen-
vetést". Dörpfeld egyúttal sikerült fényképfelvételt is eszkö-
zöl az eretriai színházról, melynek orkhéstrájában körülbelül 
50 embert helyezett el különböző pontokon, s a fényképen 
mind az 50 ember teljes egészében áttekinthető, sőt a csopor-
tok sem vesztenek hatásukból. Az alakok megrövidülése, amit 
a felülről való szemlélet okoz, az antik görög színházaknál tel-
jesen ki van zárva. Modern színházaink karzatán, vagy a fen-
tebb említett cirkuszi ülőhelyen a néző erre a bántó körül-
ményre mindig el lehet készülve. Ellenben a görög színház 
nézőterének ülőhelyei nem emeletszerüleg emelkednek egymás 
fölé, hanem szelíd, mindössze 18°—20" szög hajlást elérő lejtőn 
lépcsőzet módjára következnek egymásután. Mivel a kar 
Aiskhylos darabjaiban lényegesen közreműködik a cselekvény-
ben, ami eleve kizárttá teszi a szereplő színészektől való el-
különülését s viszont az a tény, hogy az orkhéstra rendeltetése 
első sorban a kar számára szól, feltételezi a közös játéknak egy 
síkban, még pedig a földszint síkjában, az orkhéstrában való 
befolyását. 

(Gyula). 



Homeros harcleírásai és az epikus műfaj 
kialakulása. 

Irta: Marót Károly. 

1. 

Az Iliasban többször is feltűnőbben nélkülözzük a tömeg-
harcok kínálkozó leírását, amiből régebbi kutatók az akkori 
harcászat fejletlenségének következtetését szokták levonni. 
Elhanyagolva természetesen, hogy azért az eposz kétségkívül 
állandóan kerülget és feltételez ilyesmit.1) Ismer valamiféle 
phalanxot,2) leír egy-egy sereget, amint fölvonul és a föld 
reszket vagy porzik alatta; festi-ahogy két sereg szorong és 
összecsap, mint hegyi patakok; részletezi a trosok és achaiosok 
hullását;3) sőt akkor is, amikor egyes hősök nemesi viadalát 
beszéli, mindig nyilvánvalóan sejtetni kívánja a seregek hát-
térben dúló csatáját és néha ennek cégére alá is rendezi a 
magánviadalt.4) Bőven vannak végül az eposzban jellegzetesen 
elhelyezett ritmusok és hangutánzások,5) hasonlatok0) és 

x) L. pl,: E. Drerup, Das fiinfte Buoh der llias 1913, s. v. „Massen-
kampfe" stb. 

2) E 591. (v. ö. TT 211 kk. leírását is). L. Finsler, Homer I.2 1913. 
136. 142, 1. E phalanx lazább másféleségéről azonban v. ö. mindenesetre 
E. Meyer, Gesch. d. Altertums II. 557. k. és Drerup, i. h. 260. 1. 

3) V. ö. Ajbracht, Kampf und Kampfschilderungen bei Homer (Progr. 
I. Pforta 1886) 28. 1. 

4) L. pl. a sürü harci tömegek tolongásának hangsúlyozását T b p o -
lemos és Sarpedon párviadalánál, ahol e háttérre bevezetőleg (E 627) 
a KARA K p c r r e p n v úa.uívqv, hátul (663. kk.) a xotov £X°V TTÓVOV részle-
tezése utal (v. ö. Drerup, 249 k. 1. is). 

5) Pl. őuupf)KU)v T€ veoopr|KTuuv öaKéuuv t€ qpaeivúüv N 342. 
") Mint harcias hangulatárasztás, azaz harcjelenetek pótlásának esz-

közei; ritkábbak mindenesetre az Odysseiában (W. Moog, Zeitschr. f. 
Ásth. VII. 302. !.); viszont még a Gudrun józan költőjét illetően is v. ö. 
Panzer, Hilde-Gudrun. 87. 1. 
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beszédek;7) felállítás, kivonulás, epipolesisek, promachos har-
cok leírásai és u. n. pillanatfelvételek is,8) mint különleges 

* 
illuziókeltő vonások, elszórva, amik kétséget kizáróan csapat-
harcok pótlását kívánják alkotni,9) tehát a csapatharcokat, mint 
az eposzi méretek és körvonalak mintáit, a valóságban már 
feltételezik. 

fgy, ha sokaljuk is P. Cauer optimizmusát.10) hogy 
Hoinerosnak — a A 419—544. és a xnyoaxonía után fokozott 
tökéllyel — végre (főleg) O-ban sikerült a tömegmozgalmat 
nemcsak mint hátteret, de jelentős tartalmú részként is ki-
hoznia,11) — mégis előttünk is szükségképen lehetetlen a csak 
mondvacsinált feltételezés, hogy ama kor, az eposzadta kép-

7) Dicsekvő beszédek primitíveknél ép oly elsődleges harci jelentő-
ségűek, mint — mondjuk — a dayakok ijesztő pajzsai. E szempontból v. ö. 
a camimakról Y. Hirn-Barth. Ursprung der Kunst 1904. 226. 1. és hozzá 
TLpolemos szidalmazó és öndícsérö nyelvelését (E 633. kk.) Drerup meg-
világításában, 251. k. 1. 

8) Az összefoglaló „Augenblicksbilder" iogalmához v. ö. Drerup 351. 
266. 1. stb. 

fi) E Bethe, Homer und die Heldensage, Die Sage vom Troischen 
Kriege (Sitzungsber. d. k. k. Pr. Ak. d. Wiss . Phil.-hist. KI. 1902), az 
e g y e s hősöktől rendezett ávbpoKxaaíai alatt egyenesen a (szárazföldi) 
görög törzsek küzdelmének szimbolizálását akarja érteni. (Achilles és 
Alexandros, mint kollektív fogalmak, el lenséges thessáliai törzsek repre-
zentánsai volnának; és így tovább.) Ez azonban G. Murray és J. E. 
Harrison (Themis 1912. 335. 1.) hozzájárulása ellenére is, aligha több tudós 
hypothesisnél, amely szükségképen Bethe egész feltevésének sorsában 
osztozik. 

lü) Grunéfragén 3. kiad. 2. fele (Ew. Bruhn, 1923) 492—517. 11. szerint 
már a A költője sikerrel tudta a körül tomboló harcot megéreztetni: kezdi 
fegyveres csapatok összecsapásának leírásával (446—451): bekeretezi az 
539 kk. általános csatatéri hangulatával, s a közbevetett monomachiák 
(„láncharcok") elseje é s harmadika előtt is, talál alkalmat, hogy rövideb-
ben és általánosabban f igyelmeztessem a „csatára". A xeixooKouía ezután 
— túl e szimetrikus elrendezési technikán — már oki összefüggésbe is 
hozza e részeket; úgy hogy itt a fokozatokat, melyek szerint a föcselek-
mény kifejlik, egyenesen a tömegábrázolások elökandikáló utalásai jelöl-
nék. Tökéletes megoldás végül, (persze Cauer számára) 0, ahol Hektor 
az achaiosok ércfalába ugrik s e fal összezárul mögötte, azaz a tömeg-
és egyéni harc (a „keret" é s „kitöltés") egy menetet képeznek. 

u ) Részünkről tanácsosabbnak tartanók H. Jordánnál., (Der Erzáh-
lungsstil in den Kampfszenen der Ilias 1905. 78. 1.) ez esetben is csak 
abbamaradt kísérletekről beszélni. 
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nek megfelelően, a valóságban is lovagi párviadalokkal dön-
tötte volna el a hadseregek küzdelmét. Előttünk is világos 
ellenkezőleg, hogy ilyen tanok legfeljebb a Homeroskritika 
régebbi módszerét, egy-egy meggondolatlan kijelentés tehe-
tetlenségi nyomatékát vagy az utánmondás könnyelműségét 
mérhetik és jellemezhetik. 

Amikor ma a kutatók már azt nézik, hogy miért kerüli 
minden igaz költő az effélék leírását;12) amikor hirdetik, hogy 
a közönséget nem a hadtörténelmi vonatkozások érdeklik,13) 
stb., — a kérdés régen esztétikai térre tolódott. Szemben a költő 
olyan elképzelésével, mint akinek minden iparkodása a modern 
hadtörténészek lelkiismeretes „kiszolgálását" célozza, nem az 
vitás immár, hogy Homeros, 111. az eposz hősei ismerték-e 
a csapatharcokat, hanem, hogy miért nem vállalta költőnk 
a — kétségkívül ismert — csapatharcok művészi le í rásai t 
Csak épen — a kérdés ilyen esztétikai felvetése sem segíthet 
túl az összes nehézségeken. Mert általában ugyan hihetővé 
tehetné, hogy nagyság és bonyolultság, történelmi súly és 
általánosságok a költői feldolgozás benső, alig kiküszöbölhető 
gátlását jelentik és így a költő a maga technikai ügyefogyott-
sága14) vagy tapasztalatlansága15) okából, szükségképen pró-

12) V. ö. pl. F. Lillge, Komposition u. poetische Technik der Aiomibouc 
äpioreia 1911. 9. 1.: „Der Dichter schlägt, in richtiger Erkenntnis der 
Grenzen seiner Kunst, für die Schilderung des Verlaufs der Schlacht abge-
kürztes Verfahren ein; du es die Fähigkeit künstlerischer Darstellung irt 
der Rede übersteigt, das Gewoge e ;ner Schlacht in allen Einzelheiten — 
wirklich erschöpfend uml zugleich anschaulich zu schildern, so gibt der 
Dichter nicht Gesamtvorgänge als solche wieder, sondern greift Emzelsze-
nen, Augenblicksbilder heraus, gestaltet diese aber so aus und setzt sie in ein 
solches Verhältnis zueinander, das sie als Ersatz für eine Schilderung der 
Gesamtvorgänge dienen können". 

13) Arról, hogy a közönség harcok helyett emberi összefüggésekről , 
hőseiről szeret hallani, helyesen Finsler i. h. 324. 1. 

u ) V. ö. akár a négy pontot, melyeiket Ii. Jordan írt M. terhére (i. In 
139—141. 11.) és pedig (1) hogy nem lehetett ereje e g y ily arányú esemény 
sokféle helyzetének pontos szemléletéhez (aminthogy az empirizmus 
készségéig valójában Aristoteles sem tudott még eljutni; v. ö. B. Révész , 
Gesch. des Seelenbegriffes u. der Seelenlokalisation, 1917. 40, 87, !. stb); 
(2) hogy nem képes megindított eseménytömkelegeket rendre lebonyolítani, 
hanem kifejlesztés helyett egyszerre fejvesztetten közli a célzott ered-
ményhelyzeteket (1. pl. a E végén felsorolt hőstettek után 0 elején a 
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bálkozhatik a nagyobb és általánosabb helyett a kicsivel és 
egyénivel. Hihetővé tehetné, hogy amikor nem bir többet erő-
vel, költőnk kezében a szemléletes monomachiák is16) lehettek 
ügyes, szuggesztív eszköz a tömegbenyomás művészi felkel-
tésére, sőt ugyanígy, mintegy „hideg úton" az egész harc, 
erején túlmenő részletezését17) is pótolhatta simább és egy-
szerűbb látszatok segítségével. Azonban: a művészi tudatos-
ság e különben hatékony elvének legalább is a történelmi 
Homerost illetően is egy esetben, okvetlenül fel kel! majd 
a szolgálatot mondani. Maga költőnk állítja nevezetesen Achilles 
pfjvig^ének történetében, Achilles fogadalma és Zeus ígérete 
szerint, meséje céljául, hogy (egyszer) az (egész) trójai sereg 
arasson az (egész) görögség felett győzelmet; tehát ennek 
ábrázolására mintegy elígérkezett. Ilyenformán pedig aligha lehet 
a nehézségek (puszta) megérzése elég nyomós ok, hot»:/ az előlök 
való kitérés szükségességét indokolhassa. Ez t i itt olyan fino-

tros visszavonulás egyszerű megállapítását: der Punkt, aui den hinge-
arbeitet werden sollte, gilt plötzlich als genommen); (3) hogy pontatlan 
megfigyelésének hiányosságát készen kapott képzetek laposságával szokta 
kitölteni, azaz egyéni elbeszélésének • hátrányos kevetéséve 1 költészete 
életszerűségét veszélyezteti; és végre (4) hogy az elhallgatásra való kép-
telenség egyik legjellemzőbb vonása. 

15) Th. v. Schefier, Homer und seine Zeit, 1923. 162. k. 1., kissé még 
határozatlanul („Der Kampí bei A. bringt natürlich auch Massenschlach-
ten, doch zeigen uns solche Schilderungen den Dichter nie auf voller Höhe, 
oder aber der Kampf der Führer und der von Mann gegen Mann war 
auch damals wirklich noch Hauptsache"); a 166. lapon azonban (nem 
ellenmondás nélkül) annál határozottabban hirdeti, hogy a legénység 
sorokban és sokszor szorosan zárkózva harcolt, jóllehet „Kriegermassen, 
wie sie H. in der Ilias aufzählt, hat er wohl nie aufeinanderprallen sehen, 
daher versagt h;er auch seine Anschaulichkeit und unsere Kenntnis". Azt 
persze ezen (amúgysem túlságosan meggyőző) feltevés feledte, hogy sok 
költő láthatott csapatharcokat anélkül, hogy távolról is képes lehetne 
megfelelő átfogásukra vagy kivált plasztikus ábrázolásukra. 

1H) Ilyenek leírását mindenesetre már Horneros előtti epikus énekek 
is tartalmazhatták, amihez 1. F. Lillge, 882 és 94. k. 1. A hagyományozott 
költői „készletek" harcleírásokban való felhasználásáról szói Drerup is, 
142. 1. 

17) Homerost illetőleg v. ö. Finsler, 142. L: „Kaum hat sie (die 
Schlacht) begonnen, so löst sie sich sofort in Einzelkämpfe auf und der 
Blick ruht auf den streitenden Führern". Ilyen, különös feltünöséggel el-
mulasztott alkalmak pl. A 446 kk. M 87. kk. stb. 
E m l é k k ö n y v . 14 
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modott műalkotói öntudatot és olyan kései körültekintést köve-
telne meg Homeros, e műfajfejlődés szempontjából fejletlen 
fokozat számára, amely lehetne ugyan egy modern kritikusé, 
netalán egy, ennek tudatosságára kivételesen képes mai költőé, 
de semmi esetre sem a mi Homerosunké, akinek szükségképen 
nemcsak belső forma, de történelmi helyzet szerint is, első-
sorban csak meggondolásoktól és ravasz visszavonulásoktól 
független impulsio szabhatott mindig csak poz'itiv irányokat. 
Homerosnak épen, mert régi, de igaz költő volt, minden ész-
és lélektani ok szerint ellenkezőleg: ha egyszer kihívta, az így 
előállott becsületbeli esetben meg kellett volna a meséje, tehát 
önmaga követelte csapatharc-leírást kísérelnie. 

Semmi őt azon okok közül is nevezetesen, melyeket ment-
ségére, III_ mentesítésére felhozni megkíséreltek, valójában fel 
nem menthette. Vagy archaizálhatott-e tudatosan valaki, aki 
még szemfényvesztést is űz, csakhogy itt-ott a csapatharc lát-
szatát kelthesse? És mondhatjuk-e nyugodt szívvel, hogy azért 
„kellett" a feladat elől kitérnie, mert kora békés kultúrájának 
magasából ellenszenvvel vagy bonhomiával nézett le a há-
borúra, mint sem énekesnek, sem közönségnek nem kedvelt 
foglalkozásra?18) Vagy mert a költői hagyomány, meg a köznapi 
nyelv szókincse semmit a tömegjelenetek technikai kiviteléhez 
kezére nem adott? (Ami különben nem is oly kétségtelen, csak 

18) Így Finsler, 135.143.1.; L'llge, 43» k. 1.85. kk„ ikül. 90. k. és 112. 1.; 
hasonlóan a hasonlatok mérlegelése alapján Peez Vilmos is, Neue Jahrbb. 
1912. 667. k. 1. Anélkül természetesen, hogy e katexochen lytikus felfogás 
tekintettel volna a szempontra, miszerint az epikus tradíció, í 11- bizonyos 
minták (?) bizonyos szintjének ekként követelt tisztelete, tehát a „becsü-
letesség" é s „önmérséklet" ezen fajtái az igazi költőiséggel aligha e g y e z -
tethetők. (Shakespeare megalkuvását is nevezetesen, hogy hirnök-mód-
szerrel, ill. két-három, beszé lgetve és harcolva jövő személlyel hozza 
színre a csatákat, kizárólag csak a drámai műfaj e ponton szűkebb 
lehetőségei teszik megengedhetővé. ) Th. v. Scheffer különben (166. 1.) 
mindjárt egészen másként vélekedik a kultura „békességéről" („was 
Homer hier von den Helden der Vorzeit erzählt, wird zu seiner Zeit 
nicht gerade darch friedliche Umstände abgelöst worden sein. Noch war 
die Kultur waffenumstart und steter Gewalt preisgegeben. Aber das ist 
ja im Laufe dr Zeiten im Grunde stets dasselbe geblieben . . . Schon H. 
nennt bei all seiner Kampfbegeisterung den Krieg einen endlosen Jammer 
u. so haben Weisheit und Tat immer gegeneinander gestanden von Urbe-
ginn bis heute".) És nem épen jogosulatlanul! 
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itt épen felesleges tagadnunk.) Hiszen Homeros végre is — 
maga választotta témáját és ha ez a korabeli körülmények el-
lenére volt volna harcias,19) akkor is a „költő" szükségképen 
azon elemi kötelezettséggel kezdődnék, hogy a körülményekhez 
képest új „hagyomány" megteremtését, azaz a netalán hiányzó 
szókincs bevezetését is megkísérelje. Ha nem is minden pon-
ton lehetett volna mindenben kielégítő sikere. Hiszen az llias 
sem volt természetesen eleve és szükségkép a tökély jelen 
fokára bebiztosítva. 

Bátran utasíthatjuk el ekként mindazon kísérletezéseket, 
melyek a csapatharcok körül észlelt különös hiányokat, 111. a 
monomachiákkal való eljárásmódot akár számító müfogás, akár 
valami külső, esetleges kényszerűség (tehát költöietlen vélet-
len) okozatául próbálták felfogni. De még más, „helytállóbb" 
magyarázatokat is felesleges volna ilyen irányokban keres-
nünk, amikor minden módszeresség eleve csak tiltakozhat 
ellene, hogy a költészetbe tárgyias-okságosan a historizmus 
és realizmus szempontját keverjük és negatíve látva (azaz 
valami negatívum okát keresve) idegen nyelven — a kritikus 
nyelvén próbáljuk a költői történés kibogozását. Költők csele-
kedeteit tudatossági alapon csak kívülről lehet megközelíteni. 
A probléma így merőben illetéktelenül van felvetve. Ezért kell 
új beállítását próbálnunk, hogy az öncsinálta nehézségeknek 
éle önmaguktól vétessék, és felületes, ideig-óráig aktuális fél-
igazságok helyett az igazságot is megpillanthassuk. 

II. 

Ehhez azonban először egy belénk rögződött és sokszor 
tudomásunk, sőt meggyőződésünk ellen is kiható tévedést kell 
felfednünk, amellyel a régi problémaállítás (hitünk szerint) 
végzetesen összefügg. 

Általában t. i. (akár önkénytelenül, akár kényelmes ha-
nyagságból) az eposz, lira, dráma és hasonlók mibenlétét 
magyarázó elképzelések kiindulásául, eleve circulussal — ma-

19) Már az ellenmondás is, mely egyfelől egy ilyen téma valóságos 
lehetősége, sőt az llias utólagos, példátlan népszerűsége, és másrészről* 
ezen, a nyelvet illető fe l tevés közt szükségképen fennforog, sokkal fel-
tűnőbb, semhogy az egész feltevést komolyan vehetnők. 

14* 



212 MARÓT KÁROLY 

gukat e (kész) műfajokat szokták feltenni. Mintha ezek adott, 
platóni ideák volnának, melyeket egyes költők erejükhöz és 
tehetségükhöz képest valósítani próbálnak. Pedig nem szen-
vedhet kétséget, hogy az, amit egyszer maid eposznak kell 
neveznünk, egyedül helyesen és genetikusan csupán egyik 
módja, és pedig lassú tökéletesedés útján mítfajjá válandó 
módja lehet az énérzet jellegzetesen aktív igeneltetésének, 
'illetve az így támadó gyönyörérzés (a „győzelemhangulat") 
pozitív kihozásának. Olpca ós xal Xrtv eOfirjoov TTohjOiv psl^m 
lapslv ő6E.av, — mondja Isokrates 4, 159., — ón %ah»g xovg 
Ttolsproavxctg xolg pciopápoig évexwpícioe, xcti őui xovxo ftovlrj&fjvai 
xovg Tíooyóvovg fjpwv évxipov ccvxov Ttoifjoai xx\v xéyvrjv í'va 
Ttolláxig áxovovxfg x(bv éncőv t,XjÁovvxsg xág áQexctg %<bv 
oxpcixsvocipévcov xwv cii)x(bv égycbv éxsívoig éni&vpíbpFV.-0) 
Az eposz lettét és Homeros epikus-voltát csak az 
tehette, hogy a költő bizonyos „vonásai" hathatósan 
tudják bennünk bizonyos, győzelmesnek nevezhető érzé-
sek eluralkodását, az energiafokozódásnak sokszor már 
a mágikushoz is hasonló éreztetését (a „varázsosan emelő 
önérzetet") kelteni. A műfaj t mint ilyent, csak anny'i, hogy 
a felkeltés ezen módja — a felkeltés (egyik) kívánatos és mű-
velendő fa j tá jának igazolódott. Legfeljebb hogy talán bizonyos 
tekintetben tökéletesebb és maradandóbb fajtának, mint pl. az 
ősök hőstetteinek azon primitív (dramatikus) elbeszélései21) és 

20) Hasonlóan látja Homeros jelentőségét Aristophanes Aischylosa, 
Batr. 1034. kk. (6 bé Oeío<; "OpqpoO árrö xo<? xipr)v Kai xXéoq ÍO\EV TC\Y\V 
xovb' Sri XPÓÖT' &>íbaE€, | TCÍHÉK;, ápexcR, ÓTrXt0ei<; ávbpwv; — V. ö. Solymossy 
S., A lira és epika eredetéről, 1906. 37. 1., ki az epikát a férfiönérzet, 
sőt naiv „kérkedés" költészetének definiálja. Rokon ezzel természetesen 
az ókori törénetírás, ezen carmen solutum esete is, amihez v. ö. Polyb. 
16, 14. (bei poirái; bibóvai xaT? aux<»v -rraxpíai xoúq ouffpacpéaö és L i v i u s 
gyakorlatát, amely annyi dicstelent elhallgat. 

21) Még Homerosnál is e dramatikusan differenciálatlanabb stádiumra 
mutatnak nemcsaik az (unitárius részről) sokszor kiemelt drámai szer-
kesztés, de a némajáték és a párbeszédek szerepe is; amely utóbbi pont-
hoz v. ö. C. Fries, Studien z. Odyssee I. Das Zagmukfest auf Scheria 1910. 
194. kk. Friesnél t. i. az eposzfejlödés kezdetét szintén valami, mimetiku-
san monologikus „hymnus" képezi, amelyhez legközelebbi fok gyanánt 
nyilván egy, a varázsgondolatot még kidomborító, primitív „drámafajt" 
kell tekintenünk. (A műfajok szétválaszthatatlanságára, sajnos, nem ter-
jeszkedhetünk bővebben.) 
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ábrázolásai,22) melyeket bizonyos, harcias államszervezetek-
ben államfentartási funkcióként űznek és művelnek ugyancsak 
az utódok erényeinek és nemzeti öntudatának legbiztosabb 
ébrentartása céljából;23) vagy mint azok az istenek, ill. héro-
szok hőstetteiről szóló azon parallelelbeszélések, amelyek főleg 
egyptomban és az indeknéi,24) de még a görögöknél is2r>) ha-
sonló „varázshatás" elérése végett, (a köz vagy az egyesek 
javát célzó vonatkoztatásokat nem egyszer csak szótlanul 
vagy dramatikus előadásban, némajátékkal sejtetve,) sokszor 
előadattak. Hiszen különben Komerosnál például (bár viszony-
lagosan kései fokozat) egyébként is elválaszthatatlanul folynak 
még össze és igazolják lényegbeli azonosságukat:20) 1. a győ-
zelmi rcaiáv azaz bátorító epika képzete (aminek e dalfajtát 
X 393 k.-ben adott tartalma [— Zoáueba néya xvóog biÉcpvo^sv 
"Ey.zopa óTor. <f> TpCóeg y.aru uorv &ew ibg i-vyfxócnvxo — ] m u t a t j a ) , " 

2. a 7tairja>v-(7iccúDv-)nak nevezett kultuszének, azaz az isten 
nevével való „varázsos" harcratüzelés (aminek ez ének A 473 
szerint tetszik meg);27) és 3. az a mindenre hasznos varázs-

22) Varázscélú ábrák főleg Egyptomban s — úgy látszik — Baby-
lonban szolgálták, szemnek szóló anyagon, az öseposzéhoz hasonló va-
rázscélokat. Tárgyalásuk azonban szintén messze vezetne. 

23) Hirn, 177. kk. — Talán az is idevonható, ha a madagaszkari 
nőknek, míg férjeik harcolnak, bizonyos énekeket kell énekelniük (és tán-
colniok), amelyek tartalmával azokat buzdítani és erősíteni gondolják. 
(V. ö. Rochon, Voyage á Madagascar et aux Indes Orientales 1791. 37. k. 
é s EPhK. 39. k. 201. k. 1.) 

24) Oldenberg, Die Religicn des Veda 1894, főleg 515 kk. 
25) V. ö. R. Heim régebbi dolgozatát is: Incantamenta magica 

Graeca-latina, Fleckeisens Jahrbb. 19. k. 495. kk. stb. Ilyenek felett bo-
szankodiik talán Plutarchos, de deí. oraculor. XVI. ( . . . oú Oe^v eimv, 
dXXd baipóvwv Ttabr|uaxa Kai xúxai uvquovcuóuevai ín' ápexqv Kai búvapiv auxwv) 
amihez v. ö. Harrison, Themis 1912. 425. k. 1. is. 

2H) V. ö. már M. Nilsson, Griechische Feste 1906. 99. k. 1. — Fair-
banks állítólag hasonló értelmű íetegetését: A study oí the Greek Paeon 
(Cornell-Studies of Classical Philology XII.) sajnos nem láttam (v. ö. 
Eranos, XX. 32j); de így már Faesi is ad 1. 

27) Még Xenophon kora is, jellemzően, Enyalios felidézését tekinti 
a paian céljának: éEdpEw p é v o u v «hab, nVÍK' ö v xa ipó«; ?j, i t a i á v a , ö x a v b é x ö v 

' E v u d X i o v T r a p a K a X é a u j p e v , x ó x t ndvxe« ; . . . x m u j p i b u e b a xou<; á v b p a i ; ; mondja tár-
saihoz Thrasybulos. (Hellen. 2. 4. 17.) 
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dal,28) mely ezen formájában a későbbi görög babonákban jut 
olyan kiváló szerephez. Ami nem véletlen. 

Így azonban a helyzet már világos. Mihelyt minden 
genost (műfajt) bizonyos, emberileg visszhangos elemek zse-
niális összekerülésének, sikerének és utólagos igazoltatásának 
kell létrehoznia, ill. begyökereztetiiie, mihelyt egy nem-epikus 
húrokat pengető Homeros nyilván nem az eposzi normát, ha-
nem vagy csak (rosszabb) előkészítését vagy egyenesen más 
műfajt fogott volna megteremteni, — akkor mindaz és ahogy 
épen Homerosban van (legalább az epikus irány szempontjá-
ból), eleve már a legjobban levőnek veendő. Az eposz és Ho-
meros léte és neve mintegy dogmatikusan involválja, hogy az 
így nevezendő költeményben, ill. költőben az eposzt, illetve az 
eposzköltőt tevő erőminőség és mennyiség természetesen meg-
voltak; az elért cél előre igazolja a meglett műfaj minden 
számbajövő eszközeit. — Még ha tehát okát nem is adhatnók, 
hogy miért találta költőnk jónak eposszá válandó költeménye 
számára a használt és máért rossznak a kritikusoktól reklamált 
effektusokat, (ahogy most már egyedül helyes a kérdést felten-
nünk,) — a müíajgenesis helyes felfogása adott esetben máris 
csupán annak konstatálását engedélyezi, hogy mindenesetre: 
az eposznak a (meglevő) párviadalok okvetlenül kellettek; 
ellenben nyilván nem kellhetett az a csapatharc, melynek hiá-
nyát (nem a költészet) csak a spekuláció érezi. Akármi lénye-
ges rész t. i., abból az eposzból, melyet eposszá épen lényeges 
részeinek valami tökélye tett, természetszerűleg eleve sem 
hiányozhatik. Egyébként azonban a csapatharcok apriori lehe-
tetlenségének oka is csak nagyon is világos. 

Régen tudja nevezetesen a néprajzi kutatás, hogy az 
epika általában nem szívelheti a vereségek emlegetését. Az ara-
pahok ünnepi dalmondása, többek közt, kifejezetten és kizáró-
lag győzelmes harcokra terjeszkedhetik.29) Aminthogy ez 
irányban az ujabb Homeroskritika is legalább annyit többször 
megállapíthatott, hogy költőnk láthatóan átalkodva szól a görö-
gök visszavonulásairól; hogy az effélét a világosság rovására is 

" ) L. Proklos, Chrestom. ap. Phot. bibi. cod. 239. p. 321a. 
29) V. ö. Preuss, Der Ursprung der Religion und Kunst, Glóbus 87. 

(1905), 396. 1.; E. Grosse, Kunstwissenschaítl iche Studien, 1900. 187. 1. 
Y. Hirn, 265. 1. 
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kerüli és megfelelő helyeken ellenkezőleg árnyalt jeleneteket 
erőltet, stb. Csak épen hogy valamiképen e feltűnő jelenségek 
teljes súllyal való érvényesítése be nem következhetett s az 
igazság megpillantásáig egyelőre nem tudta a kutatást 
elsegíteni. 

Ám ennek is megvan a magyarázata . Túlkönnyen lehetett 
nevezetesen e íeltűnőségekre egy-egy olyan tetszetős és az 
elintézését átérzését keltő magyarázatot találni, amely aztán 
a valódi csatornát egyelőre — eldugta, illetve ezt majd csak 
a régi romok elhordása után (mintegy ezen racionális magya-
rázatok résein) engedi megközelítenünk. Olyan félmagyaráza-
tokat, mint hogy a vereség iránt való ellenszenvet a nemzeti 
büszkeség okozza;3") vagy (amit egy másik oldalról kínálnak), 
hogy az epika azért ragaszkodik a győzelemhez Cili. óvakodik 
a vereségektől), mert eredetileg varázscélt szolgált: „Erzah-
lungzauber" volt stb.31) Ahol is (első esetben) a politikai tet-
sze tősé i árnyéka veszi el tisztánlátásunkat (ilyesmit t. i. csak 
az eposz, mint műfaj ellenez, különben e nemzeti önérzet 
igenis, bizonyos költőktől költői hatással kihívható, sőt osto-
rozható;) míg (második esetben) az az ismeretelméleti tévedés, 
hogy az epikus műalkotásban észlelt „emelő hatás" nem volt 
élesen különtartva a varázsosnak nevezendő jelenségek ha-
sonló indítékától, illetve (— jóllehet még aránylag kései jelen-
ségek is határozottan csak-difíerenciálatlanok, úgy hogy ben-
nök legfeljebb a költészet varázsnak, a va rázs költészetnek 
nézhető,32 —) különbségüket mégis fejlődésbelinek vélhették. 

30) V. ö. pl. C. Rothe, Die Ilias als Dichtung 1910. 201. 1.; Lillge, 31x; 
Bethe, Homer I. 1914. 59. 1. (Riicksicht auí den Nationalstolz der Greichen 
gegenüber den Asiaten! L. már E. Ph. K. 1916. 62s is.) 

31) Ugyanúgy „alkalmazva" természetesen, mint pl. egy egyptomi 
rajzolat, mely a kívánt dolog meglétének, 111 - teljesedésének érzését 
hivatott kelteni. (V. ö. pl. Wiedemann, Archiv f. Anthr. Korrespondenzbl. 
Nr. 1—3. 21. kk. 11.) Csak itt a megfelelő szó, az elbeszélés „varázsa" 
segíti elő a valóságos győzelmet. 

"-') Más helyre tartozik kimutatása, hogy a mi „varázs" „költészet" 
és hasonló elnevezéseink logikusan akarnak logikusan — közömbös 
(sublogikus) életnyilvánulásokat külön tartani. Aminthogy gondolatisá-
gunknak az is egyik jel legzetes hibája, hogy általában történelmi egy-
másutánba törekszünk hozni olyan alakulatokat, melyek léte első sorban 
helyzeti é s egyéni képzeteset legesség kérdése. 
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Közelebbről tekintve azonban természetesen e „félmagyará-
zatok" is csak e mi elképzelésünk irányába fognak majd mu-
tatni. Aminthogy ha az (alogikus) igazság logikus egyenértékei 
gyanánt épen a „nemzeti önérzet" és a „varázslat" szerepel-
hettek, akkor az élményplazmának, melyből (gondolati kifej-
lettségében) az eposznak nevezendő alakulat volt válandó, 
okvetlenül kellett olyan genuin vonásokat (is) tartalmaznia, 
melyek (emberileg) legtermészetesebben voltak önérzeteme-
lők gyanánt értékelhetők, illetve kiélezettebb esetekben a va-
rázserő formanevéig is elvezették tanácstalan gondolkozá-
sunkat. 

Pusztán az a körülmény szóval, hogy egy — tagadhatat-
lanul — (görög) vereséget színező csapatharccal költőnknek 
— valódi szükség nélkül — jellegzetesen epika-ellenes vonást 
kellett volna előtérbe erőszakolnia, — kielégítően magyarázza 
íme, e harc feltűnő és egyébként orvosolhatatlan elsikkadását. 
Az existenciális jelentőség lesz, illetve csak ez lehetett az a 
mindennél erősebb, az a (költői attitűddel csakúgy, mint az 
általános lélektannal legjobban összeegyeztethető) „elégséges" 
okozat, mely egy ilyen „elmaradást" a mese követelése ellen 
is kellően megokolhatott. Vagy másképen kifejezve: ameny-
nyiben itt egy, az eposzeredmény ellen ható leírás és az eposz 
egymást elvszerűen kizárnák, csak a műfajalkotás ösztöne 
fogja az eposz mai, valóságos alakultát, illetve egy ellenke-
zően színező gondolat kényszerű lehetetlenségét abban a köl-
tőben megértethetni, akiben ahhoz, hogy a minden mástól kü-
lönböző és mélyen emberi missiója betöltésével olyan nagyra-
hivatott műfaj — az eposz létrejöhessen, valami „győzelmes" 
hangulatú feltalálásnak kellett az előfeltételt szolgáltania. 

Merőben fonák tehát „elhagyásról" beszélni, illetve ezt 
okadatolni. A vita, hogy ismerte-e Homeros és mennyire a 
csapatharcokat , illetve hogy volt-e és mennyire volt módjában 
egy ilyen téma nagysága fölé kerekednie, — teljes hiúságában 
áll már előttünk. Mert hisz az csak nagyon is természetes, 
hogy amint a tárgyalt , legvilágosabban beszélő esetben a mű-
faj parancsára nyilvánvalóan be kellett a „ tar tózkodásnak" 
következnie, akként egy-egy ilyen leírás „elmaradása", habár 
kevésbé kézzelfoghatóan, máshol is legalább annyi joggal fog 
ezen, mint egyéb, különben csak nehezebben igazolható okok-
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ból, bekövetkezhetni. Költőnk szempontjából (ismételjük) egye-
dül annak pozitiv megállapítása jogosult, hogy Homerosnak az 
epikus célt szolgáló (tehát: az Iliast megteremtő) „emelő" 
a n y a k é n t a magán viadalok stb. invenciója áll előttünk. Ami-
vel szemben, mint idegen szempont erőszakolása, eleve má-
sodlagos, sőt félrevezető mindannak a felsorolása, ami nem 
ezt a célt szolgálná. És még inkább, természetesen, egy ilyen 
vélt hiánynak erőszakos számonkérése. 

III. 

Ezzel azonban csak új probléma adódott, illetve a kérdés 
olyan formában mered ránk elodázhatatlanúl, hogy ha a vere-
ség ennyire alkalmatlan tárgya az eposznak, mi indíthatott, 
í 11. jogosíthatott-e valami egyáltalán, szabadon választó epikus 
költőt olyan mese feltalálására, amelynek ilyen, lehetetlennek 
látszó, vereséges csapatharcot kellett követelnie. (Mert hogy 
az Ilias követeli, nem szenvedhet kétséget.) Egyeztethető-e 
ezen két igény egymással? vagy nem bizonyítja-e épen az 
llias meséjének lehetősége a legékesebben, milyen tarthatat-
lan az eposzt illető elképzelésünk?! 

Történelmi életünk folyamán mindenesetre: az élan vitai 
megmozdulásait kifejező jelek élő gyökereinél fontosabbá vá-
landó számunkra szavaink külsőértéke, u. n. jelentősége. A 
kifejező beszéd helyett fogalmi beszédünk. Ez teszi t. i. — 
szemben az „állatival" — embervoltunkat és hogy történel-
münk van. Jóllehet természetesen minden valódi szellemi 
„alkotásnak", minden forma alatt és ellen, lényegében elenged-
hetetlen sorsa lesz azon életnyilvánulásnak (gesztusnak vagy 
gesztusrendszernek) is megmaradnia, amely egyedül adhatta 
életét. Pindaros egy karéneke pl., még a számukra elvesző 
ópá/xa nélkül és sűrű gondolatruhában is ráéreztet a primitív 
kartánc összes erőtényező'ire. És ugyanígy kell nyilván azon 
ösztönös előtartozéknak, mely az „epika" sublogikus lényegére 
(az „őseposzra") jellemző, mindvégig, még a logizálódás leg-
előrehaladottabb korszakában is, elvenen hatnia. Ugyanigv 
kell (másszóval) minden, bármely kései eposznak lényegileg 
csak ama, primitíven és felületesen „varázs"-ként is logizálható 
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költeményfajtának megmaradnia, amely épen az energiafoko-
zás tipikus módját szállítja. Illetve fordítva: így nem szabad 
bármit, nevezetesen olyan „szavakat" is hoznia magával, amik 
életigenlő test- és hanggesztusainak érvényesülését tenden-
ciájukkal akadályozhatnák. 

Mihelyt és ahol azonban a szavas nyelv kizárólagossága 
elkövetkezett és bizonyos egyeduralma váltotta fel az egyéb, 
a gesztusok, hangfejtés stb. mozdulatok nyelveivel való egyen-
rangúság periódusát, ugyanakkor és ugyanott egyszersmind 
szinte már csak forma, sőt virtuozitás kérdésévé gyengült , 
hogy az őseposz milyen szavakban teljesedik aktuális eposszá. 
Ugyanott és ugyanakkor szavaink már úgy is képesek lettek 
bizonyos alapszinezetek megsejtetését fogalmi gondolkozásunk 
mechanizmusából kierőszakolni, hogy e mechanizmust látha-
tóan más irányban foglalkoztatják. Azzal t. i., hogy minden 
(tehát az is, ami az őseposz sublogikus igényével ellenkezik,) 
már csak apotiori szavas életet él; azzal, hogy rája elsősorban 
nem az életrevalóság, csak e szórendszer külön törvényei 
vannak érvényben, könnyen fogja az új berendezés az egyik 
szó valami hibáját bizonyos módon mindig — egy másik szó-
val helyreüthetni. Bármily sarkos a lényegek egyeztethetet-
lensége, ettől függetlenül mindig sima lehet eidolonjaik össze-
férése. 

Ha tehát egyszer a mondaalkotás előzményei, történelmi 
hagyomány vagy gondolatfejlődési okok (mint érdekesség, 
fordulatosság stb.) esetleg épen olyan mesét is kínáltak, amely-
hez elválaszthatatlanul volt egy hős vagy egy törzs akár át-
meneti, akár végleges veresége kapcsolva, — ilyen, a nyelv-
teremtés szempontjából fejlett fokon, ezen körülménynek sem 
kellett a leendő eposzt meghiúsítani. A világirodalomban nem 
t g y olyan hősköltemény közismert, mely negatív (leverő tar-
talmú) szótesten (mesén) keresztül is tagadhatatlan sikerrel 
érezteti azt a bizonyos, felemelő és erősítő jelleget, melyet 
végleges esetekben és módon varázserejűnek is lehet nevezni. 
És az ellenmondás áthidalása még csak nem is bonyolult. Mi-
helyt Homerosnak módjában volt egyfelől a háború szeren-
csés végkimenetelét (Ilios elestét) illető célzásokat, másfelöl 
egyes harcokat, sebesítéseket, hősködéseket és a — végül 
ugyan szükségkép leverendő — hősnek (népnek), illetve az 
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e lvesztendő csa tának sok szóval kiemelt részgyőzelmeit is,!J) 
akként vetné a másik oldalra, hogy az ellenkező „históriku-
mot" velők (mintegy „elbeszélgetve") hatékonyan egyensú-
lyozza és így az eposzt megmentse , — bízvást meg is marad-
hatott egy olyan, különben (szereplő személyei stb. miatt) 
a lkalmas mesénél, melynek egyik serpenyőjét jóllehet egy kö-
vetelt és elhallgathatatlan ve reség terhelte. Az őseposz köve-
telte hangulatokat , miket a gyászos kimenetelű csata a maga 
szavas egészében nem szolgáltathatna, az alkalmatlan „egész 
szóbelisége helyett az alkalmas „részle tek" költőileg hálás le-
í rásával a legteljesebb ér tékben sikerült ki teremtenie. És hogy 
csak szavakban , — hát mint érintők is, ez épen emberi kultú-
ránknak legjellegzetesebb vonása, sőt uralkodó szokása, hogy 
a gondolat iság másodlagos formái által (is) módunk van az 
ösztönös lényeget legteljesebb mértékben magunkra szabadí-

33) Ehhez v. ö. az Ilias olyan jellegzetes kitételeit, aminők TT 780. 
(KO! róxe bp f>' úuép aiaav 'Axaioi qpépxepoi rjöav), P 321. ('Apyeíoi bé 
K€ Kfboq é\ov Kai uitép Aiö? aiaav). <t> 517 (uq Aavaoi ítépaeiav ímép 
pópov f|paxi KÉÍVIU sc. xeixo? TtóXrioc), stb. Vagy hogy jóllehet Achillesnek V 80. 
k. X 359. ik. stb. szerint végzete Trója alatt elpusztulnia, mégis (T ~0> 
Zeus is fél, nehogy úirép uópov íeldúlja a falakat. (V. ö. E. Eberhard is, Das 
Schicksal als poetische Idee bei Homer 1923. 53. k. 1.) — Különben valódi 
hös semmiféle eposzban nem esik el anélkül, hogy előbb ne veszélyeztette, 
meg ne sebesítette vagy legalább is „szinte" meg ne sebesítette volna 
ellenfelét. E ponton bizonyos messzebbmenés vagy többet-sejtetés jel-
lemző a költők eljárására. Így könyveli el Homeros is X 290 Hektor 
dárdájának sikerét: Kai fcíXe TTnXeíbao péaov odhoq, oub' ácpripapxev, hol csak 
a következő sor foszt meg lassan a keltett illúziótól (xf|Xe báireTrXdTxöh 
ackecx; bópu); anélkül természetesen, hogy ez azt az érzést, amely egy-
szer bennünk Hektor (vélt) sikerének nyomán már feltámadt, nem értetté 
tehetné, Hl. tenni akarná; és így mér, Charles és Baligant párbajában 
(Chans. de RoL CCXC. kk.), először az emir súlyos, megingató csapást 
Károlyra, (megsebzé fején — un peu plus íl serait tömbé! —), hogy azután 
Károly, összeszedve magát, őt egy csapásra megölje (CCXCII. — Hasonló-
kép győz CCCXV. k. Thierri Pinabei de Sorrence felett stb.). De ugyanez 
a technika áll az egész népre (csatára) is; s ugyanígy ejt el a Chanson de 
Roland (igazán a megengedhetőség végső határán) közben-közben olyan 
kijelentéseket is, (amik persze nem fogják a letagadhatatlan végvereség 
biztos tudatának ébrentartását kizárni), mint pl. Ceste bataille unt li Fran-
ceis vencue (CXXII.), Le Sarrasin ne 1' poeent sufírir tant (CXLI.) stb. 
Amelyekhez hasonló példákat természetesen egyéb eposzok is nagy szám-
mal szolgáltathatnának. 
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tani.34) Amint az ellenkező tartalmiság legyengítésének ezen, 
esetünkben legtermészetesebb és leghathatósabb eszközét 
szinte nemzetközi egyöntetűséggel vették is igénybe mind, az 
egymástól független népek egymástól független költői.37') 

Ugyanúgy nevezetesen, ahogy az Iliasban láttuk, ahol a 
mese szerint és érdekében a görögöknek kell katasztrofális 
vereséget szenvedniök; ugyanazon önkénytelen „fogás"-sal 
színeznek meg pl. a rigómezei vereség körül kristályosodott 
délszláv énekek; a Chanson de Roland, melyben Rolandéknak 
el kell veszniök (v. ö. XCIX. kk.); s a műeposzok egész raja 
(élükön a mi Zrinyiászunk) is mindig épen olyan részleteket, 
amik a történelmi vagy mondai csapástól függetlenül lehettek 
dicsőségesek és nyújthatnak ragyogásukkal, az össztény ke-
serű lehangolása ellen is, szavas alkalmat a műfajtevő sub-
logikus igenlésérzetek megrezegletéséhez.3 6) 

Egyebeken kívül37) tehát ime ez a nagyon természetes 
mód is biztosíthatta Homerosunkat, hogy a görög dicsőség 
szükséges érzeteit (vagy ahogy inkább mondanók: azon sub-
logikus megéléseket, melyek épen a görögöknél is a dicsőség-

M ) E helyt ta'án mellőzhető is, hogy a kifejezésnek, áll. a visszhang-
keltésnek nem-verbális elemek m é g ma is állnak rendelkezésére. Amint 
eredetileg — (kétségkívül — ezek dönteneik. 

35) Ujabban (v. ö. L. Gautier, Chanson de R. éd. olass. XXXI. 1.) 
általában úgy hiszik, hogy a Rolandénak szerzője nem ismerte a görög 
(és latin) eposzokat. Egyébként a lealázó epizódok tárgyalásának kérdésé-
hez v. ö. Yrjö Hirn, 178. k. 1. is. 

3,i) A nemzeti büszkeségnek talán még abban sincs kizárólagos 
szerepe, ha a kívánt erőérzet pótlékát az „ellenség" hőstetteinek részlete-
zései (pl. az Iliasban trójai győzelmek) még ilyen, apotiori szavas kor-
szakokban sem szolgáltathatják. Sőt; ha e g y e s rokonszenves ellenfelek (jl. 
Hektor) kiemelése is csak annyira történik, ameddig ezzel a nemzeti hős 
(Achilles, síb.) nagysága is mérődik. A dologban t. i. annak a költészeti 
egységigénynek is meglesz még a maga jelentősége, amelyet a vezető 
szerep ilyen cserélgetése kétségkívül komolyan alterálhatna. 

37) Komplikáltabb módokkal él t. i. Homeros is. Pl. a Aicx; árrd-nj 
meseíogásában (Z) ; amikor is Poseidon felhasználja a K€<JTÓ<; -szál el-
altatott Zeus figyelmetlenségét, azaz: a mese érvényének játékos felfüg-
gesztésével talál módot görög győzelmek festéséhez. (L. kiil Z 363 kk. — 
O 4.) De ilyenek a mese azon hallgatólagos kijátszásai is, melyekre Bethe 
mutat, i. h. I. 59. k. (a hősöket gyáva nyilak sebziik meg; Patroklost Apol-
lonnak kell elkábítania; 189 trójaival szemben csak 53 görög esik el; g y á v a 
hitszegés csak a barbaroknál van; stb.). 
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és önérzetfokozásnak szolgálva emelték az eposzt műfajjá,38) 
úgy is kiteremtheti, ha közben kissé a műfajt fenyegető ve-
szedelem hiú látszatával is eljátszik. Amit annál inkább tehe-
tett, minél nyilvánvalóbb, hogy költeménye előadását gondol-
kozó képességünk és ennek berendezésünkben való megjele-
nése számára, épen az alkalmatlan mesének épen ilyen „ki-
játszása" által, a lehető legraffináltabban tudta — „művészivé" 
emeln'i.39) 

Aggodalmat t. i. az ilyen eljárással szemben legfel-
jebb azon ökonomiai nehézség jelenthet, amit az ilyen szavak-
kal való kifizetés szükségképen képvisel — kivitelében. Mert 
tagadhatatlanul sok „ellen-szó" kell hozzá, míg a „szótalan" 
diadal-lényeg érzete a végvereség tudata mellett is felidéző-
dik. Aminthogy az eposzi ősjelleg megszerzésére hivatott pót-
lékanyagnak4 0) (a fí—H meg a A' nagy részének) terjengőssé-

38) Felfogásunkat természetesen nem érinthetik ama sokszor igen 
tetszetős álmagyarázatcik, melyeket a formális logikával dolgozó (kritika 
vakon gyártott és tömegesen dobott világgá. Nem szabad ugyanis ma-
gunkat minden, csak formailag helytálló, ötletes „magyarázatért" a való-
ságon túlíennünk. Albracht megállapítása pl. (egy a sok eset közül!), 
mely szerint a költő „mit seinen Einzelschilderungen uns nur Einzelfiguren 
aus dem Gesarntgemálde giebt, gewissermassen als Beispiele, um den 
ganzen Verlauf einer Schlacht zu illusírieren", — sok helyt (jóllehet) nin-
csen a valósággal ellenmondásban. De állítható-e, hogy a költő eredetdeg 
egyetlen Einzelschílderungot is — alkalmazott ezen célzattal? Valósága 
szerint az Einzelschilderung — mint láttu/k —, csak annak lesz mindig 
a „ikiilső" formája, hogy az egész csata (kötelesen) ellenkező irányú le-
folyását kellett valaminek egyensúlyozni; az egyes vitézségpéldák nem 
másért csak azért adatnak, mert ez az eposz épen nem festhette az egész 
csatát dicsőségesnek és így a körülményekhez képest főleg ilyenápioxeíak-
kal volt csak módjáben a műfajnak meg a mesének is egyszerre eleget 
tennie; stb. 

39) Az „emberi" művészetek ilyen sajátos alapvonásáról más össze-
függésben kell szólanunk. 

40) Ilyen anyag t. i. természetesen az is, mikor az ostrom minél több, 
régmúlt (az AchÜles-unvu; idejében, azaz a háború tizedik évében, nem 
aktuális), meséjéhez mellékes, de — fényes, lovagi pontja kap helyet az 
eposzban (pl. a Kaxá\crro<; x<t>v ve^v, a xtixomcorría, a TTdpiboq Kai MeveXoíou 
uovopaxía ); és ezért a számos kitérés is, mely majd Achilles haragjának 
nagy fontosságára, majd Zeus megmásíthatatlan Pou\n-jára mutat, mint 
olyan okokra, amik emberfeletti módon akadályozzák a görögök győzel-
meit; azaz: amik nélkül ez — könnyű és természetes lett volna. 
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gén Orote óta állandóan meg is ütköznek. A (görög) vereség 
ilyenmérvű elburkolása, illetve eltolása kétségkívül túlter-
heli az Ilias jelen kivitelét és mindezt az sem mentheti eléggé, 
hogy különben a szerkesz tés módjában mindenesetre egy, a 
görög léleknek igen otthonos gondolat jára t körvonalai volná-
nak felismerhetők.4 1) 

Egyetlen mentség és m a g y a r á z a t ez aggodalommal 
szemben a mi felfogásunk i rányában adódik. Az t. i., hogy 
I iomeros és a görögség számára a gondolat iság külön jelen-
tőségénél sokkal elevenebb és fontosabb voltak a „gondolat ta-
lan" kifejeződés hozzájuk közelebb álló igényei és sokkal többet 
tehettek még az előadás gondolattalan kifejezései. Hogy ők a 
meseszövést , e vak eszközt , e fogalmi ruhát , amely csak az 
emberien megér te tő közvet í tést szolgálja, még (igen helye-
sen) kevésbé mérlegelték és tekintet ték a maga gondolati kü-
íönvalóságában, inkább csak mint az eposzt éltető sublogikus 
á r amkör bekapcsolásnak egyetlen, tehát szükségszerű lehe-
tőségét. Ügy hogy ra j ta a gondolati igényeket is feledhették 
teljes szigorral exekváltatni. És — ha a költészet külön szem-
pontjából tesszük mérlegre, — a kétfaj ta állásfoglalás közül iga-
zán nem racionális korunk és dologi-okságos krit ikusaink 
aggoda lmaskodása : feltétlenül csak a görögök gondolat lanabb 
gondolkozása fogja a valóságot megközelíteni. 

Mindössze tehát csak egy el lenvetés volna megkockáz-
tatható. Hogy t. i. költőnknek egy győze lmes csapatharcot 
akkor pl., mégis csak meg kellett volna kísérelnie, amikor a 
prjvióos ánópprjoig-szel egyfelől az „önérzet"-gát lás is elmúlott, 
másfelől a görögöknek egyenesen kellett is már győzniök. 
Azonban e látszólagos kötelességmulasztás is, költőileg 
legalább, eleve illuzór'ius. Achilles megbékülése és harcbaindu-
lása után ilyen csapa tharc helyett , sőt ezzel szemben egye-

41) V. ö. Fejezetek a Homeros-kérdéshez, 1907. 34. k. 1. és J. Gyomlay, 
Epilegomena ad Homerum 1923. 25. k. és főleg 5548. Az eposz meséje 
t. i. egyszerűen aként ala/kult, mint (egy példa a sokból) a 16 kk menete, 
ahol is az óXX' ÖTÉ bq ÉTOC; pXOe-féle mondat nekiindulása után nem a Oeol 
éXéaipov értelmében vett utómondat (19), ¡hanem (18b/19a) egyelőre egy 
ellentéles kép váratlan akadálya (oób' évőa íreqpuYpévo? pev áéóXwv) 
következ'k; anélkül természetesen, hogy a megtorpanó kiugrás a homerosi 
ember számára a mondat benyomását ronthatná. 
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nesen, a költészet suprema lex-e csak Achilles személyes eré-
nyeinek kiemelését követelhette. Ügy hogy Homerost más, 
egy pozitív kötelesség előbbvalósága mindenesetre ezen mu-
lasztás vádja alól is mentesítheti. Amikor a rossz kimenetelt 
— bármennyire elmosódó vagy homályos, bármily zavartan 
és mellékesen átsikló szavak segítségével — itt-ott, bizonyos 
fokig, amúgy is már kénytelen megemlíteni,42) — megint ellen-
kezőleg épen azt kellene nemcsak feleslegesen meggondolat-
lannak, de erőszakoltnak is találnunk, ha a költők királya a 
csapatharccal, ezen ponton, mindenek ellenére mégis megpró-
bálkozik. 

( Budapest.) 

" ) Feltűnően ignorálják a magasabb, költészeti okság hatóerejét 
mindazok, kik olyan esetekben is, amikor a kényszer volt Iliasun.k építő-
mestere (ahogy már H. Jordán mondja, 2. 1.), ismételten csataképeinek 
„lélektelenségét" vetik költőnk szemére. 



Bara. 
Irta: Melich János. 

Az Etsz. I. 279. lapján az van mondva, hogy a bácskai 
magyar nyelvben a 'kisebb területen levő álló víznek, pocso-
lyádnak bara a neve. E bácskai magyar szó a bácskai szerb 
bara 'bache, pfütze, vviese' szó átvétele. A bácskai magy. szó-
tól, amely egészen újkori, nyilván XIX. sz.-i jövevény szó, 
független átvétel a maros-tisza-dunaközi ó-magyar bara köz-
név. Hogy ilyen köznév e terület XIV. századi magyar nyel-
vében volt, bizonyítja egy 1363. évből való adat, amelyet az 
Oklsz. patak és Tivadar címszónál közöl. Az Oklsz. az ada-
tot így közli: „Veneret [ így] ad finem cuiusdam patak Tivadar 
bara vocatum (Múz. Kállay)". 

Minthogy egy kérdésnél, amellyel épen foglalkoztam, 
fontos volt tudnom, hol fekszik ez a „patak Tivadar bara", meg-
kértem Jakubovich Emilt, a Nemz. Múzeum tudós osztály-
igazgatóját, nézné meg a Nemz. Múzeumban őrzött Kállay-
levéltár szóban forgó oklevelét. Jakubovich szokott előzékeny-
séggel teljesítette kérésemet ; fogadja érte itt is köszönetemet. 
A kérdéses oklevélben a csanádi káptalan jelenti I. Lajos ki-
rálynak, hogy Heem fia Pál fia Benedek mester pozsonyi 
ispánt beiktatta a Karasso megyében fekvő Kuespataka, Sekas-
pataka (Zekaspataka) és Voya (Vaya) egész, továbbá Bach 
Tinisse (Bach tinisse) félbirtokba, melyet a király néhai Bisse-
nus János mester, óvári ispántól és várnagytól vett meg, s 
Benedek mesternek és utódainak hű szolgálataiért adományo-
zott. Valamennyi itt említett hely Krassó (-Szörény) megyé-
ben feküdt s más oklevelek is megemlékeznek róluk. Közülök 
Székás pataka ma is megvan Székás néven (1. Csúnki II., 98., 
104., 107., 108.). A jelzett oklevélben „ex parte castri lliead 
ad territórium castri lliad"-ról is szó van s ez az egykori Krassó 
megyei lllyéd vár mai llladia község (1. Csánki II. 97.). Egy 



BARA 225 

szóval az oklevél a XIV. sz.-i Krassó megyére nyújt adatokat. 
A mi általunk vizsgált földrajzi név így fordul elő: 

„Abinde ulterius pergendo veneret ad finem cuiusdam 
patak Tivadar bara vocatum . . . ibique ipsum patac cadit in 
fluvium Karasso . . ." 

E adatból tehát az következik, hogy a mai Karas = 
ó-magy. Karassó folyó egyik patakát 1363-ban magyarul 
Tivadarbará-nak hívták. Ez csak azért volt lehetséges, mert 
az odavaló magyar nyelvben a Tivadar-on kívül meg kellett 
lennie a bara köznévnek is, amely 'patak'-ot jelentett. Miként 
a bácskai magy. bara, az ó-magy. bara sem eredeti magyar 
szó, hanem jövevény. Az ó-szerbben bara = palus' (1. Dan. 
Rjec). a mai szerbben is píütze, bache', s ezen felül wlese' 
(1. Vuk\ HASz.). A bolgárban is meg van a szó s a bolg. búra 
a. m. 'tócsa, pocsolya; árok, csatorna; kalló' (Ger.); 'patak' 
(Weig. — Dor.). A délszláv bara itt sem eredeti szláv szó. 
Egyes tudósok azt hiszik, hogy talán bolgár-török, de úgy lát-
szik, minden alap nélkül, 1. Gombocz: Nyelvtud. IV. 289. 

Szerb (és nyilván bolgár) földrajzi nevekben sűrűn fordul 
elő a bara köznévből lett Bara földrajzi név, v. ö. Cőná Bara, 
Kijeva Bara, Ljeskova Bara stb. 1. HASz. Magyarországon is 
szerbek által is lakott vidéken van ilyen név. A torontálmegyei 
Feketetó falut szerbül Cőná Bara-nak hívják, ugyancsak Cőná 
Fára a bácsbodrogmegyei Fekete mocsár nevű álló víz is (1. 
Lipszky, Rep.: Csernabara illyrice). 

Nagyon valószínű már most, hogy a marosközi ó-magy. 
bara 'patak' köznév ó-szerb eredetű, bár az ószerbből a 'patak' 
jelentésf nem tudjuk kimutatni. A marosközi magyarok a bara 
szóval nevezték el a Karassó egyik mellékvizét, nevezvén azt 
T ivadarbar ú-nak. 

(Budapest). 

Emlékkönyv. 15 



¿Pogány görög virágénekek. 
<5Tz ¿%nt/)ologiá6ól. 

Fordította: Mészöly Gedeon. 

1. 

Szép szeme fényes arany, 
Kristályként tiszta az arca, 

Bimbók bíbora ég 
Két gyönyörű ajakán. 

Hó nyaka tündöklő, 
Márvány ragyogása a keble, 

Lába fehérebb még, 
Mint az ezüst Thetisé. 

S a' mint fiirtei közt 
Megcsillan a csipke acanthis: 

Annál szebb színű már 
Nincsen a szőke kalász! 

2. 

Volnék hűs fuvalom, 
Te a forró napra kijönnél: 

Ó, hogy elém tárnád 
Meztelenül kebeled! 

Volnék rózsavirág, 
Tete-bibor, tépne le ujjad: 

Hadd telnék örömem, 
Hószínű kebleiden! 
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3. 

Tarka virágokból 
Koszorút küldök, Rodokléja; 

Én fontam teneked, 
Én, a magam kezivel. 

Rózsakehely, liliom, 
Nézd, nedves szirmú kökörcsin, 

Szomjúhozó nárcis. 
Kék-sugarú ibolya. 

Tedd a fejedre körül 
S példáján szűnjön a dölyföd. 

Friss koszorú, üde lány 
Szép, de haj, elviruló! 

4. 

Nyílik ezernyi virág: 
Az esőtől oly buja nárcis, 

Domb disze: kék liliom, 
Tiszta fehér viola. 

Nyílik, Zénophilém, 
A virágok büszke virága: 

Rózsa, az illat adó, 
Rózsa, az oly szeretett. 

Mégse örülj, te mező! 
Hajad ékei mind csupa hívság: 

Szép koszorúitokért 
Zénophilém nem adom! 

5. 

Nem vagyok én borivó: 
De akarsz részegre itatni? 

Kóstold hát te előbb! 
Úgy adod: elfogadom. 
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Ó, a te ajkad után 
Bajos ám józanra maradni, 

S mondani: nem! ha italt 
Drága pohárnokom ád. 

Mert az a serleg 
Csókodat elszállítja a számig 

És a gyönyörről szól, 
Mely terem ajkaidon. 

6. 

Csókkal tartott 
Éjjel a lánykám harmatos ajka 

Nektár volt az a csók, 
Ajakán nektár-zamat áradt; 

Csók részegje vagyok: 
Szerelemből oly sokat ittam! 

7. 

Hermónassa meg én 
Hűs vízzel a bort lakomáztuk, 

S fűztem a félfa körűi 
Már búcsúzóra füzért. 

S rám a vizes poharát! . . 
Nosza, hajdiszét lecibáltam! 

Harmadik éjtszaka már, 
Hogy fonogatja velem. — 

Én pedig érzem, 
Hogy még inkább égek a víztől: 

Hej, poharába hatolt 
TBkon az ajka tüze. 

S. 

Nincs kinek immár 
Kedvéért hajamat fodorítnom, 

Ápolnom kezemet, 
Szabnom a körmeimet! 
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Nincs ékítni kiért 
Köpenyem bíborcsiga - vérrel ; 

Nincs, hiszen ah! tőlem 
Messze a szép Rodopé! 

És ha a szép Rodopét 
Nem láthatom, elmegy a kedvem 

Látni akár az arany 
Hajnali fény derűjét! 

9. 

Szent éj s éjjeli mécs! 
Eskünk titkába mi ketten 

Be nem avattunk mást, 
Csak titeket, tanukul. 

Hü marad, úgy esküdt; 
Esküdtem, nem hagyom őt el; 

így volt, nem másképp • 
Mindenitek tanú rá. 

Most meg emigy szól: 
„Rég elhordta a szél amaz esküt!" 

S láthatod, éjjeli mécs: 
Mások ölén enyeleg. 

10. 

Egyet arany haja közt, 
Egy szálat, Dóris előtép, 

És vele, mint rabnak 
Megköti két kezemet. 

Én elején nevetek, 
Gondolva de könnyű leráznom, 

A mi bilincsre fűzött 
Dóris, az ennivaló! 
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Bezzeg sóhajtok, 
Mire látom, nem szakad az szét: 

Mint fene vas békó — 
Erre kevés az erőm! 

Ó boldogtalan én! 
Az az egy hajszál nem ereszt el: 

Zsarnokom úgy visz azon, 
Arra, a merre akar. 

11. 

Óv szivem egyre: 
Kerüljem Hélioclóra szerelmét; 

Mert a szivem tanú rá, 
Mily siralom nekem az. 

Ekképp szól a tanácsa, 
De nincsen erőm menekülni: 

Hisz, noha óv a gonosz, 
Érte hevül, mikor óv! 

12. 

Hogyha hajad fonatát 
Recehálóval fogod össze, 

Nem lehet elragadóbb 
Hajkoronás Cybelé. 

Hogyha födetlen a főd, 
A csigáid szőke csodája 

Elhat egész szivemig 
S elveszi ép eszemet. 

Hogyha fehér patyolat 
Eedi omló fiirteid árját, 

Megláítára legott 
Gyúl keblemben a láng. 
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Három más alakod 
Húrom Charisnak a műve, 

S mindenik új alakod 
Üj szerelemre tüzel! 

13. 

Ajkadat édes szó, 
Fejedet disziti viráglánc, 

Szép szemedet szerelem, 
Kis kezedet citera. 

Nézésedre a szem. 
Rab lesz a fül énekeidre: 

Ifjak büszke szivén 
Mindened új sebet ejt. 

14. 

Tudni akartam: 
Kedvel-e még szép arcú Ereütho? 

S megpróbálni szivét 
Cselt vetek ily ravaszul. 

„Most külföldre megyek" 
— Mondok neki — „hosszú időre; 

Néha szerelmünkről 
Jussak eszedbe, szivem!" 

Erre nagyot sóhajt, 
Fölpattan, körmöli arcát, 

Tépdesi fürtönként 
Szépfonadéku haját. 

Úgy unszol: ne tegyem! 
Szigorút én játszom előtte — 

S csak hideg intésem 
Jelzi, hogy — itt maradok. 

Oly boldog vagyok én! 
Mire vágytam, megvan a válasz: 

Kedves ajándékul 
Önmaga adta nekem! 
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15. 

„Parmenis" azt teszi: „hü" 
S hittem: neved az — te is az vagy 

Mennyire tévedtem: 
Szinte halálra gyötörsz! 

Futsz az elől, ki szeret, 
S aki nem szeret, épp az után futsz, 

S majd ha szeretni talál. 
Futsz az elől is odébb. 

1 

| | 

! • • 

Illuli • 

S szád bűvös élü horog: 
Kóstolni alig hogy akarnám, 

Rózsás ajkaidon 
Áldozatul akadok! 

16. 

Lombot tört Didymé 
S vele tört bizony engem is — ó jaj, 

Mily szép! olvadozom, 
Mint a viaszk a tűzön! 

Az, hogy barna, se baj! 
Hisz a szén is az, ámde ha gyújtom, 

Mint egy rózsakehely, 
Úgy nekiszinesedik! 

17. 

Élni világunkat: 
Ez az élet! Félre a búval! 

Emberi pálya rövid: 
Hát most kell nékem a jó bor, 

Most a virágkoszorú, 
Most vig tánc, most ide szép lány! 

Még ma enyém a világ, 
De ki tudná, mit hoz a holnap? 

(Szeged). 



Herondas mimiambusai.1) 

A világháborút megelőző évtizedekben az ókori görög 
költészetre vonatkozó ismereteink igen gazdag leletekkel gya-
rapodtak. Eltekintve Archilochos, Alkaios, Korinna, Pindaros 
és Sappho napfényre került töredékeitől, valamint Sophokles 
satyros-játékától, egymásután keltek életre Herondas, Bak-
chylides és Menandros. Beteljesedett a „keosi csalogány" jós-
lata, melyet Hieron olympiai diadalára írt egyik epinikionjában 
hirdetett!2) 

Bacchylidesben a klasszikuskori görög költészet nemes 
lelkű, ideális gondolkodású lantosát üdvözölhetjük; Menandros 
töredékeiben máig sem felülmúlt kómikai erőt találunk és finom 
meseszövésébe közvetlenül is belepillanthatunk; Herondasban 
pedig a világirodalom első reálista, sőt verista költőjét ismer-
jük meg. 

Herondasnak reális iránya magyarázza meg azt a párat-
lan érdeklődést, amely 1891-ben az egyiptomi sírokban történt 
felfedezése óta iránta megnyilvánult. Még abban az évben ki-
adta Kenyon editio princepsét, melyet nyomon követett az 
angol Rutherford, a holland Herwerden és a német Buecheler, 
majd Crusius és Meister kiadása. Nagyobb összefoglaló munka 
is jelenik meg Herondasra vonatkozólag Crusiustól: Die 
Mimiamben des Herondas3) és Untersuchungen zu den Mi-

*) Jelenetek az életből. Magyarul Csengery Jánostól. Kis Helikon 26. 
Rózsavölgyi és Társa kiadása, Budapest, 1924. 86 15. 

2) Bacchylidis carmina cum íragmentis. Tertium edidit Fridericus 
Blass, 1904, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri. (III. 90—98. vss.) 

3) Die Mimiamben des Herondas. Deutsch mit Einl. und Anmerk.. 
Bonn, 1893. Azóta már több kiadást ért meg, de valamennyi elfogyott. Most 
van ismét nyomás alatt. 
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miamben des Herondas;4) foglalkoztak vele Headlam, Nairn, 
Sitzler, Reinach, Weil, Diels, Bonghi, Piccolomini és még szá-
mosan, nálunk is Bohdanetzky Lajos.5) 

Minthogy semmiféle életrajzi adat ránk nem maradt, e 
felfedezés előtt csupán Plin'ius egy idézetére támaszkodva (Ep. 
ad Ant. data, Ep. IV. 3. 3.) azt sem tudták a tudósok pontosan 
megállapítani, hogy Herondas mikor élt. De most már részben 
az I. mimiambus 30. és a VII. 85. sora, részben pedig a IV. mi-
miambus művészettörténeti célzásai alapján sikerült csaknem 
egészen bizonyosan megállapítaniok (Ristelhuber, Crusius), 
hogy Theokritosnak és Kallimachosnak kortársa volt. Kétség-
telen tehát, hogy az alexandrinus kor költője. De ha mindezek 
az adatok hiányoznának, akkor is e korba utalná Herondast 
műveinek tartalma, a tárgy megválasztása és kidolgozása. T. i. 
a görög költészet alexandrinusnak nevezett , hanyatló korában 
ugyanaz a jelenség mutatkozik, amit e korszak szobrászatá-
ban és festészetében is tapasztalhatunk. 

Mennyire eltávolodik az V. sz. Pheidias-féle fenséges és 
a IV. sz. Praxiteles-féle eszményien szép szobor-alkotásoktól 
az alexandrinus korban keletkezett szobrok legnagyobb része! 
[gy a mindennapi életből vett reliefképek (A tehenét vásár ra 
hajtó paraszt), a pergamoni iskola Haldokló gallusa, Marsyasa, 
a rhodosi iskola monstruozus Dirke-csoportja és Laokoonja, 
vagy az alexandrinus iskolából kikerült reálisztikus Aisopos-
szobor! Istenszobraik, mythologiai ábrázolásaik elvesztették 
vallási jellegüket s csak az érzékek csiklandozását hajhásszák. 

A festészetben — amint a ránk maradt gyér emlékekből 
is megállapíthatjuk — milyen más ízlésnek hódol e kor társa-
dalma, midőn Polygnotos lelkesítő, a görögök dicső haditetteit 
megjelenítő festményei helyett a gryllosokat és a németalföldi 
festők előfutárainak tekinthető rhyparographosokat kedveli! E 
téren elég a Pompeiben talált festmények egy részére és a 
híres pergamoni söpretlen szobára utalnunk. 

Mi sem természetesebb, mint hogy ez a reálizmus felé 
való erős hajlamosság a költészetet sem hagyhat ta érintetlenül. 
Nem érdekelte az alexandrinus kor modern gyermekét a régi, 

4) Leipz'g, Teubner, 1892. 
5) Herondas élete és művei. E. Ph. K. 1898. évf. (813—823. 11.) 



HERONDAS MIMIAMBUSAI 235 

varázserejé t elvesztett isten- és herosvilág mythologiai me-
séje. Hiszen az ősi vallásban már alig-alig hittek. Ez időtájt 
egymásután alakulnak meg a bölcseleti iskolák, hogy pótolják 
a régi istenekben megingott hitet s tisztultabb felfogásukkal 
akaratlanul 'is előkészítsék az utat a kereszténység számára. 

A szabadság elvesztésével együtt jár t az egykor oly 
mozgalmas politikai élet kihalása s ennek következtében a csa-
ládi és társadalmi élet föllendülése. De ezt a társadalmat már 
kikezdte, sőt — mondhatjuk — egészen meg is rontotta az 
élénk kereskedelmi kapcsolatok révén megismert és megszere-
tett „keleti kényelem" és az elpuhultság. 

Ennek a kornak volt a fia Herondas! Őt sem lelkesítik 
nagy eszmék, a földön jár és éles tekintetét a társadalmi életre 
irányítva, annak mozgalmas világából egy pár igen érdekes, 
bár nem épen épületes jelenetet a maga meztelen reálitásában 
őrzött meg számunkra. Megfigyelte az alsóbb néposztály éle-
tét minden vonatkozásában, észrevesz mindent és a látottakat 
vagy hallottakat szellemesen, lelkének humorával bevonva 
örökíti meg. Már maga a mimus név is azt jelenti, hogy ő csu-
pán életképek reprodukálására szorítkozott. És mert a prózai 
beszédhez oly közelálló iambusban — helyesebben choliam-
busban vagy skazonban — írta költeményeit, kapták a mimiam-
bus nevet. 

A költő kalauzolásával tegyünk mi is egy sétát e régi gö-
rög világban. Egyszerű, kispolgári lakásba lépünk be legelő-
ször (I. mimus). Metiiche, a fiatal szalmaözvegy otthon végzi 
házi teendőit, midőn az ajtón kopognak. Belép Metrichének rég 
nem látott, egykori dajkája. Sajnálkozik az özvegy „szomorú" 
sorsán, mert férje, Mandris, aki tíz hónap óta Egyiptomban van, 
bizonyára talál ott minden jót, sok szórakozást, szép asszonyo-
kat, s Metriche azalatt ily magányosan tölti napjait. Hej, pedig 
egyszer csak mindnyájan megöregszünk! Majd kirukkol tu 'aj-
donképeni céljával: egy dúsgazdag ifjú megbízásából jött, ki 
Metriche kegyeiért esedezik s kész érte bármily áldozatra Is. 
Metriche felháborodva utasítja vissza az ajánlatot, a kerítő-
nővé vedlett dajka pedig szégyenkezés nélkül jelenti ki, hogy 
nem is azért, hanem csupán egy pohár édes borra jött e házba. 

Most a törvényszék egyik ülését hallgatjuk végig (II. mimus). 
Bat taros leánykereskedő vádolja az esküdtek előtt a gazdag 
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gabonakereskedőt, Thalest, mert éjjel, erőszakkal ragadott el 
egy leányt az ő nyilvános házából. Jelen van az agyonkínzott 
leány is, kinek sérüléseit Battaros feltárja a bírák előtt: hadd 
lássák, Thales mit művelt. Pedig ha Thales megfizetné, Batta-
ros a lányt szívesen s rögvest átengedné. Kéri a bírák igaz-
ságos ítéletét. Mutassák meg ezúttal is, hogy Kos szigete méltó 
régi, jó hírnevéhez. 

Ezután az iskolában teszünk látogatást (III. mimus). 
Metrotime, a kétségbeesett anya hozza haszontalan, iskola-
kerülő fiát, kinek nagyobb gondja van a kockajátékra és szü-
leinek gyötrésére, mint iskolai feladatainak elvégzésére. Nem 
ír, nem olvas, de annál több kárt okoz. Felsóhajt az anya : 

„Bolondnak 
Szidtam magam, miért nem taníttatám 
inkább szamárhaj tásra , mint betű-
Vetésre, azt remélve, egykoron 
Majd rossz időkben gyámolom leszen".6) 

Kéri a tanítót, hogy szigorúan büntesse meg a gyereket . E kí-
vánságnak a „plagosus" Lampriskos eleget is tesz. Miután né-
hány tanítványa vállára kapta a rossz fiút, — bár az most már 
minden jót ígér, — a mester szemünk előtt alaposan elnadrá-
golja.7) 

Az iskolának búcsút mondva, csatlakozzunk két jó barát-
nőhöz: Piriiéhez és Kynnóhoz, akik a műemlékekkel gazdagon 
díszített kosi Asklepios-templomban mutatnak be hálaáldozatot 
(IV. mimus). Phile idegenből jött s kosi barátnőjének vezetésé-
vel keresi fel a templomot, hogy szerencsés felgyógyulásáért 
lerójja háláját Asklepiosnak. Szegénységéhez mérten csupán 
egy kakast, „házának híradóját" ajánlja fel áldozatként. Midőn 
azonban a templomőr értesíti az áldozat kedvező fogad-
tatásáról, Phile kijelenti, hogy máskor majd nagyobb ajándékot 
is hoz. 

Ennek a mimusnak művészettörténeti jelentősége is van. 
Az áldozó nők ugyanis nagy csodálattal emlékeznek meg 

8) Csengery János fordítása. ÉP így a többi Herondasból vett idézet is. 
7) Egyik pompeii falfestményen csaknem ugyanezt a jelenetet lehet 

látni. Girard (Les mimes grecs): Cette peinture est le commentaire des vers 
d'Hérodas. 
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Praxiteles fiainak művészi szobor-alkotásairól, Boéthos lúd-
fojtogató gyermekéről és Apelles festményeiről. Másik érde-
kessége e mimusnak az, hogy itt első ízben vetik fel a mai házi-
asszonyok életében is oly nagy szerepet játszó cseléd-proble-
mát. Kynno indulatosan szidja össze haszontalan cselédjét, mire 
Phile így vigasztalja: 

„Kynnóm, ne végy mindjárt mindent szivedre! 
Hiszen cseléd, egy húron pendül az mind, 
És hálófőkötőt hord a fülén". 

A következő, V. mimus színtere egy gazdagabb ház. Az 
úrnő, Bitinna szerelmi viszonyt folytat szolgájával, Gastron-
nal, akire szörnyen féltékeny. Most is azért tesz neki szemre-
hányást, mert állítólag más nőre is szemet vetett . Hiába min-
den mentegetőzés: Gastront szolgatársaival megkötözteti s el-
küldi velük a dolgozóházba, hogy ott a felügyelő mérjen „há-
tára ezret s ezret a hasára". Pá r perc múlva megbánva ke-
gyetlenségét, visszahivatja őket és a szégyenbélyeg rásütésé-
vel fenyegeti meg a gyanúsított rabszolga-szeretőt. Végül is 
azonban szolgálójának kérésére beleegyezik a büntetés elha-
lasztásába. 

A VI. mimusban két polgárasszony bizalmasan folyó be-
szélgetésével ismertet meg a költő. Koritto, a háziasszony 
barátnőjének megérkezésekor szigorúan megdorgálja szolgáló-
ját, mert nem elég szolgálatkész a vendéggel szemben. Metró, 
a vendég így vigasztal ja: 

„Édes Korittóm, egy az iga raj tunk! 
Én is, miként a kutya ugatok 
Éjjel-nappal a gyalázatosakra . . . 

Koritto. 

(A cselédekre rivall.) 
Nos, pusztuljatok, 

Ti renyhe nép! Csak nyelvek és fülek; 
Egyebetek mind csupa szent-heverd-el". 

Tehát íme, ismét a cselédkérdés! Metró különben kérdezős-
ködni jött, hogy ugyan hol szerezte barátnője azt a „bőr-szer-
számot", melyet egyik közös ismerősüknél látott. Koritto hosz-
szas unszolásra megnevezi szerzőként a kis, kopasz Keraon 
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cipészt, ki e mesterséget otthonában titkon űzi. Ügy látszik, 
Metró is jól ismeri őt, mert a VIII. mimusban már az imént 
említett Kerdon cipész boltjában találkozunk vele. 

Két ifjú hölgy-vevőt hoz a mesterhez és kéri őt, hogy 
mutasson nekik szép cipőket. Kerdon leszidja lusta szolgáit, 
majd dicséri vevői előtt kezének remek műveit és elpanaszolja 
a nagy családja-okozta nyomorúságot. Ajánl különféle cipőt: 

„Sikyonit, ambrakist, pehelyszeriít, 
Kakadúszínt, kenderszíjast és iónt, 
Utcait, házit és ugorj-belét, 
Körülfűzőset, rák- s skárlátszínüt, 
Argosi szandált és ficsúrosat". 

Árukat azonban csak hosszas nógatásra bökkenti ki, hozzá-
téve azt is, hogy abból nem enged. Végül is azonban mégis 
enged a magas árból, de — mint mondja — csupán: 

„Metró kedvéért és egy csókodárt, 
Asszony, mely engem, aki kő vagyok 
Más nők iránt, az istenek hónába 
Tudna röpítni édes szárnyain. 
Nyelved nem is nyelv, nem: gyönyörkehely! 
Az istenektől nem távol lakik, 
Kinek szád éjjel-nappal megnyitod . . A8) 

Az üzlet megkötése után. az asszonyok eltávozásakor odasúgja 
Metrónak^ hogy majd jöjjön el, meg fogja kapni ő is cipőjét.9) 

Kár, hogy a többi mimus, melyeknek ismerjük a címét, oly 
töredékesen maradtak fenn, hogy még a tartalmi összefüggés 
sem vehető ki s így azok a fordítás szempontjából tekintetbe 
nem jöhettek. 

Mint e rövid tartalomból is láthattuk, Herondas az alsóbb 
néposztály életéből vette mimusainak tárgyát . A férfiszereplők 
között igen érdekes Battaros és Kerdon jellemzése, a nők között 
pedig a legtöbb figyelmet Metriche, a derék feleség érdemli meg, 
aki az egyetlen nemes és szép egyéniség. Mellette még az áldo-
zatot bemutató egyszerű nőket és a fia sorsáért aggódó anyát 

8) V. ö. Sappho 2. és Catuüus 51. iköLeményével. 
B) Bizonyára a vevőik közvetítéséért. 
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említhetjük meg, a többi nőszerepiő mind ingatag erkölcsi ala-
pon áll. 

Valószínűleg valamennyi jelenet színtere — és költőnk fő 
tartózkodási helye — az e korban nagyon virágzó, gazdag kis 
Kos szigete volt. A II. és IV. mimusból ez kétségtelenül meg-
állapítható, de a többi mimusban is olyan nevek szerepelnek, 
amilyeneket a Kos szigetén megejtett ásatások során előkerült 
emlékeken gyakran találtak. 

* 

* * 

Bár Herondas megértése — fordulatokban gazdag és köz-
mondásokkal gyakran fűszerezett nyelve miatt, meg azután a 
fennmaradt szöveg töredékes voltáért is — nagy feladatot ró 
a vele foglalkozókra, a tudósok mégis valósággal versenyeztek 
Herondas lefordításában. Első prózai fordítása latin nyelvű volt 
és Herondas egyik kiadójától, Buecheler német tudóstól szár-
mazott.10) Ezt követte még u. a. (1892.) év augusztusában 
Giovanni Setti olasz prózai,11) a következő évben pedig Crusius 
németnyelvű, verses fordítása. Azonkívül lefordította németre 
Meister, franciára Ristelhuber, Boisacq és Dalmeyda. Magyarul 
azonban mindössze három mimus jelent meg dr. Hegedűs István 
fordításában.12) 

A magyar közönségnek mindaddig nélkülöznie kellett a 
teljes Herondas-fordítást, amíg a költő átültetésére a latin 
(Catullus, Tibullus, Propertius és Horatius) és görög költők 
(Aischylos, Sophokles és Euiipides) elhivatott tolmácsa, dr. 
Csengery János nem vállalkozott. A régi görög irodalom iránt 
érdeklődő, müveit magyar közönségnek osztatlanul igaz örömöt 
szerezhet Csengery művészi fordítása. 

Az eredeti sánta iambusa helyett Csengery a színpad iam-
busát, a szabadon kezelt ötös és hatodfeles iambust használta, 

10) Herondae Miuiiambi. Edidit Franciscus Buecheler, Bonnae, Apud 
Fridericum Colhen, a. 1892. 

11) Eroda, I mimi, Modena, 1892. A fordító halála után másodszor 
kiadta A. F. Formigginj a „Glassici del ridere" sorozatban, Rómában, 
1919-ben. Ezt a második népszerű kiadást Antonio Moroni ízléses és szel-
lemes fametszetei díszítik. 

12) A Budapesti Szemle 1900 nov. füzetében jelent meg az I., III., és 
IV. mimus. Niebelungi sorokban fordította. 
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mert így ebben — amint fordításának bevezetésében mondja — 
„megvan egyrészt a sörök iambicus lejtése s legalább a hatod-
feles sorok kihangzó trochaeusa emlékeztet bennünket a choliam-
bicus sorok befejező esésére". Bevezetésében tájékoztat Heron-
dasról, a fordítást pedig ellátta a szükséges magyarázó j egy-
zetekkel. 

Mint Csengerynek országszerte ismert minden eddigi for-
dítását, úgy ezt is jellemzi kifejezéseinek ízig-vérig való ma-
gyarossága. Hűséges tolmács, aki pontosan visszaadja az ere-
detinek nemcsak minden gondolatát, hanem minden szavát is 
és mesteri módon tükrözteti vissza a görög eredeti finom for-
dulatait magyaros szólásokkal. Csengerynek a három görög 
tragikus tolmácsolásában megedzett fordítási készsége itt is 
bámulatos. 

Valóban csodálnunk kell a kincses Kolozsvárról elüldözött 
szegedi egyetemi tudós tanárát, aki munkakedvét soha nem 
vesztve, fiatalos akaraterővel, fáradhatatlanul dolgozik a latin 
és görög klasszikusoknak magyarra fordításán és aki az e téren 
szerzett hervadhatatlan érdemeinek koszorúját most is nap-nap 
után újabb babérlevéllel gazdagít ja. 

(Győr). 



Horvát István, az irodalomtörténetire). 
Ir ta: Pap Károly. 

Pár évvel ezelőtt történt, hogy néhai Machik József mű-
egyetemi tanár könyvtári hagyatékát rendezve, régi és nagy-
értékű kézirat-gyűjteményében egy erősen megfakult, vaskos, 
ívnegyedrét alakú füzetet találtam, amelynek csonka fedelén 
ez a cím állott: 

Magyar Litteratura, 
Tekintetes Horvát István úr az S. S. 

Mesterségek és Bölcselkedés Doktorának 
S. a. t. 

előadásai szerint 
írta 

Pauler Tódor 
2-ik esztendőbeii Bölcselkedő. Pesten 1832. 

Tehát a magyar irodalom története a múlt század 30-as 
éveiből s hozzá a pesti egyetemen elhangzott tanítások sze-
rint s alatta két történeti név, a Horvát Istváné és a Pauler 
Tivadaré. Ösztönös kételyeimet a kompendium valódisága fe-
lől csakhamar eloszlatták a szöveg sajátos, kissé magyartalan 
stilje s az előadó tanár szavaira tett gyakori utalás, mely 
főként fajunk eredetét és rokonságát tárgyaló elméletével 
mindenképp megfelelt annak, amit Horvát történeti felfogásá-
ról eddig is tudtam. De meg: a fiatal Pauler egyetemi tanul-
mányainak ideje és rendje. Ö t. i., aki 1831 októberében irat-
kozott be a pesti egyetem bölcsészeti fakultására, mint annyi 
kitűnő kortársa (Eötvös, Szalay, Vasváry Pál stb.), szintén 
buzgó hallgatója a nagyhírű tudós ekkortáj t kezdett ma-
gyar nyelvi és irodalmi előadásainak. Talán ezeken az órá-
kon ismerkedett meg későbbi hű barátjával, Machik Józseffel, 
aki mint végzett jurátus egyrészt benső hajlama, másrészt 
Emlékkönyv . 16 
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mint Trefort Ágoston magyar nyelvi mentora, szintén gyakran 
ellátogatott Horvát előadásaira. A két lelkes ifjú később, 
1838-ban a zágrábi jogakadémia kathedráján találkozik egy-
mással, Pauler mint az észjog és a magyar közjog, Machik 
mint a magyar nyelv és irodalom tanára, hogy pár év múlva 
az egyre fenyegetőbbé vált illirizmus támadásai elől 'innen 
is távozni kényszerüljenek s végül Pesten állapodjanak meg, 
hol több mint négy évtizedes baráti viszonyban, rokon esz-
méknek és eszményeknek élve, a magyar tudományos és köz-
élet jeleseiként küzdjenek egymás mellett. 

igen közeli hát a feltevés, hogy Machik vagy zágrábi 
tanárkodása alatt, vagy még előbb, pesti jurátussága idején 
kaphatta ezeket a jegyzeteket Paulertől, amelyeket aztán v é » 
gíg kegyelettel megőrzött, míg azok leánya hagyatékából ma 
a mi birtokunkba kerültek. 

De hát mikor és mily alakban foglalkozott Horvát a ma-
gyar irodalom rendszeres történetével, amelyről eddigelé 
csak homályos fogalmaink voltak s amelyről őstörténeti déli-
bábjai miatt alig-alig szólnak kortársai és életírói? 

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy Horvát, aki írói pá-
lyáját a filologia mezején kezdette, csak lassan, a Révai rend-
szerének védelme és a saját nyelvtörténeti kutatásai közben 
hajlott át a hazai jog és őstörténelem tanulmányozására. Ta-
nulmányai később egész szellemi multunkra kiterjedtek, de 
már csak könyvtárosi tisztéből kifolyólag 'is — 34 évig volt 
őre, majd igazgatója a Nemzeti Múzeum könyvtárának —, 
főként a magyar 'irodalmi mult búvárlatánál állapodtak meg. 
Átkutatta régibb literatúránk egész anyagát , a köz- és magán-
levéltárak polcait, a magyar és külföldi irodalmak idevágó 
müveit s mindent, arni hasznavehetőt talált bennük, gondosan 
kijegyezgette. Így pár évtized alatt oly roppant anyagot gyűjtött 
össze, mely az irodalomtörténet művelőinek mindenha gaz-
dag forrásul fog kínálkozni. Valóban e tárgyú adalékai alkotják 
hatalmas kézirati hagyatékának legnagyobb részét. Első felük, 
mintegy 21 kötet, a legrégibb időkről a XVI. sz. végéig, a máso-
dik: 113 kötet, a XVII. sz. elejétől az 1840-es évekig terjedő koro-
kat öleli át. Terve H.-nak az lehetett, hogy a hazai tudósok, írók 
és irodalompártolók névsorát életrajzi jegyzetekkel ellátva 
egy nagy gyűjteményben foglalja össze, amellett nem mellőzi 
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HORVÁT ISTVÁN, AZ IRODALOMTÖRTÉNETIRÖ 

a magyar vonatkozású művek külföldi szerzőit sem. Oly nagy-
szabású feladat, mely teljesen az ő lángbuzgalmára vall, de 
egyúttal túlhaladni látszik — pláne akkori viszonyaink közt 
— egy emberi élet szűkes határát . Megvalósítani csakugyan 
nem tudta. Ám az a nagyszerű tömeg, amelyet ránk hagyott, 
egymagában is beszédes emléke marad az ő rendkívül széles 
és sokoldalú munkásságának. 

Amellett korán é s szívesen foglalkozott ő elméletibb jel-
legű tanulmányokkal is. Például méltatja derék elődjeinek: 
Horányi, Wallaszky és Pápay irodalomtörténetíró'i jelentősé-
gét, kiadja Révai „Magyar Deáki Történetét". Már mint a Tu-
dományos Gyűjtemény szerkesztője megkezdi középkori 
nyelvemlékeink (Halotti Beszéd, Bécsi Codex, Margit legenda) 
első, rendszeres ismertetését. Fontos megjegyzéseket tesz a 
Pannóniai Ének szövegére és szerzőjére, fejtegeti Anonymus 
és a Képes Krónika becsét s hívja fel elsőül a figyelmet a 
Balassi Menyhárt-féle komédiára, már akkor sejtetvén, hogy 
a névtelen munka szerzője alighanem maga a kiadó: Karádi 
Pál. Még a „Magyar Dámáknak" szánt kalendárioma is úttö-
rővé válik azáltal, hogy megindítója lesz a később oly nagy sze-
repet játszó szépirodalmi almanachjaink jelentékeny sorozatá-
nak. — Amellett Horvát állása, tudása, tekintélye révén 
soká centrális egyéniség, a Kazinczy elveinek Pesten legfőbb 
zászlóvivője, a Marczibányi intézet lelke, egy sereg író, költő 
és tudós barát ja és sugallója, aki őstörténeti elméletével rend-
kívüli hatást gyakorolt epikus költőink legtöbbjére s nemcsak 
a kisebbekre, hanem a legnagyobbra, Vörösmartyra is. Gyulai 
beszéli,1) hogy rendszerint a kora délelőtti órákban látogatott 
el hozzá, a későn kelő tudóshoz, aki szokása szerint elfeledi 
leültetni, de annál nagyobb lelkesedéssel regél előtte nyelvünk 
és multunk emlékeiről, őstörténelmi nyomozásairól, amelyek 
új meg új epikai terveket ébresztenek az ifjú költőben. E közös 
álmodozásokból átvesz és átalakít aztán mindent, ami képzele-
tére hatott s egy nagy éposz tervét érleli magában, amely-
nek tá rgya az őshaza lett volna. Csoda-e hát, ha Zalánja és 
keleti fényben izzó töredékei (Rom, Délsziget, Magyarvár 
stb.) mind magukon hordják az „utolsó ázsiai magyar" sajátos 

Ű Vörösmarty életrajza. III. kiadás. 1890. 117—8. 1. 1. 
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vízióit, akinek viszont a Zalán volt egyik legkedvesebb 
könyve, amelyből merítette még a jeligéjét is legtúlzóbb mun-
kájához, a „Rajzolatokhoz". Mindegy, ha mint tudós lassanként 
délibábokba merült is, a korabeli irodalom nemzetiesebb irá-
nyát, történetírásunkban a kútfők alapján járó dolgozási mó-
dot ő jelölte k'i először kortársainak. S ez annyi más mellett 
örök érdeme marad mindenkor! 

Különösen elemében volt Horvát s talán még nagyobb 
hatást ért el szellemi multunk ismertetése körül attól a naptól 
kezdve, amidőn 1830 májusában a magyar nyelv és irodalom 
előbb helyettes, majd 37 februárjától kezdve rendes taná-
rává lett a pesti egyetemen. Miként az akkori évkönyvekből 
látom, azalatt a 14 év alatt, amialatt a nevezett kathedrát be-
töltötte, ha nem is évről-évre, de két-három évenkint mindig 
hirdetett irodalomtörténeti kollégiumokat. S az egyes korokat 
vagy irányokat tárgyaló fejtegetések helyett inkább szerette 
azok egységes történetét előadni, amelyet az ő személyi vará-
zsán kívül az ébredő nemzeti élet hatása alatt is tömegestől lá-
togattak nemcsak a specielle bölcseleti, hanem más fakultások 
hallgatói is. Előadásai, bár néha el-elkapta a lelkesedés vagy az 
indulat heve, amikor aztán kemény szavakkal korholta korát, 
vagy ösztökélte tüzesebb magyarságra hallgatóságát: átlag nyu-
godt, folyékony menetüek voltak, úgy hogy könnyen és híven 
le lehetett őket jegyezni. Ez magyarázza meg például a ke-
zünk között levő kompendium feltűnően gondos szövegét, 
amely egy kis magyartalanságtól eltekintve (— ami a másoló 
tollára vallhat —), olyan pontos és egyenletes, mintha diktá-
tum lenne, pedig Horvát, kollégáitól eltérően, effélét sohasem 
adott tanítványai kezébe. 

Végül még, tanári munkásságáról szólván, legyen szabad 
egy-két kitűnő taní tványa: Szalay és Eötvös tanúságára hivat-
koznom, akik Horvát szellemét idézve, mindég a legnagyobb 
tisztelet hangján emlékeznek meg róla. Eötvös többek közt 
ezekkel az annyit idézett szép szavakkal búcsúztatja : 
„A cél, amely után indult, elérhetetlen vala s őstörténeti 
állításai felett, melyekben az etymologia tekervényes ösvé-
nyein mindig messzebb-messzebbre nyomult, kétkedhettünk a 
mester állításain, de valamint nemzetiségünknek a bálványozá-
sig vitt szeretete volt az, ami őt a cél választására birá, ügy 
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egész élete egy hosszú apostolság vala, hogy ez érzeményt 
másokban is ter jessze: Horvát munkássága e részben nem volt 
sikertelen. Nem volt tanítóink között, kitől annyian tanulták 
volna a hazát szeretni". 

* * 

A kerek 100, sürün tele írt, ívnegyed lapból álló kompen-
dium 36 tételre oszlik, melynek fele a reformáció előtti, fele az 
utáni korszakokat tárgyalja s a legrégibb időktől az Akadémia 
alapításáig vezeti le irodalmunk történetét, ami a munka arány-
talan beosztását már eleve jelzi. A fejezetek élén hol kérdés, 
ho! összefoglalás alakjában, kathekizmusos módon, az egyes 
részek tartalmi kivonata áll, ily formán: „Mi a magyar nyelv-
nek tudományos története, hányféle, melyeket fogjuk különö-
sen előadni és micsoda kútfőkből lehet azt megismerni?" Vagy 
lentebb a reformációnál: „A Reformáció azoknál, akik azt el-
fogadták, kizárván a Római nyelvet a templomokból és a 
Biblia olvasását nemzeti nyelven mindenkinek a keresztények 
közül főkötelességévé tévén: nemzeti nyelvünkbe mintegy új 
életet öntet". — Elő! a szokásos alapfogalmak: „Mi a littera-
tura", „Mi a História l i t teraria?"' magyarázatain kezdi, az 
előbbit úgy határozván meg, hogy ez valamely nemzetnek 
egész tudományos köre, tudniillik minden munkák és írók 
összevéve teszik a litteraturát". Tehát az ismert definíciók tá-
gabb fogalmazását fogadja el; Nisardal szólva, valami rész-
letes és hű lajstromra gondol mindarról, ami napvilágot látott 
s amit olvastak, az élőszóbeli termékeket azonban így is ki-
felejti a körből. A História Litteraria pedig „e tudományság-
nak az előmenetelét tárgyazza valamely nemzetben; közelebb-
ről pedig a magyar a magyar nyelvnek eredetét, viszontag-
ságait és kifejtését terjeszti elő". Így legfőbb érdekűnek e széles 
ismeretanyagban ő is a nyelvet tartja, amelynek divatát 
Wallaszky, Révai s Pápayhoz híven időről-időre szintén külö-
nös szeretettel vizsgálja annyira, hogy a reformáció előtti idők-
ben az eredet és rokonság kérdésein kívül csaknem kizárólag 
a nyelv köz és diplomatikai, vagy amint ő mondja, belső és 
külső tudományos történetének vizsgálására szorítkozik. 

Belső alatt „a nyelvnek benső, gramatikai változásait és ki-
fejlődését, külső alatt azon viszontagságokat értvén, melyeken a 
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magyar nyelv által ment". Ezek után irodalmunk (szorosabban 
véve csak nyelvünk) történetének forrásait nézi, s e forrásokat 
ismét két kategóriába osztja, ú. m. hazaikra és külföldiekre. 
Ügy a hazaiak, mint a külföldiek megint 3 csoportra válnak; 
egykorúakra , közel egykorúakra és későbbiekre. A külföldiek 
közül futtában a bizánci taktikusokat, a hazaiak közül meg 
Anonymust és Bonfinit említi, akikre alkalomadtán mindig szi-
vesen hivatkozik 

Még hosszasabban időzik Horvát irodalomtörténetírá-
sunk művelőinek felsorolásánál, bár hangsúlyozza, hogy ez „a 
tudomány eddigelé parlagon hagyatott , úgy hogy még egy 
munka sincsen, ami azt méltón előállítaná". Elsőkül köztük a 
Kassai Magyar Múzeum íróit, főként Kazinczyt és Bacsányit 
emeli ki. Utánuk Szegvári (Fejér György) idevágó értekezé-
seit, Bod Péter Magyar Athénását, Sándor István Sokféléjét 
és Magyar Könyves házát. Pápayról , az egykor oly élesen 
megbírált Pápayról , még mindig szűkszavúan csak ennyit: „ ö 
az egész Litteraturát elő akar ta állítani, de a grammatikát erő-
sen bele keverte" . Mindezt világos tagolással, szép és szaba-
tos fogalmazásban az első fejezet anyagaként mondja el. S bár 
eredményei a tudomány mai álláspontján csak részben fogad-
hatók el, de jó szempontjait és helyes didaktikai érzékét el-
ismeréssel kell említenünk. 

Annái meglepőbb, szinte fájdalmasan hat ránk, hogy 
most, amikor tárgyalása folyamán nyelvünk és nemzetiségünk 
eredetéről, rokonságáról stb. kellene tájékoztatnia, makacs ra-
jongása újra erőt vesz raj ta s 16 sűrűn tele írt lapon fejtegeti 
kedvelt forrása a biblia s néhány óklasszikai és keleti író alap-
ján, hogy a világ legrégibb s legnemesebb n-épe a magyar , mely 
az ótestamentomi Sethtől (magyarul Nagy Vastól), a föld első 
királyától származik, ő s h a z á j a Egyptom és környéke „az em-
beri nemzetség és emberi kultura bölcseje". Hét törzse: a ma-
gyar, azaz földmívelő, jász, azaz ijász vagy ny'ilász, Kjin vagy 
király nemzet, palóc vagy rabló, prédáló, székely vagy lófő, 
azaz lófejő, Udus vagy napkeleti, Valii vagy remete, pusztaság 
lakója már ekkor, Mózes korában megvolt stb. Voltakép az 
Árpád alatt bejött ősök is az Egyiptomból Arábiába, onnan éj-
szak felé, Chorazmiába húzódott u. n. chorazmiabeli magyar -
ság ivadékai, akik Anonymus és Constantinos Porphyrogenitus 
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szerint szintén hét törzsből állottak stb„ stb. — Nem lehet fel-
adatunk, hogy ezt a szomorú elméletet, amelyre Horvát ezernyi 
átvirrasztott éj t ikkadtsága közt rengeteg tudást és lelkesedést 
pazarolt el, ez alkalommal bővebben ismertessük. Elég, ha jel-
zem, hogy sok-sok naiv geneologiai és etymologiai párhuzama 
után tér át irodalmunk történetének felosztásúra, amelynél 
részben a saját felfogása, részben Pápay hatása alatt öt idő-
szakot vesz fel. Ezek a szakok az ő fogalmazásában: 

1. A magyar nemzet Európába jövetelétől a Római hit 
felvételéig. 

2. A Római ker. hit. felvételétől az idegen házakból ural-
kodó fejedelmekig. 

3. Az idegen Házakból uralkodó Fejedelmektől a Refor-
matio támadásáig. 

4. A Reformatio támadásától II. József császár uralko-
dásáig. 

5. Végül II. József császár uralkodásától a mostani időkig. 
— Fejtegetése alapjául, mint jegyzeteiben mondja, mindenütt 
„nyelvünk és nemzetiségünk érvényesülését" vette. Innen ért-
hető, hogy a XVI. és XVII. század szellemi életét csaknem 
egybeolvasztotta, míg a II. József uralkodását, mint rendkívüli 
eseményt, korszaknyitó határul tűzte ki. Hiszen az erőszakos 
germanizálás állami életünket megbénította, a nyomán keit 
visszahatás meg egész új világba lendítette át. Különben leg-
kedveltebb kora, épp a mondottak alapján: a lázas XVI. szá-
zad és a XIX. eleje, amelyben nyelvünk, irodalmunk, egész 
közéletünk nagyszerű fejlődésnek indult, ekként „a nemzeti 
tudomány nagy részben kifejlett". 

A kép, amelyet Horvát szellemi múltunk történetéről elénk 
lár s amelyet most, a hely szűke miatt csak a fejezetek címé-
ben jelezhettem, mai tudásunk szerint minden bizonnyal hiá-
nyos, sőt egyoldalú s mentől közelebb ér korához, annál álta-
lánosabb, mondhatnók művelődéstörténeti jelleget ölt. A kezem 
közt levő későbbi (a 30-as évek végéről vagy a 40-es évek ele-
jéről való) előadástöredékeiből azonban kétségtelennek látom, 
hogy kollégiumainak anyagát Horvát folyton fokozódó gond-
dal csiszolta és bővítette. így egyik töredékében, mely a XVII. 
század derekáig terjed, már meglepő bőven, jórészt ma is he-
lyes alapon tárgyalja a középkori hegedősök helyzetét és sze-
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repét, hogy eleinte mint támogatták őket királyaink, később, 
az Anjou-korban mint indulnak mindinkább züllésnek, feledés-
nek. Dalaik tárgyára nézve idézi Anonymus ismert helyeit, 
kedveltségiikre az 1282.-iki budai zsinat tiltó rendeleteit. Nyel-
vünk Árpád-kori divatánál, m-eg az emlékek szűkes volta miatt, 
hosszasan utal a latin oklevelekben előforduló magyar sza-
vak szapora voltára, értékére nemcsak számuk, hanem dialek-
tikus sajátságaik s a nyelvrokonítás szempontjából is. Sőt 
maga is megkísérti egy-két rokonsági fokot jelző szónkat a 
törökkel egybevetni, holtig ennek az atyafiságnak lévén híve 
mély meggyőződéssel. Szintén tüzetesen szól a keresztyén hit 
alapformulá'inak (Miatyánk, Hiszekegy stb.), valamint a bib-
liának korai fordításairól, a kutatás véletlenségeinek illusztrá-
lására pedig a Balassi-féle komédia fölfedezéséről, melyet így, 
rendszeres tárgyalás keretében megint csak ő említ először. 
Ugyan ő, a vegyesházbeli királyok alatt virágzó népi költészet 
kapcsán: a Zách mondát, Kont és társainak hősi halálát, hol 
a kép teljessége kedvéért közli Kont Csóka nevű magyar szol-
gájának keserves kifakadását, ki a kegyelmet kínáló Zsigmond-
nak így kiált oda: „Az Isten verjen meg te cseh kutya". Említi 
ínég az Anjouk alatt divatba jött lovagi tornákat s a nemzeti 
sülyedés bizonyságául a Mátyás és Jagellók alatt lábra kapott 
„theatrális játékok dühét", melyet pár szóval az Apátlri Ferenc 
feddőénekének moralista hangján bírál el. Széles vonásokkal 
rajzolja a reformáció korabeli könyvnyomtatás és olvasás elter-
jedését, Mátyás könyvgyűjtő szenvedélyét, mely Konstantiná-
polyban, Olaszföldön és más helyeken sok jeles másolót és 
festőt foglalkoztatott. Hogy halála után mint ment tönkre a 
világhírű „Bibliotheca Corvina", vándorolt egyrészt a budai 
vár dohos pincéibe, másrészt Bécs, Róma, Modena, Turin, 
Velence, Páris stb. könyvtáraiba, ami után már egy Bethlen 
Gábor és Pázmány minden buzgalma sem tudták többé vissza-
szerezni. Oly dolgok, amiket később nagyon sokan fogalma-
zásban a Toldy első, nagyszabású „Nemzeti irodalomtörténe-
tében" is így találunk. 

Mindezt a néhány adalékot inkább a Horvát előadásai-
nak egyre rendszeresebb és tágabb medríí i rányára hoztam 
fel. Van azonban nálam egy pár, 1843-ból eredő latin nyelvű 
lap, mely a Pauler jegyzeteinek épp a Kisfaludy Sándornál 
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megszakadt fonalát fonja tovább, körülbelül a 40-es évek ele-
jéig. S hogy ezek is a H. gondosan jegyzett előadásai nyomán 
készültek (s csak később tehették át őket latinra), a rajtuk levő 
jeleken kívül stílusuk is világosan mutatja. Színes, pathetikus 
nyelv mindenütt, mely az ébredő nemzeti élet láttára ösztönö-
sen szólal meg tolla alatt. A száraz adatközlés helyett is itt 
már bizonyos szisztematikus szempontokat iparkodik követni. 
Nem egyfolytában tárgyal, hanem lirai, epikai, drámai stb. 
csoportosítás szerint kezdi ismertetni a költőket. Hangja kritikai 
élét azonban tompítja, nem bírálni, inkább méltatni akar, s pár 
sornyi jellemzéseiben is ügyesen villant rá egy-egy író valódi 
értékére és jelentőségére. A sort Kazinczy nyitja meg, aki erős 
lélekkel dobta le magáról a régi nyelv bilincseit s a magyar 
litteratura fejlődésének új irányt és elveket mutatott. Érinti a 
Mester nyelvújító harcát, melyet igen helyesen ő is a „Tövisek 
és Virágok" megjelenésétől számít. Utána Berzsenyi jő, aki pá-
ratlan a horatiusi nemben. Ódái hevével és erejével a görög-
római klasszikusokhoz méltó. Aztán Szemere Pál, korrekt és 
kellemesen csengő verseivel, Kiss János szonettjeivel és leve-
leivel, Fáy szellemes meséivel stb. Döbrentei és Vitkovics szin-
tén magasabb fokra emelték a nemzeti költészet dicsőségét. De 
amint előbb Kisfaludy Sándornál, épp oly meleg bámulattal 
időzik öccsénél: Károlynál, akinek csillaga páratlanul ragyog 
a magyar litteratura egén. Némi életrajzi vázlat után említi első 
fellépését és sikereit, elegiáit, hazafias és szatirikus verseit 
t réfás novelláival együtt, amelyekben, mint mondja, csaknem 
kimeríthetetlen szelleműnek látjuk. De nagyhatásúnak tar t ja a 
nemzeti érzés és szépirodalmi érdek fokozásában az Auróráját, 
melyet a körötte sereglő írók munkásságában ő is korszak-
nyitónak érez. Ezek körében említi Kölcseyt, méla, romantikus 
poézisét és kritikai sikereit, Bajza tiszta és dallamos liráját, és 
azt a férfit, akinek lantján végre tetőfokra hág az alanyi költés: 
Vörösmartyt. Benne egy „Osszián és Calderon lelke lángol, de 
önálló tűzzel". Ennyit a líráról, hogy még nagyobb elragadta-
tással szóljon a magyar Kalliopé sikereiről, amelyet „csodá-
latraméltónak", sőt „fenségesnek" nevez, mely ha el nem is 
érte, de érinteni látszik a „tökéletesség fokát". Legelői Döb-
rentei „Kenyérmezei diadalát" említi. Pár szóval végez, de 
kiemeli, hogy a mű első része az Aurórában látott napvilágot. 
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Majd Aranyosrákosi kis époszára tér át, melyben szerencsés 
ingenium és ritka hivatottság jelei egyesülnek. Még jelesebb 
náluk Czuczor, a magyar előidőkből vett tárgyaival, Páz-
mándi Horvát Endre, „Zircz emlékezetével" és „Árpádjával". 
A tetőn: Vörösmarty, aki vulkanikus tűzzel jelenik meg az 
arénán s „Zalán futása", „Cserhalma" egymagában is a leg-
nagyobb poéták sorába emeli. 

Végül a magyar politikai és egyházi szónoklat, valamint 
a didaktikus és bölcselő költészet főbb képviselőinek felsoro-
lásával végzi újhangú áttekintését. 

Mindent összefoglalva: Horvát kompendiuma irodalom-
történetírásunk fejlődésében mindazon munkálatok közt, ame-
lyek Wallaszkytól kezdve Révai, Pápay, Kazinczy, Mayláth 
és Kölcsey dolgozataiban egyre fokozódó értékkel jelentkez-
nek, Toldy Ferencig a legfigyelemreméltóbb kísérletek egyike. 
Az: akár tartalmi anyagát , akár szempontjait vesszük is, mer t 
szemben az előzök vagy nyelvünket, vagy irodalmunkat 
figyelő, hol szárazabb, hol bölcselőbb áttekintésével, ez a 
művelődéstörténeti alapra fektetett s kritikailag dolgozó iroda-
lomtörténeti tudomány első alapvetője nálunk. Nem feltűnő 
jelenség, az úttörők eredményeit ő sem mellőzi, sőt Pápayt , 
Mayláthot a korfelosztás, az anyag elrendezése, talán értéke-
lése dolgában is szívesen forgatja, de mindig mérséklettel s egv 
magasabb perspektívába emelve. S ha „nyelvünk divatára" a 
kelleténél ő is több gondot fordít, nála ez már nem puszta 
grammatikai, hanem művelődéstörténeti érdek egyúttal, me-
lyet a szellemi élet fejlődésébe mindig ügyesen sző bele. Van-
nak, benne is vannak hibák, hiányok, sőt szertelenségek, kü-
lönösen régibb irodalmaink elemzése körül, de amit nyújt, so-
hasem néma adathalmaz, hanem magasabb szempontok alá 
helyezett organikus egész, szabatosan szólva: történeti ismer-
tetés, amely mentől közelebb ér korához, annál elevenebbé és 
gazdagabbá válik. Különösen a korok politikai és művelő-
dés történeti rajzánál, uralkodó eszméik hangsúlyozásában, 
amelyek, igaz, már Wal laszky és Pápay könyvében is meg-
csillanak, de elvvé, irodalomtörténetírásunk egyik kritériu-
mává ő nála emelkednek. E részben bizonyára Toldy is tőle 
tanult, sokhelyt, jól érezhető módon belőle merített . Belőle 
nem csak módszert , hanem anyagot, szempontokat és eszme-
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ket! Elég e tekintetben a XVI. és XVII.-ik század színes kor-
rajzaira, a Mária Therézia és II. József korára utalnom, amely-
nek eredményeit ma is ily formán valljuk és tanítjuk, amint a 
H. tolla rajzolta meg előttünk. 

Bizonyára vannak e téren is túlzásai, hogy művelődés-
történeti képei az irodalmiakat néhol elborítják, hogy kiváló 
írókat, mint aminők Kármán és Csokonai (már legalább e jegy-
zetek szerint) meg sem lát; a színészetet és folyóiratokat, 
mint nemzetébresztő erőket, figyelmen kívül hagyja, ám a kor-
jelző eszméket átlag mindig jól látja, a szereplőkben és alko-
tásaikban helyesen ítéli meg. Arcképei természetesen szűkek s 
nem mindig találók, de hízelgő ömlengés helyett tárgyilagos-
ságra törekvők. Az a körülmény pedig, hogy régibb és újabb 
irodalmunk annyi termékét már könyvtárosi tisztéből kifolyó-
lag is közvetlenül ismerte, nem egyszer magyaráz ta : címük 
ez előadásokban sem lett lexikális anyag afféle elszigetelt 
jelenségei valamely izzó agynak, hanem bizonyos egyéni színt 
öltenek, a kor műveltségének másolatává, bizonyos szellem-
állapot jeleivé válnak. Végül mindaz, amiket ma, mint kisebb-
nagyobb hibákat, vagy fogyatkozásokat említünk nála, kérdés, 
hogy alakultak később, egyre jobban bővült és formált elő-
adásaiban? A legnagyobbat, a tudós és tanár jelentőségét és ha-
tását így is világosan jelzik előttünk, amelyet Horvát egész pá-
lyájára gondolva szebben nem tudnánk méltatni, mintha iroda-
lomtörténetírásunk atyját , Toldyt idézzük, aki „Horvát meg-
tiszteltetése" című akadémiai beszédében többek közt így 
aposztrofálja: „Szívesen vallom, hogy nem ismerek senkit, aki 
több hálával érezheti magát iránta lekötelezettnek, mint éppen 
magam. S nem fogom feledni soha, hogy Horvát gyenge ko-
rom óta nekem jóakaró barát, tanácsló, oktató, buzdító volt, 
hogy én szakomban tőle tömérdek segedelmet vettem. Hogy ő 
nekem drága idejéből órákat, napokat, sőt éjeket is ajándéko-
zott kétségek eloszlatására s a tudomány homályos vidékein 
útbaigazításomra, egyként a história felderítése, különösen 
régiségeink ismerete s irodalmunk története köriil: ezeket nem 
feledem soha!" 

(Debrecen). 



Votják népdalok) 
Fordította: Púlffi Márton. 

(2) 

Legényszótól haj de hangos az utca, 
De sok kis lány sírva néz a nagy útra. 
Utca-hosszat annyi sírás nem volna, 
Ha nem kéne a császárnak katona. 
Bús az idő, itt van a tél, hull a hó, 
Béfedi a szép zöld gyepet a halotti takaró. 

(7) 

Üveges, üveges, üveges ablak, 
Feketés, feketés felleg-rongydarab. 
Darvadozva szállnak fent a madarak, 
Leányok, haj, leányok, bizony itt hagylak. 

(9) 

Tőzeges mocsárba fiadzik a haris, 
Fehérítsd a vásznat, fehérítsd csak Maris. 
Akcsabej, Jancsabej vonul bé Karánba, 
Irt a császár, indulunk már bé a kaszárnyába. 

(16) 

A fűzfának ne vágd el a tetejét, 
Újra kinő, ott vagy vele, mint elébb. 
Mért viszik el a legények elejét? 
Olcsó lett a fűzfavessző, van elég. 

*) Munkácsi gyűjteményéből: Votják Népkölt. Hagyományok. 
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(31) 

Künn a pusztán hét kis lányka. 
Hat meg, úgy sír bánatába, 
Titkos az ő keblök kínja, 
Magányosan járnak sírva. 

(33) 

Lobog az ing, szellő fújdogálja, 
Harsog a fű, harmat esett rája, 
Bánat-harmat szívemet megeste, 
Minek is kell lefeküdni este?! 

(37) 

Vízmentében libácska 
Keresgélve gágog, 
Hol vagy babám, gyere vissza, 
Nyafka kis lány nyávog. 

(38) 

Erdőben fa annyi van, hogy sok, 
Annyi a lány, mind csak engem fog. 
Annyi fa közt jegyzett fa csak egy, 
Annyi lány közt egy kell nekem, egy. 

(40) 

Votják legény olyan legény 
Rojtos a gatyája , 

Kurjant egyet s vajjá válik 
A leányszív rája. 

(45) 

Patak partra nem járok én másért , 
Patak partnak csengő szép szaváért, 
Patak part ját nem hiába járom, 
Oda várom csengő szóra az én édes párom 
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(53) 

Mert a tojás nem étel, nem igen talál, 
Mintsem özvegy asszonyt végy, inkább a halál. 
Mert ősszel-szél fújdogál, sír a rekruta, 
A. nyár lassan muldogál, a lány megunta. 

(84) 

Tizenkét pár kapuzábé 
Válogathatsz, lovam, ládd-é?! 
Tizenkét pár fekete szem, 
Kivel kötsz ki, nézd meg eszem. 

(70) 

Aki a tengeren át akar menni, 
Papirosnál vékonyabb hajót nézzen ki, 
Aki a babámmal szóba állni mert, 
Bársonynál finomabb nyelvre tegyen szert. 

(129) 

Nosza menjünk a vásárba, 
Vegyünk bádogvedret . 
Bádogveder abroncstalan; 
Ódd meg a kötődet! 

(181) 

Ej-haj, jobb felől, bal felől 
Fáj a lapockám, 

Ej-haj, egy kis pálinkától 
Meggyógyulok ám. 

(257) 

Ha felkapom hacukámat, 
Azt hiszik, hogy hímzett, 

Ha kivetem hasacskámat, 
Azt hiszem, hogy innep. 





Miscellanea. 
Irta: Pruzsiuszky János. 

I. 

'Axgáyag: Girgenti. 

Az etymologiai kérdésekben jártas szem is alig látja, 
hogy a mai olasz város neve voltaképen szoros szervi össze-
függésben áll a már Kr. e. 582-ben alapított és dór gyarmato-
sok által épített Akragas-szal. Igazán klasszikus példát nyújt 
ez a két szóalak arra nézve, hogy a szavak fejlődésében és az 
átvétel után való átalakulásban a magánhangzók teljesen alá-
rendelt szerepet játszanak, de a mássalhangzók annál fonto-
sabbak, mert ezek képezik a szótest csontvázát. A mai olasz 
városnévben a „Girg" hűségesen feltüntet két guttural'is hang-
zót, — igaz ugyan, hogy csak az írásban — továbbá ott van az 
elpusztíthatatlan liquida, az „r" betű és hang. Hogy az eredeti 
görög alakban a x, y, és a közbenső o voltaképeni ősei az 
említett olasz hangoknak és betűknek, azt szerencsére kézzel-
fogható módon bizonyítja nekünk a kettő között álló latin 
Agrigentum-alak. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy ez 
a hosszabb szó a görög 'Axgáyavxa accusativusból képződött, 
úgy hogy egymás mellett látjuk az — avar, - e n t u m és — enti 
végződést. Még a végződésekben is sokkal szívósabbnak bizo-
nyult a nasalis + dentalis tenuis mássalhangzó csoport, mint 
a szóbanforgó vocalisok. 

Érdekes, hogy egy újabb város neve is hasonló szívósság 
mellett tanúskodik. A dán kikötőváros Korsör tudvalevőleg a 
Crucis ora névből származott . Szembeötlő módon meg van 
őrizve a gutturalis tenuis, a két liquida (r, r) és a második c-ből 
eredett sibilans. Önkéntelenül eszünkbe jutnak a cru:c-ból szár-
mazott magyar kuruc alak és a cruciger-bői képzett német 
Kreuzer és magyar krajcár vagy karajcár szavak. 
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Habent sua fata vocabula. Valóban igen sok etymologiai 
crux philologorum nyerhetne megoldást, ha a szaketymologu-
sok nem oly sokat bajlódnának a vocalisokkal. 

II. 

Lucus a non lucendo. 

A vegytan tudománya egykoron a phlogiston-elmélettel 
akar ta megmagyarázni azt a már korán tapasztalat jelenséget, 
mely szerint egy test elégése után, az összes égéstermények-
nek pontosan megmért súlya mindig nagyobb az elégett test 
súlyánál. Bökkenő volt ez a különösség a régi chemikusok fejé-
ben. Ezért találta ki egy különben nagynevű francia chemikus 
azt a sajátszerű magyarázatot , hogy a minden testben meglevő 
phlogiston-nak negatív súlya van és így az elégéssel megsemmi-
sült phlogiston után megmaradt összes égéstermények na-
gyobb súlyt tüntetnek fel, mint az eredeti test elégetés előtt. 

Erre a különösségre emlékeztet némileg az a nyelvészeti 
enantiosis, hogy a lucus neve onnan ragadt a lucus fogalmára, 
mert hát ott és abban „non lucet". 

Nem tudom hol olvastam először a címben feltüntetett 
mondást, de hallani közbeszólás alakjában történt megjegyzés-
ként réges-régen egyszer Csengery Jánostól hallottam talán 
még a mult század utolsó éveiben. Azóta igen sokszor gondoltam 
erre a lehetetlen szólásmódra. 

Amint mai napig mindenki mosolyog a phlogiston-elmé-
let lehetetlenségén, úgy — azt hiszem — nyugodt lélekkel be-
érhetjük a lucus egyszerű etymologiájával, mely szerint 
a „lucus a lucendo" származik. Nemus opacum, sötét, árnyékos 
ligetről olvashatunk és tudunk, de a „lucus" szó igazi értelmét 
csak helyesen kell visszaadnunk a német „Lichtung" és a ma-
gyar „tisztás"-szóval és akkor rendben van az ügy. A lucus 
nem annyira liget vagy berek, hanem eredetileg egy fiatal 
fácskákkal beültetett terep, holmi kis erdőcske, vagy ha úgy 
tetszik: cserjés, csalit, ellentétben a kerek erdővel vagy erdős 
rengeteggel. Szerencsére itt is segítségünkre van a német 
nyelv; maga a Licht, Lichtung szó, továbbá a leuchten és Lohe 
szavak szembeötlő módon, a consonansok tanúbizonysága sze-

Emlékkönyv . 17 
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f 

rint, összetartoznak. Már pedig a Lohe szóról a következőket 
olvassuk a „Deutsche Wortsippen" c. könyvben1) (131. lap): 
Loke ist mhd. lohe „flammendes Feuer, aufflammendes Feuer. 
Es geht auf eine germ. Wurzel luh — leuchten, indogerm. luk 
zurück, das uns deutlich in lat. lux = Licht, lucere = leuch-
ten entgegentritt. Zur Wurzel stellen sich weiter lat. luna 
Mond, lumen = Licht. N. B. (notabene) das „Lohe", welches 
uns in Ortsnamen wie Eschenlohe, Hohenlohe, Nussloch, Wies-
loch und dergleichen begegnet, ist ahd. loh. mhd. loch (Genetiv 
löhes) — Gebüsch, Gehölz. Eine Weiterbildung des auch als 
Familienname gebrauchten „Hohenlohe" stellt der Familien-
name „Holoch" dar. 

Legyen szabad itt megemlítenem, hogy jó néhány éve 
fölkerestem a tóalmási parkot, amely jelenleg a br. Prónay-
család tulajdonát képezi. Akkoriban nem lakott benne úgy-
szólván senki, csak néhány menekült család talált az épületek-
ben menedéket. A valamikor nagyon híres parkban ma is 
vannak sétányok és többször olvastam egy-egy emlékkövön 
ezt a latin felírást: hunc lucum, t. i. ezt vagy azt az alléét 
kinek a kedveért vagy kinek a tiszteletére alapította vagy 
ültette a fákat. Ügy gondolom, hogy nem túlságos merészség 
kell hozzá, hogy a mi közkeletű lugas (vagy talán inkább 
Ingos) szavunkat ugyancsak a római lucus-ra vezessük vissza. 

III. 

Megjártam a száz tü végét. 

„Megjártam vagy bejártam a száz tű végét", ezt a tréfás-
nak hangzó mondást aránylag későn hallottam és bizonyára 
ma is használják. Mit jelent és mit akar mondani? A dolog 
nézetem szerint igen egyszerű : Bejártam a határt. A száz 
„tű" helyett csak a száz „tő" szót kell értenünk. A „tős-gyöke-
res" plasztikus melléknevünk is lelki szemünk elé vetíti 
a növények és fák képét és fogalmát és mindnyájan olvastunk 
a „hét szilvafás nemesemberről". Erdélyi szászok között 
járva, kérdeztem ottani német tanároktól, hogy mit értenek 
ők a német : Beim Honderstroch kifejezésen. Láttam, hogy 

*) Georg Stucke: Deutsche Wortsippen Ansbach hei Seybold 1912. 
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meglepte őket a kérdés, mert maguk sem voltak egészen 
tisztában az igazi értelemmel. Egy klasszikus philologus pro-
fesszor úgy értelmezte, hogy a Honder szó rövidítése a Hol-
lunder, Holler főnévnek ( = bodza) és így csak a bodzabokrot 
kell érteni alatta. Magam azonban úgy sejtem, hogy itt is 
eredetileg „Hundert Strauch" forog szóban, ami a. m. mint 
száz bokor. Sőt talán maga a német tá jszó: Hotter, amelyhez 
nagyon hasonlít a magyar határ is, az eredeti német „hundert" 
maradványa. Nem lévén szlávista, nem tudom, hogy a szláv-
ból jött-e át a magyar „határ" szó, de ha ez így volna is, még 
akkor sincsen kizárva, hogy elszlávosodott német szót nem 
vettiink-e át mi magyarok? 

( Budapest.) 



A görög megaron eredete. 
Irta: Roska Márton. 

Ha egyelőre eltekintünk a felső palaeolithikum tekto-
nikus rajzaitól, melyek rendeltetése ma még megoldatlan, — 
kétségtelen dolog, hogy a legrégibb kiforrott, mesterséges la-
kásforma a camignyi, tehát mesolithikus, földbe ásott, kerek, 
méhkasszerű üreg, mint meghúzódó hely az időjárás viszon-
tagságai ellen. 

Az is kétségtelen, hogy ez a forma nem veszet t ki a most 
mondott periódussal, hanem tovább élt, akár mint lakás, akár 
pedig más rendeltetéssel az egész őskoron át, megtaláljuk a 
népvándorlások korában s vermek alakjában ma is megvan. 

A magam kutatásai rendjén a perjámosi (Torontál m.) 
Sánchalmon bontottam ki olyan földbe ásott putrit, melynek 
peremén karólyukak voltak, tehát a putri fölé kerek, sátor-
szerű tetőzetet húztak annak lakói.1) A galíciai Bolechowcen 
a háború folyamán feltárt telep adott a többek között egy olyan 
putrit is, melynek peremén egy pár karólyuk őrizte a széi-
ernyő emlékét, melyet a szemben fekvő oldalon egy külön 
karó tartott.2) A perjámosi réteg kora aeneolithikus, a bole-
chovvcei pedig a neolithikum végéről való. 

Ezek mind földalatti lakások. A kerek, sátorszerű föld-
felettiek sem hiányoztak nálunk. Említem a neolithikumból a 
magyarköblösi (Szolnokdoboka m.) Pusztaszőlők nevű határ-
részben még 1910-ben kibontott, kerek kunyhót, az ottományi 
(Bihar m.) Várhegyen feltárt kerek lakást, a bronzkorszak 
elejéről, mely előtt kerek putrit tártam fel s ugyancsak a 

9 Múzeumi és Könyvtári Értesítő, VII. 1913. 113. 1., 62. ábrán, a 
vízszintes felvételek rendjén a szűz földön konstatált jelenségek között 
az I. sz. putri. 

2) Dolgozatok—Travaux X. 1919. 10. I. 5. ábrán a vízsz'ntes fel-
vételek térképén a III. sz. putri. 
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bronzkorszakból az ottományi Földvárból egy tűzhelyes kerek 
kunyhót. 

A két csoport közötti átmenetet a félig a földbe ásott put-
rik képviselik, amelyre az aeneolithikumból a biharmegyei 
Bihar községből tudok példát idézni. 

Amennyire hiba volna a sátorból kifejlődött, kerek for-
májú lakást minden fenntartás nélkül északi típusnak nevezni, 
épen annyira nem állja meg a helyét az ősrégészetnek korábbi 
felfogása, hogy a négyzetes formájú lakások eredetét Délkele-
ten kell keresni. Annak ellene mondanak a seskloi, tirynsi, 
orchomenosi stb.3) kutatások. Sesklon pl. úgy a neolithikum-
ban, mint a bronzkorban megvolt a kerek forma. Ez az eset 
világos cáfolata annak a következő fokozati fejlődést bizonyí-
tani akaró felfogásnak, hogy: a kerek forma volna a legrégibb 
lakástipus, melyet időben az ovális, ezt pedig a négyzetes la-
kás követett volna. A fejlődésnek ez a feltételezése valószínű-
nek látszik, valójában pedig a különböző tipusok egymás mel-
lett megélnek sokáig.4) 

Megdönthetetlen tény azonban, hogy a földalatti kerek 
típust a mesolithikumig vezethetjük vissza, ellenben a földszí-
nen épített kerek és négyzetes tipusú házat a neolithikumon 
túl nem tudjuk vinni. Ebben a periódusban megvan nálunk, 
megvan Kréta neolithikumában (Megasa) és megtaláljuk Thes-
salia neolithikumában is. 

A skandináviai megalithikus emlékek5) legegyszerűbb s 
3) Heinrich Bulle: Orchomenes, I. München, 1907. 36. 1. 
4) U. o. 47. 1. 
5) V. ö. Sophus MüUer: Nordische Altertumskunde I. Strassburg, 

1897. Déchelette, Montelius, S. Müller a dolmenek keleti eredetét hirdeti, 
Much, (Die Trugspiegelung orientalischer Kuftur, Jena, 1907.) s mások eré-
lyesen szembe szállnak ezzel a felfogással. A magunk részéről nyomaté-
kosan hangoztatjuk, hogy a dolmeneknek s a belőlük kifejlett többi mega-
lithikus emlékeknek akkora bőségét és e bőség keretein belül akkora vál-
tozatát sehol sem találjuk meg, mint azon a területen, melyet Skandinávia, 
Nyugateurópa, Anglia és Írország, Franciaország és az Ibériai félsziget 
képvisel. Sőt sehol sincsenek meg az átmeneti formák úgy, mint itt, sehol-
sem követhetjük a ¡fejlődést lépésről-lépésre úgy, mint a most jelzett 
területen. 

Wilke az Ibéria félszigeten sejti azt a központot, a honnét vándor-
lások, kulturális hatások képében tovább terjedtek. (Südwesteuropaische 
Megalithkultur u. ihre Beziehungen zum Orient, Würzburg, 1912.) 
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egyben legrégibb formája a dolmen. Ez pedig nem egyéb, mint 
az egyosztatú, négyzetes háznak kicsinyített másolata. S hogy 
hasonlatunk még teljesebb legyen, a megalithikus emlékek 
tipológiai és chronológiai fejlődése rendjén fölös számban ta-
lálunk olyan típusokat, melyek utánozzák az ereszes s ezen 
kívül a kétosztatú ház alaprajzát és a nagyobb kiadású sír-
kamrák között van akárhány, amelyikhez idők jártával újabb 
helyiségeket ragasztottak, akárcsak a kétosztatú házhoz hoz-
záépített mellékhelyiségeket. Azt is, ezt is a szükség hozta 
magával. 

A négyzetes lakás alaptípusa az egyosztatú ház. Ennek 
továbbfejlődése az u. n. ereszes, majd a pitvaros, illetőleg az 
előcsarnokos ház. Ez a fejlődés időben, fokozatos egymás-
utánban jelentkezik, ami még nem jelenti azt, hogy az egy-
szerűbb tipus a kombinálttal egy időben is ne szerepeljen. 
Sesklon pl. a többosztatú ház mellett megvan az egyosztatú is. 
Erősd csupa kétosztatú házakat adott, a perjámosi Sánchal-
mon s a községtől Keletre az u. n. Tizedszérűn létezett aeneo-
lithikus-bronzkori telepeken szintén egymás mellett találjuk 
meg az egy- és kétosztatú típusokat. 

Ha másutt a klimatológiai viszonyok megengedték, hogy 
ezek a típusok mint földszínen épült lakások jelentkezzenek, 
nálunk gyakoriak a félig a földbe mélyített változatok. Ez az 
eset pl. a bihari aeneolithikus telepen, ezt állapítottam meg az 
ottományi Földvár aeneolithikus-bronzkori telepén. 

Már most, ha tudjuk, hogy a fejlődés első láncszemét az 
egyosztatú, négyzetes ház képviseli, a fejlődés további me-
netét az ereszes, ez után a pitvaros, illetőleg az előcsarnokos 
ház mutatja, melyből a görög megaron s ebből a mykenaii 
paloták születtek, az a kérdés, hol keressük a fejlődés első 
láncszemeit? 

Mielőtt a kérdésre felelnék s az erre vonatkozó adatai-
mat felsorolnám, felvetek egy átmeneti kérdés t : vájjon a 
négyzetes forma a kőépítkezés, vagy pedig a fából való épít-
kezés eredményének tekinthető? 

A Délen feltárt esetekben szerepe volt a fának, de sokkal 
nagyobb szerepet játszott a kő és tégla. És ez természetes . 
Ott kevesebb a fa, több a kő. 



A GÖRÖG MEGARON EREDETE 263 

Nálunk fordítva van. Van ugyan kövünk, de rengeteg a 
fánk s az eddig ismert esetek mindegyikében pusztán a fának 
volt szerepe. 

A fa természete az egyenes vonalú falakat szabja meg. 
Értem a nagyobb, vastagabb fákat, a falak felépítésénél az ú. 
n. boronaépítkezéssel való eljárást, mert a vékonyabb ágakkal 
való fonás technikája megengedte a kerek formát is. Ameny-
nyiben pedig a vastagabb fák oszlopokul szolgáltak, itt is a 
négyzetes forma az egyedüli. Ott van Erősd, ott vannak a 
bihari és perjámosi esetek. 

Már most, ha tudom, hogy az egyosztatú ősibb forma ott 
kell, hogy lappangjon még feltáratlan tiszta neolithikus tele-
peinkben; ha tudom, hogy a tordosi telepről, az u. n. Torma-
gyűjteményben van egy finoman iszapolt, barnavörös tónusú 
edénytöredék, melyre barna festéssel olyan házat rajzolt egy-
kori készítője, melynek meredek tetőzete öt oszlopon nyug-
szik (négy a négy sarkon, egy középütt) és ez a tető az egyik 
oldalon ereszesen,") de szembeszökően kirúg, nyilvánvaló, 
hogy itt egy olyan fejlődési phasissal van dolgom, mely ter-
mészetes és szerkezetileg jól indokolható átmenetet képez a 
kifejezetten festett kerámikás, tehát valamivel fiatalabb erősdi, 
kétosztatú lakásokhoz, melyek egy lakószobából és ez előtt 
egy pitvarszerű helyiségből állanak, mely utóbbit, az egyik 
sarok kivételével, cölöpsor határol, tehát a fölébe ugró fedél 
alá volt támasztva.7) A fejlődés további során ez a pitvar-
szerű előrész szervesebben csatlakozik a lakószobához. Ezt 
az esetet megtaláljuk a perjámosi Sánchalom és Tizedszérű 
telepein. 

Erdélyben tehát nyomon követhetjük a fejlődést minden, 
szerkezetileg megkívánható fokozaton. 

Az újabb kutatások bebizonyították, hogy Erdély épen 
a neolithikumnak festett kerámikás alperiodusától kezdve mek-
kora szerepet játszott, mint kulturelemeket adó terület, min-

6) Az ereszt, majd a nyitott pitvart is csak olyan terület teremthette 
meg, melynek csapadékviszonyai egyenesen megkívánták, h o g y a lakó-
szoba bejáratát ezzel a toldalékkal ellássák. 

7) Dr. László Ferenc: Ásatások az erősdi őstelepen, Dolgozatok— 
Travaux V. 1914. 279—386. 1. V. ö. u. o. 3 6 7 - ^ 7 6 . 1. a tőle kiásott lakások 
jellemzését s a felhasznált irodalmat. 
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den irányban s hogy Erdélynek ez a hatása megérzett úgy a 
görög szárazföldön, mint Keletre Trójáig, — tudjuk továbbá, 
hogy a thessaliai erődített helyek (Sesklo, Dimini stb.) erdélyi 
befolyásra vezethetők vissza. Ezen az alapon nem nehéz 
megbarátkozni a gondolattal, hogy az erdélyi (Tordos!) ere-
szes házból fejlett pitvaros ház (Erősd!) volt a görög megaron 
elődje, prototípusa. 

(Kolozsvár). 



A székelyek oláh rokonságának meséje. 
Irta: Szádeczky Kordoss Lajos. 

I. 

„Románia Mare" politiko-historicusa, Jorga Nikoláj, a 
bukaresti parlamentben, mint elnök, 1920-ban azzal üdvözölte 
a székelyföldi képviselőket, hogy a székelyek rokonaik, mert 
nem egyebek, mint elmagyarosodott románok. 

Ez a képtelen állítás méltó feltűnést keltett Erdélyben. 
Még azokat is meglepte, akik ismerik az oláh történetírók szo-
kását, amely nem riad vissza politikai érdekből a legvakme-
rőbb hamisítástól sem. Csakis így hirdethetik ők a trajánusi 
dáciai eredetet, népfajuk Erdélyben keletkezését, ősfoglalását s 
1800 év óta benszülött lakásukat. Hiába tanitja ezzel szemben 
az igaz történelem, hogy ők itáliai pásztor s balkáni szláv né-
pek keveredéséből a Balkánon keletkezett népfaj, mely csak a 
XII. század végén kezdett átszivárogni az Aldunán észak felé 
s csak a XIII. század elején tűnt fel Erdélyben. 

ö s i jogukat Erdélyre a Gyulafehérvárt 1918. november 
20.-án tartott nemzetgyűlés kiáltványa is hamisítványra ala-
pítja, azt mondván, hogy Magyarországnak oláhok által lakott 
részei az ő ősi földjük, amely területet Traján császár foglalása 
óta az ő karjaik munkáltak meg s az ő vérük áztatott. 

Köztük is volt elvétve egy-egy tiszteletreméltó kivétel, 
aki az igazságot kereste és hirdette. Maiorescu Titus, volt cul-
tusminister, „Critice" c. müvében azzal bélyegezte meg az oláh 
történethamisítást, hogy „a román kultura irányában legfőbb 
bűn a hazugság, pedig az egyetlen népnél sem lehet a kultura 
alapja". Bogdán Juon bukaresti egyetemi tanár sem habozott 
kimondani, hogy ők nem a római, de a balkáni bolgár-szláv 
kulturának az örökösei. „Majdnem minden régi intézményünk 
— úgymond — elkezdve a vajdáktól az utolsó falusi kenézig, 
szláv eredetű". 
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Még erősebb kritikát mondott hamisítási rendszerükről 
egy erdélyi oláh eredetű író, aki 1918-ban azt írta, hogy „a 
román intelligencia korcs és idegen, kulturája hirtelen össze-
lopkodott, a leendő birodaloméhoz csatolandó földdarabokra 
nézve tulajdonjogát mesékre építi fel, pöre folytatásához pedig 
anyagi és szellemi fogyatkozásai miatt elég erővel nem rendel-
kezik. Szóval ez a nemzet . . . . egy bizonytalan talajon énjének 
a megformálásához a tévtanok, hamisítások és hazugságok 
köveit hordja össze s a nemzeti füst és üres gőg akkora tömegű 
malterjával dolgozik, a mekkorával s aminővel a három test-
vér (t. i. a francia, spanyol és olasz) együttvéve se dicseked-
hetik . . . Ámít, hamisít és hazudik, hogy összefércelt kis kul-
túrájával a világ legműveltebb nemzetei között magának helyet 
kierőszakolhasson . . . . Hazudoznak neki régi fényről, régi 
dicsőségről, világverő dicső ősökről . . . . dák-római alapon, 
egy hazugságon, egy képzelődésen, amely a kalandor politiku-
sok, a túlzó nacionalisták agyából burjánzott ki . . . . Az a hir-
detett sok dicsőség és nagyság nem egyéb népátoknál és nép-
szenvedésnél . . . . Egy Mihály, egy István-vajda ügy fürdöttek 
a hazai román vérben, mint akár a libák a Duna kiöntései-
ben" stb.1) 

Ezeket tudva, nem meglepő, hogy most már a székelye-
ket is az oláhoktól származtat ják. Olvastam már ilyen eltulaj-
donítást a magyar mágnásokról is. 1917. nyarán Bukarestben 
tanulmányozván a háború előzményeit, s átnézvén a nagyszámú 
román propaganda könyveket és cikkeket, ezek egyikében azt 
olvastam a magyarokról : 

Ezer évvel ezelőtt egy barbár invasio tört be Európába: 
Árpád magyarjai . Ezek elözönlötték Pannónia síkjait s a Kár-
pátokon-túli Dácia gazdag földjeit. A benszülöttek egy részét 
kiirtották, másrészét elnyomták s harmadik részét elmagya-
rosították. De a románok erős latin alkotmányát nem bírták 
megdönteni, mert ezek a hegyekbe húzódtak előlük. A magya-
rok a pusztákon telepedtek le. Szent István és utódai alatt azután 
nemes elemeket vettek lel maguk közé a románok tömegéből. 
Innen van, hogy a magyar mágnások annyira méltóságos tar-

9 Moldován Gergely: A bojár és a paraszt Romániában, A Magyar 
Figyelő 1918. májusi 5. számában. 
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tásúuk, nemes vonásokkal, kecses mozdulatokkal, szép szemek-
kel, színpompás ruhájukkal. Mindez elárulja román eredetüket 
(leur origine roumaine).2) 

Tehát a magyar mágnás és a magyar díszruha román 
eredetű. Risum teneatis! Miért ne lehetnének tehát a széke-
lyek is?! 

Olvastam Jorgától is hasonló, a magyarokra gyakorolt 
román civilizáló hatásról bukaresti akadémiai kiadványban, azt 
mondván, hogy a honfoglaló magyarok pogányok maradtak új 
országukban mintegy száz esztendeig, mindaddig, mígnem 
érintkezésbe jöttek a rumén népnek nagyon jelentékeny töme-
gével, 1000 év körűi.3) 

Ez azután a történetírás! Szent István tehát oláhoktól 
vette át a keresztény vallást. 

Kit lephet meg ezek után, hogy a székelyek ősei is oláhok 
voltak. 

Engem nem lepett meg azért sem, mert már 1915-ből ol-
vastam azt „A román kérdésről Ausztriában és Magyarorszá-
gon" c. müvében.4) De még akkor nem mint saját tudományát, 
hanem az erdélyi Enescu János és Qyula testvérek felfede-
zését egy Jorga által ismertetett munkájukban: Erdélyről, a 
Bánátról, a Kőrös-vidékről és Máramarosról/ ') Azt mondják 
ebben, hogy: A magyar tömegtől külön kell választani a kárpát-
alji székelyeket, melyek nagyrésze a régi rumének elmagyaro-
sitott utódai. Amint ezt ruházatuk, házépítésük, földmivelésük, 
nép hiedelmeik, sőt néptypusok tanúsítja.") Ezek ugyanis (t, i. 

2) Le Journal des Balkans 1915. jan. 11/24. sz. „Le Magyar" c. a. 
3) Academiie Rumaine, Bulletin de la Section Historique 1916. nro. 3. 

222. I. „Les Hongrois resterent pains plus d'un siecle, jusqu'à ce, qu'ils 
vinrent en contact avec le masses plus importantes du peuple roumain, 
c'est a dire après l'an 1000". 

4) Le question roumaine en Autriche et Hongrie. Bucarest, 1915. 30. L 
5) Jean Enescu et Jules Enescu: Ardeaul Banatul, Criçana si 

Maramurâçul din punct de vedere agricol cultural si econom'c. Bucarest, 
1915. 

8) „Et il faut détacher de la masse hongroise les Szekler des Car-
pathes, pour une grande partie d'anciens Roumains dénationalisés ainsi que 
le montre le costume, le manière de construire leurs habitations et de 
travailler leur champs, leur croyances populaires et meme leur type; ils 
ont combattu très souvent sou, les drapeaux des princes moldaves. (Etienne-
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a székelyek) gyakran harcoltak a moldvai fejedelmek (Nagy 
István, Rares Péter) zászlai alatt és örömmel üdvözölték a 
rumén csapatok megjelenését Erdély földjén, ahol társadalmi 
szabadságuk elvesztése fenyegette őket. 

Jorga tehát innen merítette tudományát. De sem ő, sem 
az Enescu testvérek egy szóval sem próbálták bizonyítani állí-
tásukat. Amire, mint hasonlatosságra hivatkoznak, az oly 
messze áll egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Nevetséges 
erőlködés a székely ruhát, házat, földmívelést és typust még 
csak összehasonlítani is. Ignotos fallit, notis est derisui. 

1916-ban az oláh betöréskor az Uzi-szorosban zsákmá-
nyolt egy oláh hadi naplóban olvastam, hogy mennyire meg-
lepte az oláhokat a Székelyföldnek az övéket messze felülmúló 
kulturája, háza, földje, gazdasága. De ezt nem oláh történet-
író, hanem egyszerű tanító írta, — magának, nem népámítás és 
propaganda céljára.7) 

Jorga különben sokkal tanultabb fő, hogy sem föltehet-
nénk róla, hogv ö hiszi is azokat a képtelenségeket, amiket hir-
det; de hirdeti nemzeti sovinizmusból. Ilyennek kell tartanom 
azt az állítását is, hogy Kinizsi Pál t 'is oláhnak mondja. A 
kenyérmezei diadalt (1479.) — szerinte - - Báthory István 
erdélyi vajda a törökkel szemben egy bánáti rumén vezérrel, 
Kinizsi (a kenéz) Pállal egyesülve nyerte meg.s) 

Jorga elvakult sovinizmussal elzárkózik minden jó-
zan érv és ítélet elöl, mely az ő dák-római-erdélyi eredetü-
ket tagadja . Erősen kifakadt pl. Hrouchevski M. lembergi egye-
temi tanár ellen, ki az ő Ukrajna történetében semmiként sem 
akar ja az oláhokat római telepeseknek elismerni Erdély terü-
ietén. Mi az ö számára — úgymond — oláhok (voloch) va-
gyunk és semmikén sem rumének, egy leszakadt, elnemzetle-
nített és romanizált ága a thrákoknak, következőképen területi 
jogok nélkül (Erdélyben). Aurélián császár midőn Dáciát ki-

;e-Grand et Pierre Rares) et ont salué l'apparition des troupes roumains 
sur le sol de la Transylvanie, ou Ms étaient menacés deperdre leur liberté 
sociale". 

7) „Oláh tiszt naplója" c. a. ismertettem az „Az Újság" 1917. évf. 
8) . . . . „des troupes de Báthory, unies a celle d'un Roumain du 

Banat, Paul Kinizsi (le Cnéze)". Bulletin de l'academie Roumaine 1916. 
jan. 1. 247. 1. 
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ürítette, elvitte nem csupán a légiókat, hanem a népet is tel-
jesen. Úgy hogy mikor a szlávok a XII. században bejöttek 
gyarmatosítani, egy majdnem teljesen lakatlan tartományt ta-
láltak ott . . . Egy oláh vándorlás a Dnnántúlról csak sokkal 
később történhetett, nem előbb, mint tán a XI. és XII. század-
ban. így mi — jegyzi meg Jorga — végleg kiűzetünk a mi 
házunkból és ahol megtűretünk is, mi vagyunk az új jövevé-
nyek, a bevándorlók. ') 

Biz ez úgy van, minden tárgyilagosan ítélő történetíró 
szerint, legyen az magyar, német vagy szláv. 

Ezeken a hamis vágányokon haladó oláh történetírásnak 
legújabban vesszőparipájává kezd válni a székelyek oláh ere-
detének hirdetése. Nyilvánvaló, hogy nem tudományos komoly 
cél lebeg előttük: az 'igazság keresése, hanem politikai célzat, 
hogy a székelyeket különválasszák a magyaroktól s hogy el-
hitetvén ezt legalább szövetségeseikkel, a székelység eloláhosí-
tására jogcímet keressenek. Mi ezzel a célzatos hamisítással 
szemben nem helyezkedhetünk az ignorálás álláspontjára s 
nem fogadhatjuk egyszerű megvetéssel, nehogy hallgatásunk 
a helyeslés látszatát keltse, hanem föl kell emelnünk tiltakozó 
szavunkat, illetőleg rá kell mutatnunk ennek a ráfogásnak 
szemfényvesztő célzatára és alaptalanságára. 

Annál inkább, mert a politikai célból odavetett állítás 
újabban tudományos mezben is próbál mutatkozni. 

1922. május havában egy Metes nevű fiatal oláh történet-
író felolvasást tartott Bukarestben (Mehedint, bukaresti egye-
temi történettanár, volt kultuszminiszter elnöklete alatt és 
hozzászólása mellett), melyben azt állította, hogy a székelyek 
épúgy, mint az oláhok az ókori thrák néptől származtak. A thrá-
kok keleti törzse volt a görög írók által scytháknak (skythes) 
nevezett nép. Ennek egyik ága volt a székelység, melynek a 
neve is a scytha névből származott. Ezek Erdély keleti részé-
nek őslakói voltak már Kr. e. A magyar honfoglalás után ma-
gyar befolyás alá kerültek s nyelvüket elvesztve elmagyaro-
sodtak, mint ahogy a bolgárok elszlávosodtak. A thrákok ke-
leti törzsének (a scytháknak) másik ága volt a dák nép, mely-

B) Jorga N. Relations de Roumains avec les Russes Occidentaux. 
Academie Roumaine, Bulletin Historique 1916. ápr. 1. 4. sz. 323—25. 1. 
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bői római keveredéssel az oláhok származtak. A thrákok nyugati 
törzse volt a római légiók népe, melyből az oláhság zöme ere-
dett. így ők a dákkal vegyülve egyesítették a thrákok nyugati 
és keleti ágát és így testvér-népe volt a székelyek őseiül fel-
tételezett skytháknak.10) 

Ez a zavaros galimathiás minden tudományos alapot és 
bizonyítékot nélkülöz ugyan, de egyet bizonyít, hogy az oláh 
történetírás mi m'indenre képes, hogy politikai célzatból mesés 
combinatiokat termeljen és kisüsse a régóta hirdetett őslakos-
ság és római dák continuitás mellé most már újabban a szé-
kely-oláh rokonságot is.11) 

II. 

Az oláhok római-dák eredetének és Erdély területén való 
nemzetté alakulásuknak fantasticus historia-csinálásával szem-
ben a magyar történetírásnak az a megokolt álláspontja, hogy 
az oláhokat nem találta itt a mi honfoglalásunk, hanem későbbi 
(XII—XIII. századi és még inkább az azutáni századok ideje-
beli) bevándorlók. Az pedig minden vitán felül álló tény, hogy 
a székelyek régebbi lakói Erdélynek, mint az oláhok. 

Midőn az oláhok Erdélybe, mint juhpásztorok és jobbágy 
telepítvények, beszivárogni kezdenek, a székelyek már a Szé-
kelyföldön letelepedett, önálló népéletet folytató, barom-
tenyésztő és földmívelő, főként pedig katonai szervezetbe fog-
lalt és határvédő, önkormányzatot és szabadságot élvező köz-
nemesség. 

A balkáni oláhokból, kik a XIII. század folyamán még 
igen kevesen voltak Erdélyben, valószínűleg III. Béla telepített 
le egy rajt N*is és Szófia környékéről (1182-iki görög hábo-
rúja után) az erdélyi Déli-Kárpátok aljára, az Olt fogarasi mel-
lékére. A ta tár járás előtti történeti adatok, amlnd ezekre az Olt 
mellékén lakó kis töredék oláhságra vonatkoznak. 

Nem jöhettek szabadon, nem telepíthettek közülük jobbá-
gyokat a földesurak; királyi engedély kellett hozzá. így pél-
dául III. András (az utolsó Árpád) 1292-ben engedélyt adott 

10) Tartalmát közölte egy bukaresti hirlap, a „Diminata'\ 
") 1924-ben Mehedint bukaresti egy . tr. is tartott hasonló elő-

adást Brassóban. 
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Ákos-nembeli Györkeíia Sándornak, hogy hunyadmegyei há-
rom falujába (Maros-Illye, Szád és Fenes) oláhokat telepíthes-
sen.12) Oly kevesen voltak még e század végém hogy ugyan-
csak III. András király a hazánkban lévő összes oláhokat egy 
helyre, a Balázsfalvától délre fekvő királyi birtokra, Szé-
kesre13) akar já letelepíteni; mindössze a gyulafehérvári kápta-
lan számára hagyván meg közülök ama 60 háznépet, melyet 
IV. (Kun) László adományozott nekik, Fiilesd és Enyed birto-
kukon, minden ötvened és tized fizetéstől mentesen és bármitől 
egyébtől, amint ezek a hazájukból kiűzött oláhok (Olaci extor-
res) László király oklevele szerint nekik adattak.14) 

Ebben az oklevélben (melyet eddig kellőleg nem méltá-
nyoltak) egyenesen ki van mondva, hogy az oláhok bevándor-
lottak, hazájukból számkivetettek (extorres), újabbkor! telepít-
mény és semmiként sem őslakók az ország területén. 

A székelyekről egész másként beszélnek a történeti em-
lékek s az oklevelek. Ha őseredetiik felől elágaznak is nálunk 
a vélemények, annyi kétségtelen, hogy uralaltáji eredetű, turáni 
nép.15) 

A székelyek a XIII. század végén már nagy szerepet 
játszó, hadakozó, vitéz nemzet, mely döntő csatákat vívott a 
kunokkal, tatárokkal szemben és rajokat bocsátott ki új telepít-
vények gyanánt a belső Székelyföldről. 

V. István király (1270—72.) a Kézdi-székből kitelepített 
székelyeknek adományozta a Torda várához tartozó Aranyos-
földet, hűséges szolgálatuk jutalmáúl. Ezek a székelyek IV. 
László király idejében (ennek adománylevele szavai szerint) oly 
jeles szolgálatokat teljesítettek és dicső érdemeket szereztek 
a honvédelemben, melyeket előszámlálni hosszas és terhes 
lenne. Mégis ezek közül kiemeli a királyi adománylevél a hód-
tavi csatában (1280.) a kunok ellen vitézkedésüket és azt, hogy 

12) Közöltem a Századok 1908. évf. 508. 1. oklevélhasonmással. 
13) Az oklevélben Székes áll. Oláhosan ma Székás patak, ö r m é n y -

székes is ott van. 
") Z'mimermann és Werner: Urkundenbuch zur Geschichte der 

Deutschen in Siebenbürgen. 264. 1. 
15) Épen a székelyek eredete kérdésének tisztázatlansága, történel-

mük kiadásának ikésedelme^se, bátorítja fel az oláhokat, hogy a zava-
rosban halásszanak. 
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a nogáji tatárokat Toroczkó vára alatt megverték (1285.) és 
ezernél több foglyot szabadítottak ki kezükből. Mindezekért az 
érdemdús szolgálatokért, továbbá a király szükségletére adott 
80 lóért, IV. László megerősíti őket Aranyosfölde birtokában. 
Í289-ben.ltí) 

A XIV. század folyamán az oláhok Erdélyben, kenézek 
által telepítve, szaporodnak, de még mindig inkább juhpász-
torok, mint földmívelők s juha'ik után fizetik az ötvenedadót. 
Lajos király 1366-ban Erdélyben a gonosztevők, különösen az 
oláhok ellen, kiknek állapota rendezetlen és sok baj t okoznak, 
jogot enged a nemességnek a gonoszok, különösen az oláh tol-
vajok kiirtására.17) 1382-ben a Nagyszeben körüli szászok 
Nagydisznódon egyezséget kötöttek a környékbeli oláhokkal, 
mely szerint ezeknek különös engedelem nélkül nem szabad 
szász földön legeltetni s a gonosztevőket rejtegetni; mert az 
orgazda vagy rejtegető elégettetik, mint a gonosztevő. A gyil-
kos, gyutogató is tűzhalállal büntettetik, ha két tanú van ellene. 

íme a nomád és a földmívelő közti ellentét.18) 
A nomád, pásztor oláhval szemben a székely a XIV. szá-

zadban már teljesen kialakult, polgárosult, önkormányzatú 
székekben letelepült, földmívelő s lovat, ökröt tenyésztő, ökör-
sütési adót fizető, katonai szervezetben élő, határőrző nemesség. 
Harci vitézséggel védik Erdélyt a tatárok beütései ellen s meg-
zabolázzák őket, ha kell, a határokon túl is, mint Moldvában 
1345-ben Laczfi András székely ispán vezetése alatt. A ma-
gyar királyság fenhatósági jogának ők voltak a biztosítói 
Moldva és Havasaifölde felett. 

III. 

A történetírók az oláhok nemzeti és politikai főjellemvoná-
sáúl a középkor végén és az újkor elején a hitszegést (perfidia), 
a megbízhatatlanságot, az árúlást emlegetik. 

Ez főként a kereszténység és a törökség harcaiban tünt ki 
és vált hírhedtté. 

16) Székely Oklevéltár I. k. 21. 
17) Hunfalvi Pál: Az oláhök története ^ 472. 
18) U. ott 474. I. 
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A XIV. évszázad végén megindult török harcokban a ha-
vasalföldi és moldovai oláhok korán szerepelni kezdettek. De 
hogy milyen alattomos, kétszínű magatar tást tanúsítottak, arról 
már Zsigmond császár és király tett szomorú tapasztalatot. 
Erről Szamosközi István (Michovius Mátyás lengyel történet-
íróra hivatkozva) így szól: 

Kezdettől fogva oly nagy vala az oláhok álhatatlansága 
és hitszegése (perfidia) a kereszténység iránt, hogy Zsigmond 
császár és magyar király a lucki congressuson 1429-ben, me-
lyet Ulászló lengyel királlyal, Vitold litván herceggel tartott, 
nyilvánosan azt indítványozta, hogy az oláh fajt gyökerestől 
ki kellene irtani, azért, mert soha senki iránt hűséget nem tart, 
alattomos rablásaival, árulásaival, tolvajlásaival, gyilkosságai-
val és főként a punokat is felülmúló hitszegéseivel háborgatja 
a szomszédos keresztyén országokat, a keresztyéneket a törö-
köknek rendszerint elárulja, mindig két nyergen ül, hitét a sze-
rencse forgása szerint változtatja és a keresztyén erkölcsöktől 
teljesen idegenA) 

Zsigmond király jól tudhatta, mert saját magán tapasz-
talta az oláh perfidiát. így mikor Kis-Nikápoly ostroma után 
1395-ben Mária királyné halála hírére haza sietett s a Törcs-
vári szoroshoz ért, azt Mlrcse vajda árúlása következtében el-
torlaszolva találta, az oláhok a környező magaslatokat meg-
szállották, a király seregére mérgezett nyilakkal lövöldöztek; 
úgy hogy erőszakkal kellett magukat keresztűlvégniok. 

Később Hunyadi János is tapasztalta az oláh hitszegést. 
A várnai csatából Oláhországon át menekülve, Vlád Drakul 
vajda elfogatta s csak a magyar országgyűlés fenyegető köve-
teléseire bocsátotta szabadon. Az oláhok a rigómezei (1448.) 
csatában is áruló módon viselkedtek, a törökökhöz pártoltak. 

19) Szamosközy históriája III. k. 221. 1. Michovius Chron. Polonorum 
lib. 4. cap. 47. hivatkozva. Ott így áll: Anno igitur domini 1429. in Luczk i 
pro festő Epiphaniae, conventionem Sigismundus rex Hungarorurm et Ro-
manorum, Wladisflaus rex Poloniae et Vitowdus dux Lithvaniae, cum prin-
cipibus eorum tenuerunt. Proponebatque rex Sigismundus gentem Vala-
chiae cum eorum Voievodis exterminandam, quia nemini íida foret et 
íurto et spoliis viveret . . . . A „Chronica Polonorum auctore Matthia de 
MichoW (a végén: Mechow) krakkói kanonok, krakkói 1519. fel. kiadása 
278. 1. 

Emlékkönyv. 1 8 
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A székelyek történetei ezzel szemben a XV. században a 
hűséges és hősies önfeláldozás példáival .tündökölnek, ö k a 
keleti határok állandó védelmezői. Mátyás király és II. Ulászló 
hadfelkelési szabályzatai szerint a székelyek Moldva felé ösz-
szes haderejükkel mennek elől a király előtt, Visszajövet a ki-
rályi sereg mögött; Havasalföldére haderejük fele részével; 
észak és nyugat felé meghatározott arányszámmal. Méltán és 
önérzetesen írhatták 1492-ben II. Ulászlóhoz intézett kérvé-
nyükben, hogy „minden hadjáratban résztvettek az ország vé-
delmére; őseik vére a harctereken a különböző országokban bő-
ven ömlött, vérükből patakok folydogáltak, holttesteikből hal-
mok emelkedtek". 

A székelyek a XV. és XVI. században az őket jól ismerő 
törvénytudók és történetírók így jellemzik: 

Bonfinius szerint annyira szabadságszeretők, hogy ké-
szebbek inkább meghalni, m'int adót fizetni, mert hadkötelezett-
ségük fejében adómentesek voltak. 

Verbőczy Hármas könyvében azt mondja, hogy a széke-
lyek kiváltságos nemesek, kiknek külön törvényeik és jogszo-
kásaik vannak, hadi dolgokban nagyon jártasak s örökségeiket 
és tisztségeiket ősi szokás alapján nemek és ágak szerint oszt-
ják maguk között. 

A székelyek nemzetgyűléseiken még a XVI. század első 
felében is felségjogokat gyakoroltak; élet-halál felett ítélkez-
tek. Az oláhok éppen ellenkezőleg: nemesi szabadságot nem 
élveznek, önkormányzatuk nincs, bevándorló idegenek, kik az 
erdélyi törvények szerint a közjó érdekében bocsáttattak be 
az országba.20) 

Oláh Miklós, az erdélyi származású esztergomi érsek azt 
írta a székelyekről, hogy mindannyian nemeseknek kívánják 
tartani magukat s nagyon féltékenyek kiváltságaikra és sza-
badságukra és senkit sem tűrnek maguk között, hogy szabad-
ságban felettük álljon; köztük a legkisebbnek ugyanaz a sza-
badsága van, mint a legnagyobbnak. 

Verancsics Antal gyulafehérvári prépost, majd eszter-
gomi érsek úgy tudta, hogy a székelyek mind nemességben él-

20) Appr. p. I. t. IX. a. I. „Az oláh nemzet propter bonum publicum 
admittáltatott az országba". 
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riek és szabadok, minden adófizetéstől mentesek, csupán két 
kötelezettségük van: a hadfölkelés és az ökör-adó, a király 
koronázásakor, lakodalmakor és a trónörökös születése alkal-
mával. 

Az olasz Gromo, János Zsigmond olasz testőrségének 
kapitánya (1564—65-ben), azt írta a florenczi hercegnek, hogy 
a székelyek az ország legrégibb lakosai, külön területen lak-
nak, mindnyájan nemesek, jeles kiváltságaik vannak, foglala-
tosságuk a földmívelés, melyhez nem alkalmaznak oláhokat 
(mint a magyar nemesség), inkább cigányokat fogadnak nap-
számba.21) 

Lássunk ezzel szemben néhány középkori és XVI. szá-
zadi feljegyzést az oláhokról. 

Hogy a havaseli oláhok a XV. században nem megbíz-
hatók a kereszténység ügye mellett, hogy inkább a törökökkei 
tartottak, arra számtalan példa van. Követték a példát az 
erdélyiek is, összejátszván havasontúli atyafiaikkal. 

Midőn 1432-ben Vlad Drakul oláh vajda csapatai Er-
délybe vezették a törököket, feldúlták a Barcaságot és a szé-
kelyek földjét, a fogarasi oláhok is csatlakoztak hozzájuk és 
részt vettek a rablásban.22) Vlád maga a Szörénységbe tört be 
s Szörénytorony várát elfoglalta a német lovagoktól. 

1438-ban a Murád szultán személyes vezetése alatt Er-
délybe tört török sereget maga Vlád Drakul vezette. Jorga 
fennen hirdeti, hogy ez volt első nagystylü átkelésük a Kárpá-
tokon — Magyarországba. „Ez az átkelés — úgymond — na-
gyon könnyen ment, mert az oláh vajda vezette, jóllehet a 
Csehországban elfoglalt Albert király Erdélyt az ő örizetére 
bízta. Az erdélyi vajda Losonczi István nem tudott ütközetre 
képes sereget összeállítani, úgy hogy az országot ellenállás 
nélkül dúlták fel".23) 

Ennek következtében történt — így folytatja Jorga 
hogy Hunyadi János, Magyarország rumén védelmezője (de-

S1) Archív des Vereines für Siebenbg. Landeskunde, Neue Fo'ge II. k. 
22) Hunfalvi Pál: Az oláhok története II. 55. 1. 
23) Les Carpathes dans les combats enlre Roumains et HongroiS. 

Academié Roumain. Bulletin de la Section Historique III. 1916. jun. 1. 24L 

1 8 * 
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fenseur roumain) megtámadta a törököt Szörényvára mellett 
és oda visszahelyezte a német lovagokat.24) 

E század folyamán ismételve többször megtörtént, hogy 
oláh segédhadak vezették hazánkba a törököket, mint a ke-
nyérmezei csata előtt (1579.) a Vöröstoronyi szoroson á t Vagy 
midőn a magyar másutt volt lekötve, mint ifjú Mátyás király 
uralkodása elején, maguk is tettek betörési kísérleteket. 

Jorga dicsekedve említi, hogy a hírhedt „Ördög" (Dra-
kul) Vládnak hozzá méltó fia, Vlád Czepes (a karóbahúzó) 
1459. és 60-ban ellenállás nélkül dúlta fel Nagyszeben, Foga-
ras és Brassó vidékét s 1462-ben méltán mondhatta II. Moha-
med szultánnak, hogy jól ismerem az egész Erdélyt és Magyar-
országot s ha úgy tetszik Felségednek (vétkeim váltsága fejé-
ben) kezébe adhatom az egész erdélyi tartományt, amelyet el-
nyerve egész Magyarországot elfoglalhatja.2) 

Jorga összeállította az összes betörések és a Kárpátok 
felől indított támadások sorozatát, nagy részrehajlással ugyan, 
azzal az összegezéssel, hogy a XVIII. sz. végéig 20 magyar 
támadás történt oláh földre, mely mindig szerencsétlenül vég-
ződött, ha csak nem a keresztyénség érdekében, vagy valame-
lyik belföldi bojárpárttal szövetségben történt. Ezzel szemben 
— úgymond — 30 román invázió történt mindig győzel-
mesen. (?!)26) 

— Mit mondanak ezzel szemben a történetírók az erdélyi 
oláhokról? 

Chalcocondylus XV. sz. görög történetíró azt írta, hogy 
„a magyar erős faj s a csatákban igen merész'1; az erdélyi 
oláhok háborúra termett erős nép, de nem nagyon rendes álla-
potban él . . . leginkább nyjájőrzést űz, vagyis nomádolásra 
hajlandó . . . Mondják, hogy sokfelől gyűlt ide s hogy nem 
mutatott fel meg semmit, amit a történelem feljegyzésre érde-
mesnek találna".2') 

Az erdélyi oláhok a XV. század közepén még mint juh-
pásztorok ismeretesek. Mint ilyenek, a kir. kincstárnak ötve-

24) U. ott 244. 
25) Id. h. 245. I. 

V. ö. Szádeczky Lajos: Az erdélyi szorosak, történeti és hadá-
szati jelentősége. „Erdély" 1915. 17. 1. 

27) Hun fal v y Pál id. m. II. 35. 
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nedet (quinquagesima), száz juhból kettőt fizetnek.28) Lassan-
ként a földmíveléshez is hozzálátnak az irtás-földeken s a ne-
mesek birtokain. A magyar jobbágy helyét, melynek száma 
a háborúk pusztítása következtében megfogyott, oláhok foglal-
ják el. Az ötvenedekről szóló lajstromok mutatják, hogy a hely-
ségek, melyben az oláhok letelepedtek, a XV. században leg-
nagyobbrészt magyar neveket viselnek, tehát eredeti lakossá-
guk magyar volt.20) Ez már magában is azt tanúsítja, hogy az 
erdélyi oláhság a politikailag és társadalmilag megalakult 
Erdélybe szivárgott be lassanként.30) 

Életmódjuk a XVI. században is még ugyanolyan. Inkább 
pásztorok, mint földmívelők. Az erdélyi szász Reichersdorffer 
György 1550-ben „Chorographia Transylvaniae" c. művében 
azt írja róluk, hogy az oláhok Erdélyben „némely elhagyott 
birtokokon és falun laknak. Igen durva faj, mely nyájaiból, de 
többnyire lopott marhából és lóból él . . . és semmi emberi tör-
vényt nem követ".31) 

Az oláhság főjellemvonásáúl általában a tulajdonjog elleni 
vétségeket, főkép a lopást emlegetik a régi írók. 

Verancsics szerint nincs szabadságuk, nemességük, saját 
joguk; ... parasztok, a magyarok jobbágyai, saját birtokuk nincs, 
az országban széjjelszórva laknak, inkább hegyeken és erdők-
ben, marháikkal elrejtőzve piszkosan élnek.32) Hozzáteszi még, 
hogy nem vendégszeretők, az emberölést semmibe sem veszik 
és „született tolvajok" (ad fúrta nati). 

Gromo szerint az erdélyi magyar urak földeiket oláhokkal 
míveltetik. Ezek közt sok a zsivány és útonálló, testük, házaik 
piszkosak. 

Legjobban ismerte azonban mindezek között az oláhokat 
Szamosközi István, a XVI. sz. végén és a XVII. sz. elején élt 
erdélyi történetíró, kinek bőséges alkalma volt Mihály vajda 
betörése idejében és Basta rémuralma korában (1599—1604.) 
megismerni az erdélyi oláhok jellemét. 

28) Nevezetes, hogy az ökör nevek Erdélyben az oláhok között ma 
is még magyar: Bimbó, Bodor, Csengő, Csákó, Villás stb. 

29) Ld. egy 1461-iki hivatalos névlajstromot, Századok 1889. Vil i . 
f. 42. 

30) Hunfalvy id. m. II. 257. 
31) Schwandtner: Scriptores III. 4. 206. 1. 
•*2) Verancsics művei I. k. 75. 1. 
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Az oláhok — úgy mond — e tartomány jobbágyai, szo-
kott rablásaikkal, tolvajlásaikkal és gyilkolásaikkal, — ez az 
emberi fajzat mintha csak erre született volna, — titokban min-
den vidéken garázdálkodtak. Az oláh faj ugyanis állati vadságú, 
barbár név, mely minden bűnre és zsiványságra hajlandó. Ezek 
lelküket nemcsak tudománnyal vagy művészettel nem müvelik, 
de még mesterséggel sem foglalkoznak, hanem ahelyett tolvaj-
lásból és lopásból igyekeznek megélni és nyomorúságos csa-
ládjaikat fentartani. Amiért is úttalan völgyekben, hegyszcka-
dékokban, vagy az ö hajlamaikhoz illő barlangokban, vadálla-
tok módjára laknak, ahonnan rablócsapatokba verődve az úta-
sokra leselkednek és támadnak. És most ezeket a zavaros idő-
ket felhasználva, amit a császári katonaság a nyilt erőszak és 
rablás után meghagyott, az oláhok rejtekhelyeik és a sötétség 
leple alatt lopva, tolvajmódra elrabolták; akik életének a kato-
nák megkegyelmeztek, azokat alattomosan megölték; annál 
inkább, mivel az egész tartomány ez alattomos és nyilvános 
rablóknak zsákmányául és kényekedvére átengedve látszatik, 
amidőn is bárki büntetlenül erőszakoskodhat élet és halál 
felett.33) 

Így ír Szamosközy az oláhokról! 
Milyen más kép és jellemrajz az, melyet Szamosközy 

a székelyekről reánk hagyot t : 
A székelyek — úgy mond — magyar nemzetiségűek, de 

szigorúbb erkölcsnek és nyersebbek. Moldva határszélén erdős, 
hegyes vidéken lakván, míveltségiik alantasabb színvonalú, 
mint a szomszéd szászoké és magyaroké. Azzal kérkednek, 
hogy ők a magyaroknál régibb őslakók, Attila népe ivadékai. 
Nyelvük a magyarral egy-testvér, ugyanaz, csak kiejtésben 
tér el attól ném'ileg, mintha az ősi, keleti nyelvsajátság jellegét 
őrizte volna meg. Különleges írásjeleik is vannak, a rovásírás. 
Főként földmíveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. F a -
lukban laknak, városokat nem építenek. Azt tart ják, hogy kő-
falak közé zárkózni gyávaság, amiért is a szászokat lenézik. 
Ök inkább kiteszik mellőket a nyilaknak és golyóknak, hősie-
sen, mintsem erősségbe zárkózzanak. Mindenekfelett szabad-
ságszeretők. Gyűlölettel viseltetnek a nemesség és minden 

33) Szamosközy históriája IV. köte'e 291. és 418. 1. 
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hatóság iránt, egyenlőségre törekedvén. Vendégszeretők, ékes-
szólásuk velük született tulajdonuk. Törzs- és nemzetségrend-
jüket nyilvántartják és büszkék őseikre.34) 

Ebben egyetlen vonás nincs, amely az oláhokkal közös 
lenne, mindennek éppen az ellenkezője. 

IV. 

Az oláh nemzeti eszme első történelmi képviselőjének 
Mihály vajdát tar t ják az oláh történetírók. 

A bukaresti Tudományos Akadémia Erdély elfoglalásá-
nak örömére 1919. május 14. ünnepies ülést tartván, a királyi 
család jelenlétében, Onciul Demeter tartotta az ünnepi beszé-
det: A román nép és állam történelme kifejlődéséről.35) Tizen-
nyolc század törekvéseinek betetőzését látja megvalósulva, a 
Trajánusi Dácia óta, a most megalakult Dacia Trajana rediviva 
képében, mely örökre egyesítette nemzeti államban az összes 
oláhokat. Az első hat század (szerinte) az oláh nép kialakúlá-
sával telt el, a második hat század az oláh állam kifejlődésének 
korszaka volt, a harmadik az oláh nemzeti államalkotás törek-
véseinek időszaka. 

A nemzeti egység első herosa volt (szerinte) Mihály 
vajda, a Vitéz, a régi dynastiák tündöklő csillaga, ki a függet-
lenség és keresztyénség érdekében harcolva, lerázta a török 
igát és elismerte a császár védnökségét. De a császári politika 
végzetessé vált részére. Legyőzvén Erdély magyar fejedelmét, 
Báthory Endrét és Moldva fejedelmét, Moghila Jeremiást, aki 
török-barát politikát űzött, elnyerte a rumének politikai egy-
sége herosának dicsőségét, egyesítvén jogara alatt a török 
fenhatóság alól felszabadított három fejedelemséget. Ez volt 
az első kísérlet arra, hogy a rumének hazája nemzeti állammá 
egyesüljön a Dnyeszter és Tisza között. Ezt valósította meg 
Vitéz Mihály 319 évvel ezelőtt, kardja által; de csak ő tar-
totta fenn, mert nem volt fentartható az akkori idők nemzeti 
fogalma szerint, mely még nem volt arra előkészítve. 

M ) Szarnosközy históriája II. k. 374—82. 1. 
*5) Les phases du développement historique du peuple et de l'État 

routnains. (Acaderrre Roumaine: Bulletin de la Section Historique 1921. 
1. 27.) 
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Elárulva a császári generális Básta által, aki segítségére 
küldetett a magyarok ellen, Mihály áldozatúl esett, hőseként 
a felszabadító eszmének, melynek ő adott életet. Az eszme 
mar ty r j a lett, hogy beteljesedjék a mondás, hogy semm'i nagy 
eszme nem valósulhat meg anélkül, hogy vértanúja ne legyen. 
Vele együtt elbukott az egység, mely ő általa öltött testet. 
De az eszme élt, mint a következő nemzedékekre átszállott 
örökség és három század multán megvalósult. 

íme az eszme győzött (végzi Onciul) és megteremtette 
a szabad és egyesült Romániát, a Dnyesztertöl a Tiszáig. 

Onciul a komolyabb román történetírók közé tartozik. 
A bécsi egyetemen Lorenz tanítványa volt, ugyanakkor, mi-
kor én Bécsben a Sickel diplomatikai intézetének tagja voltam 
s újabban 1917. nyarán Bukarestben is találkoztam vele, mint 
az ottani levéltár igazgatójával. De ő sem tud és akar tárgyi-
lagos lenni Mihály vajda és az oláh nemzetiségi eszme fejlő-
désének megítélésénél. Annyit elismer mégis, hogy a nemzeti-
ségi eszme akkor még nem volt előkészítve. 

Ügyde Mihály vajdának magának sem volt nemzetiségi 
törekvése. Balcescu az 1848-as idők oláh történetírója maga is 
szemrehányással illette, hogy nem gondoskodott az erdélyi 
oláh jobbágyok felszabadításáról, hűtlen lett missiójához s 
ezért megérdemelte bukását. 

Mihály vajdát nem nemzeti, de önhatalmi törekvések 
irányították s nagyravágyó céljai elérésére minden eszközt 
megengedhetőnek tartott. A hitszegésnek, a perfidiának igazi 
nagymestere volt. 

Báthory Endrének hűséget esküdött (1599. jún. 26.) s 
nemsokára alattomosan hátba támadta. A töröktől elszakadva, 
a császár-király zsoldjába szegődött, de midőn az ő megbízá-
sából Erdélyt elfoglalta, magának és örököseinek szerette 
volna megtartani. Ezért segített azután Básta, a császár-
király kassai főkapitánya, az erdélyi felkelőknek kiverni 
a vajdát Erdélyből. Midőn a császár-király segítségével még 
egyszer visszatért Erdélybe, Básta, újra áruláson kapván, 
orozva megölette.36) 

38) Midőn ugyanis a bécs—prágai udvar másodszor kegyelmébe fo-
gadta és segítséget adott neki, ugyanaikkor gyalázkodó levelet írt a török 
portára és bojárjainak, a németek és az udvar ellen s visszakívánta a török 
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Hogy Mihály vajdának nemzeti céljai nem voltak és nem 
lehettek, legvilágosabban bizonyítja az, hogy hatalmi törek-
véseinek legfőbb támogatói a székelyek voltak. Ezt is perfid 
módon szerezte meg. 

A székelyek el voltak keseredve Báthory Zsigmond ellen, 
aki 1595-ben visszaállította régi szabadságaikat, de 1596-ban 
visszavonta s válogatott kegyetlenséggel nyomta el őket. 
Mihály vajda felhasználta a székelyek elégedetlenségét, hami-
sított császári-királyi oklevéllel s fényes Ígéretekkel zászlai 
alá csalta őket s főként az ő hadi erejükkel győzte le Nagy-
szeben mellett Báthory Endrét, kit azután, menekülő útjában, 
székelyek vertek agyon a csíki havasokban. Erdélyt elfoglalva, 
magyarokkal vette magát körül és velük kormányozta az orszá-
got. Moldvát Székely Mózes vezérlete alatt magyar-székely-
oláh sereggel foglalta el. A miriszlói csatában serege vezére 
Barcsay András volt és védelmében magyar testőrök és szé-
kely vitézek vérzet tek el. Midőn Básta Torda mellett sátrá-
ban megölette, akkor is magyarok voltak körülötte és vérez-
tek miatta: Rákóczi Lajos négy súlyos sebet kapott, Bekény 
Jánosnak fejét vették a vallonok; körülötte 16—17 szolgája 
öletett meg s ezek között több volt a magyar, köztük apródja 
egy Fráter-fiú. 

Szóval a nemzeti eszmének nála semmi nyoma. Ezek az 
adatok éppen az ellenkezőt bizonyítják. 

Mihály vajda megtisztelő díszjelzőül a magyar Vitéz 
szót nyer te (Viteazul), mire az oláh nyelvnek, mint tőlük ide-
gen fogalomnak, kifejezése nincs. A magyarok Balogh Mihály-
nak hívták, mert balkezű volt. A székelyeket erősen respek-
tálta, levette a süvegét előttük s úgy beszélt velük. Visszaállí-
totta régi szabadalmaikat, adómentességüket (1599. nov. 28..), 
felújítván az ökörsütés által adózás régi szokását. De széke-
lyek mégis kiábrándultak belőle. Miriszlónál már nagyrészük 
ellene harcolt : az Aranyos- és Maros-székiek; de a belső 
Székelyföld, főként a háromszékiek kitartottak mellette és 
halomra vágat ták védelmében érette magukat. 

hűbériséget. Ezek a levelek elfogattak és kézre kerültek. Voltak más okok is, 
amint azt Mihály vajdáról írt könyvemben bőven kifejtettem. 
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Mihály vajda Erdélybe törése múló episod volt, nemzeti 
célzatot az egykorúak nern tulajdonítottak neki, ez csak leg-
újabbkori kitalálás. 

V. 

Az oláhok külön nemzeti egységre a XVII. század folya-
mán sem törekedtek. Mihály vajda utóda Serbán Radul szint-
úgy a székelyek fellázítását használta fel eszközül Erdélybe 
ütéseinél. 

Székely Mózes a szerencsétlen fejedelem ellen a brassai 
csatából menekülve egy csik-szentmihályi székely, Katona 
Mihály mérte a halálos kopjadöfést. (1603. júl. 17.)37) 

Báthory Gábor ellen a lázongó szászoknak szintén az 
oláh vajda volt a segítőtársuk. 

Bethlen Gábor azután engedelmességre kényszerí tet te 
az oláh vajdákat . 

A két Rákóczy György is kiterjesztette Erdély fenható-
ságát a két oláh vajdaságra. 

Még Apafi Mihály gyönge fejedelemsége alatt sincs 
nyoma oláh nemzeti törekvéseknek, mindössze Fogarasföldét, 
mint hűbérbirtokot, praetendálja az akkori oláh vajda, a török 
portán. Arra alapítja jogcímét, hogy az oláh vajdáknak régeb-
ben is birtoka volt. 

Igaz, hogy a magyar királyok hűbérisége alatt levő, 
a török ellen hűséges szolgálatokat teljesítő vajdák némelyike 
kapott Erdélyben hűbérbirtokot, hogy legyen hová menekül-
niük a török elől. Így kapták a havaseliek Fogaras t r a mold-
vaiak Küküllővárt, Csicsóvárt stb. De nem örökbirtokúl, csak 
személyükre. Ezt szeretné a XVII. század végén felújítani az 
oláh vajda s a portán Fogarasföldét kéri azzal a hamis meg-
okolással, „hogy az egész Fogarasfölde régen Havaselyföldé-
hez való lött volna". Az erdélyiek erről értesülvén, 1673-ban 
siettek informálni a fényes portát, hogy „nemcsak Fogaras-
földét, hanem Küküllővárát sok falukkal, hasonlóképen Szesz-
órma nevű várat , sok jószággal, birták régen a havaselyíöldi 
vajdák a magyar királyok adásából; mivel Havaselyföldét is 

' ) Marosvásárhelyi Nagy Szabó Ferenc Memoriáléja. A gr. Mikó 
Erd. Tört. Adatok I. k. 82. 1. 
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a magyar királyok birták, szabadosok voltak vele, ha az 
magok szolgáinak Erdélyben adtak jószágokat, de avval 
havaselyföldi határrá nem vált".38) 

Ezzel a dolog el volt intézve. Csak a század utolsó tize-
dében kapott Brankován Konstantin vajda a Lipót császár-
királynak tett hűséges szolgálatok jutalmául Fogaras-földén 
birtokot: Felsőszombatfalvát, hol ő a Kárpátok aljában görög-
keleti monostort építtetett. ') 

A XVII. század folyamán Erdélyben az oláh kulturát a 
fejedelmek fejlesztették, bibliafordítással, nyomdák, vallásos 
könyvek kiadása által, főként I. Rákóczy György. 

A román nemzetiségi kérdés megalapítója Klein Inno-
cencius görög-katholikus püspök volt (1730—1744.), aki elő-
ször hivatkozott (Boníinius nyomán) a trajánusi római ere-
detre és az 1737.-iki országgyűlésen az erdélyi oláhokat, a 
görög-kath. vallás egyenjogosításával, az ország negyedik 
törvényes nemzetéül kívánta elismertetni. Ez ellen a rendek 
tiltakoztak, mert az ellentétben állott az ország alaptörvényei-
vel. A bizottság concrét adatokat sorolt elő az erdélyi oláh-
ság és papjaik erkölcsi állapotáról; egyebek közt, hogy Torda 
mellett Sóspatakon a hatóság emberei a templom szentélyében 
akadtak lopott ökörre.4") 

A népnek azonban politikai aspiratioi még ekkor nem 
voltak. 

A Hora-Kloska lázadásnak 1784-ben sem volt határozot-
tan nemzetiségi vagy politikai jellege, hanem egyszerű pa-
raszt-lázadás volt, mely a jobbágyi terhektől kívánt szaba-
dulni. 

Az oláhság még a XVIII. század végén is félig nomád 
volt s kevéssé különbözött sok százév előtti elődeitől. Bél Má-
tyás 1791-ben Zaránd megyéről szóló kéziratos művében úgy 
jellemzi őket, hogy „a tolvajságot tart ják magukhoz legmél-
tóbbnak. Nemcsak erdei rablók és útonállók, hanem kitanult 
házi tolvajok is. A magyarokat , ahol csak lehet kifosztják".41) 

38) Bethlen János kancellár levele Apafi M. fejedelemhez. Bun. 1673. 
jan. 28. (Török-magyar kor államokmánytár V. k. 158. 1.) 

:19) Ma romokban hever, omladozó falain szép freskó díszítéssel. A 
birtok most a brassai görög-keleti egyházé. 

4°) Jancsó Benedek: A román nemze'.i törekvések I. 682. 
41) L. ott 782. 1. 
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Amit a vallási unió megkezdett a század derekán — a 
nemzetiségi érzület felébresztését — tovább folytatta a határ-
őrségi szervezet , a század végső tizedeiben. Az 1791.-iki or-
szággyűlés alkalmával „a mindkét vallású oláh papi, nemesi, 
hadi s polgári rendek" könyörgő levelet intéztek („Suplex 
libeilus Valachorum") a Felséghez, negyedik nemzetül elis-
mertetésük érdekében. 

Ebben már benne vannak azok a követelések, melyeket 
félszázad múlva a balázsfalvi nemzetgyűlésen 1848. május 
15-én hangoztattak, hol „a román nemzet magát önálló nem-
zetté — és politikailag Erdély integráns részévé" nyilatkoz-
tatta. 

Fölösleges és meghaladott követelés volt, mert az 
1848-iki törvények és Erdélynek kimondott uniója a közsza-
badságot Magyarország minden polgára számára egyenlővé 
tette. 

Az oláh propoganda által élesztett nemzeti törekvés még 
többre vágyo t t : 1918-ban a gyulafehérvári román nemzetgyű-
lés már imperium-ot követelt Erdélyben és Magyarország oláh-
lakta részeiben és uniót a román királysággal. 

A világháború folyamán a bukaresti román államférfiak 
úgy viselkedtek, mint őseik a török-világban, melyet Zsig-
mond császár a „períidia" és a „kétnyergen ülés" jellemzésé-
vel bélyegzett meg. 

Bratianu miniszterelnök a háború elején nyíltan kijelen-
tette, hogy az egymással küzdő hatalmak közül a mellé fognak 
csatlakozni, amelyik győzni fog. 1916. nyarán elérkezettnek 
hitték az alkalmas időt a beavatkozásra s a szövetséges 
monarchiát Erdély felől hátba támadták. Elsiették és legyőzet-
vén, kiverettek s meg kellett kötniök a megalázó bukaresti 
békét. Fordult a kocka s a békeszegéssel nem törődve, a fegy-
verszünet alatt, mint éjjel a tolvaj, belopózkodtak Erdélybe, 
s Kolozsvárt már győzelmi dalul a szalmakalapos, bocskoros 
katonák azt énekelték, hogy „országot nyertünk vér nélkül". 

Örökre! — mondják ők. De ehez még, reméljük, szava 
lesz a történelemnek, mert történethamisítás nem lehet alapja 
államalkotásnak. 

A legújabb láncszem ebben a székelyek és románok 
vérrokonsága, közös eredete. A történelem nem tud e mesé-



A SZÉKELYEK OLÁH ROKONSÁGÁNAK MESÉJE 285 

ről s az óvatos székely bizonyára nem „vészi bé" ezt a 
maszlagot. 

A láncok le fognak hullani s visszatér az erkölcsi világ-
rend, mert justitia regnorum fundamentum. 

A két népre vonatkozó minden történeti adat, ethniku-
muk, szervezetük, foglalkozásuk és kulturájuk beszédes cáfo-
latai állítólagos közös eredetüknek. 

Hogy a románok mai diadalmámorukban ragaszkodnak 
a dák-római eredet hamis theoriájához, az még megérthető, 
de a XX. században olyan hamis elméleteket kovácsolni, mint 
amilyen a székelyek oláh eredete, az már túlhalad minden 
józan mértéket. 

( Szeged). 



A rúnák eredete.*) 
Irta: Szentiványi Róbert. 

I. 

Szárazföldi úton már réges-régen hoztak a germán 
népek kaptárából, a Keleti tenger mellékéről borostyánkövei 
meg ónt, de a tengeri útra még a vállalkozó szellemű föníciai 
hajósok is későn merészkedtek. 

Pytheas massiliai görög periegetes volt tudomásunk 
szerint az első, aki K. e. 330 körül kelta tolmács kíséretében 
felhajózott Európa nyugati partjai mentén a- Shetland szigete-
kig, majd átkelt az Ems torkolatához. Ott már nem boldogult 
kelta tolmácsa a partvidék germán lakosságával és Pytheas 
csak egy röpke találkozás emlékével tért vissza a görög 
Massiliába.1) 

„TIEQÍ (bxccivov" c. amúgyis csak töredékesen reánk jutott 
könyvében szóval se emlékezik meg a germánok szellemi 
életéről vagy éppen írásmódjáról. 

C. Julius Caesar a gallokkal viselt háborúja leírásában 
több fejezetet szentel a számára immár kellemetlenné vált 
germánoknak, de írásuk nem érdekelte öt.2) 

Egy megjegyzése azonban figyelemre tarthat számot. 
Mikor Caesar K. e. 58-ban Ariovistus suevusai ellen 

vonult, barát ja , G. Valerius Procillus a germánok kezébe 
jutott, s csak az üldöző római csapatok szabadították ki. Pro-
cillus elbeszélte azután, hogy a suevusok tfízhalálra szánták, 

*) Önálló betűsor-e az ősi germán a-b-c, avagy kölcsönzött? S ha 
kölcsönzött, mely néptől származik? Ez a germán írástörténet föproblémája. 

ö Matthias: Pytheas von Massilia und die ältesten Nachrichten von 
den Germanen. Berlin, 1901. 

2) De hello Gallico. 1. VI. c. 11—24. 
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csak abban nem tudtak dönteni, hogy menten megégessék-e 
avagy elodázzák-e kivégzését? Háromszori sorsvetés után úgy 
döntöttek, hogy a római fogoly egyelőre életben maradhat . 
A kivégzéshez azután Caesar nem engedett időt.3) 

A germán sorsvetés módjáról Tacitus tájékoztat rész-
letesen. 

Szerinte akár köz-, akár magánügyben kérik a germánok 
isteneik válaszát, favesszőt vagdalnak darabokra, külön-külön 
megjelölik s egy fehér ruhára hányják. Azután a község papja 
vagy a családfő háromszor felszedegeti a darabkákat s a je-
lekből következtet.4) 

Tacitus, aki csak másoktól szerezte értesülését, nem tájé-
koztat affelől, hogy miféle jeleket róttak a germánok a íadarab-
kákra. 

A germánokéhoz hasonló sorsvetés különben egyebütt is 
divott. A szkíták bűbájosainak fűzfavesszejéről Herodotos em-
lékszik meg (IV. 67.), az alánok pálcáiról Ammianus Marcelli-
nus (XXXI. 2, 24.). 

Delphiben rendszeres volt a sorsvető jelekből való jóslás. 
A lappoknál még néhány századdal ezelőtt 'is vallatóra fogták 
a különböző ember-, állat- és istenalakokkal telemázolt nyirfa-
háncsot. A titkos jelek megfejtése pedig kiváló bölcsesség-
számba ment. Livius szerint Itáliában is nagyban folyt a sors-
vetés.5) Keskeny táblákra mondásokat róttak, ezeket egy fiú 
összerázta s egyet kihúzott közülök. A „sortes Praenestinae" 
különösen nevezetessé váltak. 

Itáliában betűírással folyt ugyan már a sorsvetés, de 
semmikép nem világos, hogy a germánok is betűt róttak-e 

3) „Is se praesente de se ter soríibus consultum dicebat, utrum igni 
statim necaretur an in aliud tempus reservaretur: sortium beneficio se esse 
incolumem". Caesar: De bello Gall. 1. I. c. 53. 

4) „Sortium consuetudo simplex. Virgam frugiiíerae arbori decisam 
in surculos amputant eosque notis quibusdam discretos super candidam 
vestern temere ac fortuito spargunt. Mox, si publice consultetur, sacerdos 
civitatis, sin privátim, ipse páter familiae, precatus deos caelumque sus-
piciens ter singulos tollit, sublatos secundum impressam ante notam inter-
pretatur. Si prohibuerunt, nulla de eadem re in eundem diem consultatio; 
sin permissum, auspiciorum adhuc fides exigitur". Tacitus: De origine, situ, 
moribus ac populis German'ae liber. c. 10. 

B) Rer. Rom. ab U. c. libri XXI. 62. XXII. 1. 
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favesszőikre. Talán csak gyarló ideogrammok voltak a Taci-
tus említette jelek, amilyeneket a messze Óceániáig mindenféle 
nép használt műveltsége kezdetleges fokán. Tacitus aligha 
tarthatta a „nota impressa"-t szabatosan vett betűnek, mert 
művének egyéb helyén kifejezetten azt írja, hogy a germánok 
nem ismerték a betűvetés titkát.0) 

A K. u. III. századig a germán fonetikus írásnak eleddig 
semmi nyoma. 

Bármennyi sziklafelirat kerül is napvilágra a Skandináv-
félszigeten, csak szerény ideogrammok azok, akárcsak a hoz-
zájuk hasonló s talán velük szorosabb viszonyban is levő észak-
és délafrikai sziklafeíiratok.7) 

A nagyszámú emléken nyoma sincs olyan fejlődésnek, 
mely a hangzóírás felé vezetett volna, amint az pl. az egyip-
tomi írásnál nyilvánvaló. A kőkorszakbeli s a bronzkori germán 
egyaránt véste vagy mázolta csillagképeit, hajóit, dárdás fér-
fiait, de nem tudta hangzóit különálló jelekkel megörökíteni. 

A K. u. III. századtól kezdve mind számosabb azonban az 
olyan germán emlék, melyen élesen elkiilönzött hangzójelek 
láthatók. Lelőhelyük Angliától a rokitnói mocsarakig és az 
Aldunáig terjed. Hazánk földje is gazdagította az amúgy is dús 
gyűjteményt.8) 

Az emléksor élén a petroassai gót kincsnek egyik fel-
iratos gyűrűje (bukareszti múzeum), egy brest-litowski s egy 
münchebergi dárdahegy állnak. Mindhárom a III—IV. század-
ból való. A IV. századból keltezhető a üöksandi (Norvégia) 
csontszerszám, s egy Torsbjaergban leit kard és pajzsgomb 
germán felirata. Valamivel későbbiek a charnay-i (burgundiai) 
íibula, a vi-i (dániai) fésű, csatt stb. germán betűi. A Themse 
medréből emelték ki azt az V. századból eredő kést, melyen 
az angolszász abc és a tulajdonos neve olvasható, s a norvé-

e) „litterarum secreta viri pariter ac feminae ignorant". i. m. c. 19. 
7) Gustafson: Norges OTtfd. Kristiania, 1906. 55. 1. v. Lusohan: „Über 

Petroglyphen bei Assuan und bei Demir-Kapu". „Zeitschrift für Ethnologie". 
1922. Zelizko: Felsgravierungen der südafrikanischen Buschmänner. 
Leipzig, 1925. (Minden valószínűség szerint nem a busmanok, hanem az 
ősi hamiták feliratai ezek!) 

8) Hampel: A régibb középkor emlékei Magyarhonban. I. Budapest, 
1894. 154. 1. 
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giai Eidsvaagban került napvilágra egy VI. századbeli fonetikus 
germán felirat. 

Az Alduna, a volhyniai mocsarak vidéke, a Themse 
és a skandináv fjordok közötti hatalmas térségen, amerre a 
germán törzsek jártak, mindenfelé akad egy-egy germán fel-
iratos emlék. Anyaguk gyakran érc; kőemlék inkább Angliá-
ban és Skandináviában maradt meg. A telerctí fának nem ke-
gyelmezett az idő. Eizonyára azért olyan ritka. Pergament-
emlék is alig akad; ami van, nagyon késői. A „Schonisches 
Provonzialgesetz"-et már a XIÍ. század végén írták rúnákkal, 
a „Fasti Danici" meg éppen 1328-ból való. Egy „Corpus Runa-
rum"-mai egyébként még tartozik a germán tudományosság 
a világnak. 

A germán abc három formában jelenik meg emlékeinken: 
a legtöbb germán törzsnél a 24 hangzójelet számláló betűsor 
terjedt el; az északgermán törzseknél ez 'idővel leolvadt 16 
jelre, az angolszászoknál viszont a nyelvfejlődésnek megfele-
lően 32 hangzójelre szaporodott fel a betűsor. A germán betűk 
közös neve a rúna. A régi skandináv és angolszász rön-nak, 
az ófelnémet lüna-nak mondotta e szót, mely a gótban titkot 
jelentett. Valószinű, hogy a varázsjelek régi nevét Vittek az új 
betűsorra a germánok. A legrégebbi emlékeken a betű szárára 
merőlegesen állanak az oldalvonalak s akad körbe hajló vonal 
is. A rúnát később, egyenes meg szögbefutó vonalaiból követ-
keztetve, bizonnyal többnyire fába rótták. A rovásfát az ófel-
német rúnstab-nak, az angolszász mnstaefnak, a skandináv 
pedig rünstarf-rak mondotta. 

Az írás természetesen nem „pennával" s „fekete téntá-
val" történt, hanem a kemény anyagnak megfelelő metsző, rovó 
készséggel, mellyel az ófelnémet rizzan (einritzen), az angol-
szász wrijan, a skandináv rita-róni szokott. Eredeti jelentésé-
nek elhalványulásával ott él még a szó a német Re'issbrett, 
Reisszeug, Qrundriss főnevekben. 

Az írás iránya a rovás 'könnyebbségére is túlnyomóan 
balról jobbra haladó. Van azonban a régebbiek között balra 
futó, sőt barázdáló (bustrofedon) írású emlékünk is. 

A régi germán betűsort hat első betűjéről fupark-nak 
hívták. A számunkra szokatlan formájú harmadik hangzó hehe-
zetes foghang: a 
Emlékkönyv . 1 9 
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A rúnákat a germán szellem — természetéhez híven — 
csoportokba szedte és három nyolc-jelű „nemzetség"-be, 
„aetir"-be osztotta, akár csak az írek érdekes ogam írásuk 
húsz betűjét négy ötös „nemze t ség ibe (aicme). 

Abban is megegyezik egyébként a két írás, hogy, — 
szemben a görögből átvett egyéb írásokkal — egyikük se 
követi az abc régi, föníciai rendjét. S mindegyikük felvette 
betűi sorába az ng külön jelét is. 

Figyelemre méltó rokon vonás a két írásban a föníciai 
és görögtől gyökeresen eltérő betű elnevezés is. Az a neve az 
ogam írásban: ailm (fenyőfa), a rúnákban öss, a b neve az 
írben: beith (nyirfa), a régi északi rúnákban hasonlóan bjarkan 
(nyirfa), a c neve írül coll (mogyoróbokor), az l neve luis 
(berkenye), a rúnákban lggr. 

Szabatosan szólva az ogam jelek vonalas utalások más 
hangzcjelekre, akár csak a titkosnak látszó, alapjában azonban 
a tulajdonképpeni rúnákra utaló rejtélyeskedő vonaljelek, melyek 
emlékét *az egyik IX. sz. sanctgalleni kézírat őrzi.0) 

Az ogam írás minden valószínűség szerint a latin írás 
hatása alatt keletkezett a K. u. századokban. Vájjon a rúnákról 
is ugyanaz mondható-e? 

II. 

A rúnakutatás először anyagot gyűjtött . 
Burens és Wormius a XVII. században teszik közzé első 

gyűjtésüket, Liljegren és Dybeck a skandináv félsziget, Thorsen 
9) A corui szó leírási módjait a következőkép magyarázza: „liruna 

dicuntur quae | littera per totum scribuntur. Ita ut quotus versus sit primum 
brevioribus quae K (C) littera sit in versu longioribus scribatur. Ita ut 
brevioribus qua K) C) littera sit in versu longioribus scribatur. Ita ut 
nomen corui scribatur his litteris ita |.|||||| |||.||'|||||. |.||||> Lagoruna dicuntur 
quae ita scribuntur per f littera ut nomen corui iTlTÍTf stb. Hahal-
runa dicuntur istae quae in sinistra parte quo'.us versus sit ostenditur et 
in dextera quota littera ipsius versus sif | stb. Stofruna dicuntur quae supra 
in punctis quotus versus sit subt'liter ostendunt . . . : . . . Sed aliquando 
•mixtim illas faciunt ut supra sint puncti qui litteram significant et subter 
ordo versus. Cloiruna dicuntur quae pulsu efficitur distmctis personis et 
litteris ita ut primum incipiatur a personis postea a litteris". Cod. Sangal-
lensis N. 290. Nem lehetetlen, hogy az egész mesterkedést ír bencések 
eszelték ki az ogam írás alapján svájci monostoraikban. 
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és Wimmer Dánia, Henning Németország rúna emlékeit, Ste-
phens az angolszász rúnákat gyűjtik egybe. Egyik se meríti ki 
természetesen az anyagot, mert hisz csak Norvégiában egy 
évtized alatt öt ismeretlen rúna került napvilágra.10) 

A tudományos runológia alapját Grimm Vilmos vetette 
meg: „Über deutsche Runen". (1821) c. tanulmányával, a nagy-
szabású feldolgozás érdeme azonban a dán Wimmer-é11) s a 
norvég fíugge-é.12) Wimmer a rúnák latin származását vitatja, 
Bugge a görög eredet mellett lép sorompóba. Végelemzésben 
természetesen mindegyikük a Földközi tenger medencéjének 
uralkodó írásrendszerétől, a föníciaitól származtat ja a rúná-
kat is. 

Lelkes germanisták ezzel szemben azt bizonyítják, hogy 
a rúnák nem idegenből vétettek, hanem a germán műveltség 
sajátos kincsei. 

Schirmeisen azt állítja, hogy a 12 eredeti rúna a germán 
istenek symboluma, s teljesen egyezik K. e. V. évezredben 
kialakult állatövi jelekkel. A rúna abc dór közvetítéssel jutott 
volna a Földközi tenger medencéjébe.13) 

Wartenberg azt tartja, hegy a hangzóírást az indoger-
mánok találták fel, bár legrégebbi emlékét a sémi abc őrzi (!)14) 

v. Lichtenberg, a német műtörténész 'is több közleményt 
szentel annak bizonyítására, hogy a hangzóírás az á r j a népek 
ősi kincse, s legrégebbi emLkeit az alvaoi (Portugalia) dolme-
nek feliratos kis kövei, Mas-d'Azil híres barlangjának kőre fes-
tett jelei s több ugyancsak franciaországi iramszarvas agancs 

10) Magnus Olsen cg Haaken Schete'.ig: En indskriít med aeldre 
runer fra Flaksand i Nordhordland. Bergens Museums Aarbog. 1909. 7. sz. 
4—6. 1. 

u ) Wimmer: „Runeskriftens Oprindelse og Udvikling i Norden". 
Arboger for nordisk Oldkyndighed. 1874. németül Holthausen fordításában: 
Die Runenschrift. Berlin, 1887. később: De dans'ke Runemindesmaerker. 
1895—1908. 

12) Bugge: Runeskiftens Opr'ndelse. (Norges Indskrif'er med de 
aeldre Runer) Kristiania, 1905. 

13) Schirmeisen: Buchstabenschrift, Lautwandel, Göttersage und 
Zeitrechnung. Mannus III. (1911) 97—120, 255—278. 3. 

14) Wartenberg: Die Herkunft der Buchstabenschrift. Korrespondenz-
blatt des stenographisch. Instit. Dresden. 1910 (55) 276. 1., u. a.: Die Buch-
staben als indogermanisches Erbgut. Hammer. 1911. 223. Köv. 1. 

19* 



292 SZENTIVÁNYI RÓBERT 

őrzi. Lichtenberg bizonyítására jellemző, hogy a rúnákból, 
a kelet-iberiai, turdetani, égéi, cipruszi, görög és föníciai írás-
jelekből pusztán a betűk külső alakja szerint — hangzóértékük 
feláldozásával is — táblázatot állít össze. Így kerül egy sorba 
az u rúnája a föníciai g betűvel, az a rúnája a görög ¿-vei, föní-
ciai s- és //-val, az e rúnája a föníciai m-el stb.lr>) Minden genea-
lógiai aggodalom nélkül kerül tehát a betűk törzsfáján filius 
ante patrem. 

Wilser már Wimmer könyve német fordításának 
megjelenése után állást foglalt a dán kutató megállapítása ellen, 
s rendületlenül a rúnák germán származása mellett kardoskodik. 
Szerinte a czipruszi írás se egyéb, mint a germán népáradat 
által lefelé sodort előfutárja a később teljesen kialakult hangzó-
írásnak.18) 

E feltevésekkel szemben a tények következők: 
A Skandináv-félszigeten a kőkorszak embere vés ugyan 

már petroglipheket, az egykorú számára kétségtelenül beszé-
des ideogrammokat. E jelekből azonban egyetlen lépés se vezet 
a szójelek felé, nem is említve a szótag- vagy hangzóírást. 
Ez a megrekedés általános a Kisázsiába jutott indogermán nép, 
a hettiták kivételével a többi indogermánoknál. A hettita viszont 
kétféle írást használ: az asszíroktól kölcsönzött ékírást, s egy 
máig is megfejtetlen, talán szótagos képírást. Semmi bizonyí-
tékunk nincs azonban, hogy e képírás indogermán kincs-e, 
avagy talán a krétaiaktól eltanult írás? 

Egy azonban kétségtelen, hogy se a rúnák, se a föníciai 
betűsor nem a hettiták képírásából fejlődött. 

Azt a természetes történeti fejlődést, mely a kezdetleges, 
ideogrammtól a hangzóírásig jut, teljesen nélkülözzük az indo-
germánoknál, A rúna-irás átmenet nélkül bukkan fel a germán 
törzseknél, olyan átmenet nélkül, mely minden önálló írásrend-
szernél kimutatható. 

15) Lichtenberg: Beiträge zur Schriftgeschichte. Mitteilungen des. 
Allg. deutschen Schriftvereins. N. F. 1911. 3/4. Dec., u. a.: Das Alter der 
arischen Buchstabenschrift, ihre Entwick lung und ihre ferneren Einflüsse. 
Mannus: (IV. (1912) H. 3. 295—305. 1. u. a.: Ägäisch-Minoisch. Führer 
durch d :e Halle der Kultur der „Bugra". Leipzig. 1914. 

1B) Wilser: Ursprung und Entwicklung der Buchstabenschrift. Mannus 
IV. (1912) H. 1—2. 123—129. u. a.: Der Brakteat von Grumpan und die 
Runenirage. Mannus VI. (1914) H. 1—2. 103—106. 1. 
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Conraciy bebizonyította, hogy a kinai írás tulajdonképpen 
a szerződések ellenőrzésére és birtokadományozásnál haszná-
latos rovásfák rovátkáiból alakult. A fejlődés útja a mai közel 
45 ezer szóképig jól követhető.17) 

A sumerek ékírásának alakulását is nyomon követhetjük 
a gyarló ideogrammoktól a szótagjelző ékcsoportokig.18) 

Champollion, Lepsius és Brugsch munkái után tisztán lát-
juk az egyiptomi írás útját is az ünnepélyes hieroglyphoktól 
a könnyen folyó démotikus írásig, s ami fontosabb: a formás 
ideogrammoktól a mássalhangzó jelekig.19) 

Mexico régi lakói az aztekek még a XVI. században is 
használják nemzeti írásukat, mely részben ideogrammokbób 
részben azonban fonetikus szójelekből állott. Egy lépés válasz-
totta el őket a szótagírástól, melyet a sumerek és egyiptomiak 
régen megtettek.20) 

A germánoknál ezzel szemben hosszú ideig se írásfejlő-
désnek, se folytonosságnak nincs nyoma. Még messze délre 
jutott rokonaiknál, a görögöknél is csak az mutatható ki, hogy 
a hangzóírást „Sidon féríiaitól", a mozgékony föniciai kalmá-
roktól vették át a IX. században, de nyoma sincs annak, hegy 
az északsémi betűsor kialakulásához bármikép is közreműköd-
tek volna. 

Ezzel szemben megállapítható, hogy a föníciaiak már 
a K. e. XIII. században használták azt a betűsort, mely minden 
későbbi hangzóírásnak alapja lön, s amelyet módosítva Nubia 
sémi lakói, Egyiptom kopt parasztjai, pún kalmárok és had-
vezérek, perzsa költők és a messze Ázsia nomád ujgurjai 
használtak. 

Három éve sincs még, hogy Montét az egykori Byblos 
romjai között megtalálta Ahiram byblosi uralkodó pompás 
szarkofágját , s a fedőlap peremén azt a föniciai feliratot, mely 
négy századdal régebbinek bizonyult Mesa király ismerős fel-

17) Conra'dy: Die chinesischen Handschriften und sonstigen Klein-
funde Sven Hedins in Lou-lan. Stockholm. 1920. 

18) Barton: The Origin and Development of Babylonian Writing. 
I. II. Leipzig. 1913. 

19) Erman: Die Hieroglyphen. Berlin und Leipzig. 1923. 
2°) Seier: Gesammelte Abhandlungen zur amerikanischen Sprach-

amd Altertumskunde. I. (1902). II. (1904). 
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iratánál (K. e. 842).21) Amikor Ahiram felirata készült, a ger-
mánok még a petroglypheknél tartottak, nemhogy az írás töké-
letesítésén fáradtak volna. 

A byblosi és minden későbbi föníciai írás nyilvánvalóan 
nem indogermánoktól sugalmazott betűsor, hanem a sémiek 
körében keletkezett, vagy legalább oly népnél, pl. az egyip-
tominál, mely a magánhangzók megrögzítésére nem vet súlyt. 
Az északsémi mássalhangzók szemléltetésére elegendő volt 
a 22 betű; minden más nép kénytelen volt e betűsort hangzó-
szükségletéhez képest módosítani vagy kiegészíteni. 

A rúnák figyelmes vizsgálója felismerheti bennök a föní-
ciai származás jeleit, de a sémi hajósnép betűsorán nem ütkö-
zik ki semmiféle ár ja vonás. A komoly vita e téren csak afölött 
íolyhatik, hogy a föníciai kalmárok a velük politikailag, gazda-
ságilag és kulturában szoros kapcsolatot fenntartó egyipto-
miak hieratikus írása nyomán alakították-e ki betűsorukat, 
avagy önlelkükből termelték-e ki azt? Még az is nagyon két-
séges, hogy a hatalmas és művelt Egyiptom árnyékában élő 
föníciai csak egy betűjéhez is igénybe vette-e Cziprus vagy 
Kréta nagyon tökéletlen írásjegyeit. 

Ma már ott tartunk, hogy a krétai íráson is kezdjük fel-
ismerni az egyiptomi írás hatását, nemhogy az indogermánok 
krétai közvetítéssel termékenyítették volna meg Előázsia írá-
sait.22) A K. e. 111. és II. évezred egyiptomi hajózásának rész-
letesebb ismerete23) az égei kulturának számos megnyilatko-
zását teszi majd érthetőbbé, s fölment a fölösleges vitatkozá-
soktól. Annyi ma is bizonyos, hogy a rúnákat nem germán 
istenek, vagy hősök találták fel, hanem — amint már felületes 
egybevetésük is mutatja — a föníciai betűsorból kialakult írá-
sok valamelyikéből módosultak. 

21) Dussaud: Les inseriptions phénic'ennes du tombeau d'Ahiram,. 
roi de Byblos. Syria. 1924. 135—157. 1. 

2") Sundwall az A d a Academiae Abcensis. Humaniora. Abo. 1920— 
1922. I. II. kötetében azt bizonyítgatja, hogy a krétaiak átvették az egyip-
tomi írást. 

-3) Köster: Schiffahrt und Handelsverkehr des östlichen Mittel-
meeres im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. Leipzig. 1924. 
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III. 

A tüzetes egybevetés arra mutat, hogy a germán rúnák 
nem egyetlen hangzóírásnak betűhív vagy módosított átvétele, 
mint ahogy a latin a chalkiszi görögnek, az örmény a görög 
uncialisnak24) s a régi pehlevi az arámnak.27') 

Hacsak a rúnák külső formáját tekintjük, az a rúna teljes 
hasonmását az északi etrusk f ,2,i) a h rúna mása az északiberiai 
H , az l mása a velencei 1, írásirányának megfelelően, az r mása 

az archaisztikus latin , az s-é az északiberiai £ s a t-é a 
délibe riai 

Lehetetlen azonban a betűk ilyen szemelvényes átvételére 
gondolnunk egy íráskereső népnél, mely nem gyiiteményes 
munkákból, s palaeographiai táblázatokból válogatja össze 
hangzó jeleit, hanem egy közelében élő, műveltebb nép kulturá-
lis megnyilatkozásait, nevezetesen írását figyeli, másolja és 
hangzószükségletéhez képest esetleg módosítja. Ez a megfon-
tolás vezette Eíeterichet, Peilet és Lenormant Ferencet, mikor 
a rúnák eredetét közvetlenül a fönicia'i hajósok terjesztette sémi 
betűsorban keresték. 

Bármennyire igaz azonban, hogy végelemzésben a rúnák 
eredete, gyökérszálai is odanyúlnak vissza, ahova az ujgur, 
indiai vagy örmény betűsoré: a 22 északsémi mássalhangzó 
jelekhez, másfelől úgy a betűk formájából, mint hangzóértékük 
vizsgálatából nyilvánvaló, hegy közvetlen átvételről szó se 
lehet. 

Feltétlenül több figyelemre tarthat Wimmer számot, aki 
a rúnák eredetét a K. u. II. század latin írásában keresi. Huszon-
két rúnának latin megfelelőjét szedi táblázatba. A szembeállítás 
azonban arról győz meg, hogy a származtatás gyakran eről-

24) Merk: „Armenische und griechische Palaeographie", Miscellanea 
f r a n c e s c o Ehrle Roma. IV. 1924. 1—21. 1. 

25) Hübschmann: „Iranische Studien". Zeitsch. íür vergieichende 
Spractoíorsohung. 1879. (XXIV.) 323—415. 1. 

26) A sémi « föníciai formájában őrizte meg a jobbíelén két vona-
lacskával gazdagított beiűíormát. Ahiram feliratában • e g y ujabban 
felfedezett, római korbeli bybiosi í e l i r a b a n / ^ . Dussaud: InscripPon phéni-
cienne de Byblos d'époque rcmaine. Syria. 1925. 271. h Már az archaisz-
tikus görög és latin A is íeJtünoen eltér e formáktól. 



tetett. Figyelembe véve a régebbi rúnák vízszintes, vagy körbe-
hajló oldalvonalát, csak az F, C (k), R rúnák latin eredete két-
ségen kívüli, az U-é pedig nagyon valószínű. 

Az a rúna nem hasonlít a latin a-ra, akár archaisztikus 
formájában vesszük is, legfeljebb csak az északi etruszk a 
betűre. Eltekintve azután egyes rúnák és latin betűk különböző 
hangzó értékére, a többi rúna a görögből is eredhet — egyesek 
pedig még abból se származtathatók világosan. 

Figyelemre méltó a C rúna a latinnal egyező formájával 
és hangzóértékével. Tudvalevő ugyanis, hogy több századon át 
a latin C egyaránt szolgált a lágy (Q) s kemény (K) torok-
hangzó jelölésére. A K. előtti III. század eleje óta azonban a lágy 
torokhangzó egy kis farokvonalat nyert, s megkülönböztethető 
lett a C-től, a C pedig megőrizte továbbra is kemény torok-
hangzó értékát. Ha tehát a K rúna a latin C formáját és hangzó-
értékát vette át, csak a K. e. ¡11. század óta keletkezhetett, ami-
kor a latin C és G formában is elváltak. 

Több rúna latin eredetét fíolger-Pedersen legújabb, ter-
jedelmes tanulmánya se tudja bizonyítani.27) A görög írástör-
ténet viszont több és gazdagabb bizonyító anyaggal szolgál. 

Taylor már egy félszázaddal ezelőtt azt hirdette, hogy a 
rúnák görög eredetűek. Mintául a pontusi görögök K. e. VI. 
századbeli írása szolgált, melyet a Dnjeper és Pripet mentén 
lakó gótok felhasználtak.28) Taylor tévedett ugyan az időpont-
ban, mert a gótok csak a K. utáni II. század derekán költöztek 
át a Visztula alsó folyamvidékéről a Dnjeper mellékére, de a 
dolog érdemét tekintve igaza volt. 

Luft nem keleti, hanem nyugati közvetítésre gondol.2") 
Szerinte figyelembe kell venni azt a kulturhatást, melyet a mar -
seillesi görög gyarmat gyakorolt a keltákra. A kelták közve-
títette görög betűkből a nyugati germánok K. születése táján 
csak 16 hangzójelet vettek át. Minthogy e szám csekély, kény-
telenek voltak az u-rúnát az o és u, az f-rúnát az f és v, a k-

27) Pedersen: L'origine des runes. Mémoires de la Société Royal 
des antiquaires du Nord. Nouv. Série. 1920—1924. Copenhague. 88—136. 1. 

28) Taylor: Greeks and Goths. A Study on the Runes. London. 1878. 
és késôbb : The Alphabet. London. 1883. II. 214. köv. 1. 

29) Luft: Studien zu den ältesten germanischen Alphabeten. Güter-
sloh 1898. 
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rúnát a k és g jelölésére egyaránt felhasználni. Az eredeti rúna-
sor azután fokozatosan gyarapodik új jelek átvételével és 
a régiek csoportosításával. 

Bár a gyarapodásnak ezt a folyamatát mivel se lehet iga-
zolni, nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény, melyet 
már Caesar is felemlít, hogy a kelta druidák görög betűket 
használtak.30) A Rajna vonaláig, sőt Galliába is előrenyomuló 
germán törzseknek valóban bőven nyilt alkalmuk a hangzóírás 
elsaját í tására. A kérdés csak az. hogy szükségét látták-e? Min-
den esetre feltűnő, hogy a nyugati germánoknál olyan ritkák 
és aránylag későiek a rúna emlékek. 

A déleurópai írás átvételére a germán törzseknek külön-
ben egyebütt is nyilt alkalmuk. Az Alpok völgyeiben is talál-
kozott a róma'i kulturember, s a germán nomád. Ha kíváncsi 
volt reá, a betűvetés titkát ott is elleshette. Talán van valami 
igaz abban is, amit Tacitus közöl Odysseus állítólagos utazá-
sával kapcsolatban, hogy t. i. Germania és Raetia határán, a mai 
Svájc északnyugati részén görög feliratos emlékek és sírok 
vannak.31) Ez az adat oly gyarló, hogy nem lehet reá követ-
keztetést építeni. Az se biztos, hogy a kelták kezén formált 
betűkről avagy etruszk írásról van-e tulajdonképpen szó. Taci-
tus egyébként fenntartással közli adatát. 

Újabb lendületet nyert a rúnakutatás, s visszatért a Tay-
lor által megjelölt útra. Bugge Sophusnak, a skandináv nyel-
vészek krisztiániai V. kongresszusán, 1898-ban tartott elő-
adásával. A meginduló vita Wiinmernek szólt. Első sorban ki-
fogás merült fel a dán tudós amaz állításával szemben, hogy 
a rúnák a nyugati germánok, jelesül az alemannok körében 
keletkeztek volna a latin betűk felhasználásával. Bugge, majd 

30) „Druides . . . neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum 
In reliquis fere rebus pubEcis privatisque rationibus, Graecis litteris utan-
tur". Caesar: De hello Gallico. 1. VI. c. 14. Diodorus Siculus (Bibi. hist. 
1. V. c. 38.) és Valerius Maximus (Factorum et dictorum mirabilium Übri 
novem) szerint a halottak számára túlvilági utasítást írtak a keltáik. Az irás 
formájáról azonban a 'két író nem szól. Forrer művéből nyilvánvaló, hogy 
a kelta pénzeken rnég a római korban is vegyesen használatosak a latin 
é s görög betűk. Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulánder. Strass-
burg. 1908. 108. köv. 1. 

31) „monumeníaque et tumulos quosdam Graecis litteris inscriptos in 
confinio Germaniae Raef'aeque adhuc exstare". Germania. c. 3. 
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nemsokára v. Friesen32) reámutattak a rúnák hosszú germán 
nevére,33) ami inkább emlékeztet a hosszabb görög, mint a 
rövid latin betűnevekre. Érveltek a germán ng hangzójelre, 
mely formaszerint se egyéb, mint a kettőzött görög T . Bugge 
reámutat a jellegzetes X \> x és M rúnákra s azok görög 
megfelelőire: X V Q m, továbbá az jN rúnára s a vele egyező 
görög mássalhangzóra. Friesen egy görög kurzivus írás fel-
használásával azt törekszik kimutatni, hogy a 24 rúna közül 
15 biztosan, 5 valószínűleg a görögből, 4 pedig a latinból 
származik. 

Salin archaeologia'i kutatásaira támaszkodva azt állítja 
továbbá Friesen, hegy a K. utáni első században a Fekete ten-
ger északi partvidékéről egy görög-római kulturáramlás indult 
a Balti tenger irányában. Ennek az áramnak sodrába kerültek 
a germánok, különösen a gótok, akik a görög-latin íráselemek 
felhasználásával elsőknek szerkesztik meg a K. u. II—III. szá-
zadban az ősi germán betűsort. 

Friesen betűegybevetése sikerültebb, mint Wimmeré. 
A rúnák közül a B, H, I, J, L, O, S, T régibb formájuk szerint 
nyilvánvalóan, a D, E, Q, M, NQ, sőt az U is erőltetés nélkül 
levezethetők a nyugati görög, még inkább azonban az archaisz-
tikus görög betűsorból, mely egyes vidékeken, főleg a korán 
alapított gyarmati városokban tovább élhetett. Az E, N, P, p 
rúnák vonalai is kimagyarázhatok a megfelelő archaisztikus 
betűk elemeiből, a W-rúna vonalai talán összeszedhetők az 
archaisztikus E-ból egy rövidke befogó csatolásával, de az 
amúgy is rejtélyes z (R) mása csak a hangzóértékben annyira 
különböző görög JF-bcn található. 

Mindent egybevetve megállapítható', hogy a rúnasor szer -
kesztője vagy szerkesztői egy görög betűsort használtak, mely 

32) Otto v. Friesen: Om runskr'ftens härkomst. Uppsala. 1904. Min-
nesskrift tillägnad prof. Axel Erdmann. 1913. 231—236. 1. Nordisk tidskrift 
for filclogi. 4. sorozat. I. 1913. 173—180. 1., Runorna i Sverige, Uppsala. 
1915. „Runenschrift" a Hoops-íéle Reallexikon der germanischen Altertums-
kunde IV. ¡kötetében. Strassburg. 1918—1919. 

33) A nevek csonkán és pontatlanul maradtak reánk. Értelmüket al'g" 
ismerjük. L. Grienberger: Die germanischen Runennamen und die gotischen 
Buchstabennamen. Paul und Braune: Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Sprache und Litteratur. XXI. (1896) 185—224. 1. 
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még megőrizte a H és I jellegzetes archaisztikus formáit. Meg-
állapítható az is, hogy a rúnaszerkesztőnek módja volt latin 
betűket is látni, s négy esetben feltétlenül azokat hasznosította. 

Hol és mikor történhetett azonban ez az átvétel? 

IV. 

Plinius azt írja, hogy Miletos a K. e. VIII. és VII. század-
ban 90-nél több gyarmatot alapított.34) Ha a későn élt latin író 
túloz is, annyi kétségtelen, hogy az eleven, duzzadó kisázsiai 
város ismételten bocsátott rajokat a Fekete tenger északi part-
vidékére s a Dontól a Dnjeszterig terjedő szakaszon több vi-
rágzó görög gyarmatvárost alapított. Herodostól, aki fenn is 
járt e városokban, értesülünk, hogy a Fekete tengertől a finnek-
lakta vidéken át karavánút vezetett Középázsiába, a Dnjeszter, 
Bug és Dnjeper mentén pedig a Balti tenger vidékére.3'"') A gö-
rög gyarmati lakosság gabona-, hal- és prémkereskedelemmel 
foglalkozott. Az anyaország tartott e cikkekre számot, de mel-
lettük állandóan vásárolt rabszolgát is Olbia, Tyras és Clier-
sonesos piacain. Cserébe az attikai halmok olaját, s tüzes ion 
bort adott, meg az agyagmívesség temérdek alkotását. Pompás 
vázák cserepei kerülnek napvilágra Dáloroszország fekete föld-
jéből, s a cseréptöredékeken egy-egy görög felirat, Menelaos 
és Helene, Dareios, Kyros nevei vagy Dionysos s a népes 
Olympos egyéb szereplőinek neve olvasható. 

A mögöttes országrész skytha földművese vagy nomád 
germánja, ha a görög kereskedőkkel való érintkezésében nem is 
tanulta volna, a gabonáért, marháért kapott pompás edényeken 
mégis csak látta a görög írást. Látta istenszobrokon és sírfelira-
tokon, láthatta a görög pénzeken is, hisz nemcsak az anyaország 
városai, de a gyarmati városok is építenek pénzverdét. Olbia 
veretei éppen oly elterjedtek voltak, mint az Alduna völgyében 
fekvő Tomis, Istros és Kallatis pénzei,3") melyek szintén fel-
kerültek a Bug folyam vidékére. A pénz pedig kapós és gyorsan 

34) Plinius: Hist. nat. V. 112. 
35) Herodotos: IV. 21. 108. 123. 
3U) Istros a K. e. V. században, Tomis és Ka'Iatis a III. században 

már pénzverőt tart. L. egyébként Mionnet: Description de médailles anti-
ques, grecques et romaines. Paris. MDCCCVIII. táblázatait. 
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forog tova észak és kelet felé akkor is, amikor a görögöt a ró-
mai kereskedelem váltja fel. Itália terrasigillata-it hozza forga-
lomba a Pontuson, Capua ezüst edényei, a római bronzműves 
darabok a Pontusról szárazföldi úton a Balti tenger mellé, az 
Uraiig és a messze Finnországba egyaránt elputnak. A nomád 
germán törzsek részesei lesznek a görög és római civilisatio 
alkotásainak a Fekete tenger mellől kisugárzó utakon át s nem 
Krisztus után látnak először görög betűket. 

Tiberius kora óta pedig a légiók kemény léptei alatt dü-
börgött Olbla földje, s a latin vezényszóval a latin betű is meg-
jelent a pontusi városokban. Titus Plautius Silvanus legátus 
60 körül Tiburban állíttatott ugyan magának emléket, de a messze 
Chersonesos felszabadításáról számol be rajta.37) A Legio XI. 
Claudia későbbi olbiai- tartózkodása kétségtelen nem maradt 
nyom nélkül se a város, se a mögöttes vidék életében. 

Azonban nem a gótok az első germánok, ak'ik a Fekete 
tenger partjaihoz lejutnak. A Dnjeper alsó folyásánál Nikolá-
jevka városka mellett gót nekropolist tártak fel az orosz' 
archaeologusok. A sírok javarésze K. u. III. századbeli gót em-
lék, de kettő közülök még az I. századból való. Néma lakói 
germánok voltak ugyan, de nem gótok. E korán lefelé érkezett 
germán törzs görögöt és latint egyaránt megismert, s ápolhatta 
barátságukat is, mint egykor Skyles, a skytha uralkodó, akinek 
a K. e. V. században a görög Olbiában szállóhelye volt.38) 

Hogy melyik germán törzs lelkében fogant meg a hangzó-
írás vágya, s melyiket termékenyítette meg a görög betűsor, 
ma még lehetetlen eldönteni. A túlnyomóan görög eredetű rúnák 
arra mutatnak, hogy görög műveltségű város vagy vidék 
adhatta az első ösztökélést, s a néhány latin betű jelenléte 
viszont arra mutat, hogy a rúnaszerkesztő a germán hangzó-
igény kielégítésére a latin betűkből is tanult. 

A germán kulturának e nagy jelentőségű lökése nagyon 
valószinűen onnan indult ki, ahonnan kereskedelmi útjai: a Bug 
és Dnjester görög parti városaiból, ahol azonban már a K. 
utáni első században megjelenik az itáliai iparcikk, s megcsillan 
a római légionárius sisakja. 

37) C. I. L. XIV. 3608. 
M) Herodotos IV. 78, 79. 
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A rúnák kialakulásának ideje pedig a K. utáni I—II. század 
lehet, amikor a latin C biztosan nem Q többé, s a római hata-
lom megvetette már a Pontuson is lábát. 

Mesterük tanulékony és jószemű ember volt, aki formá-
sán meg tudta rögzíteni a germán hangzósort. Talán nem is 
gót volt, hanem más keleti germán, aki a gótok előtt fordult 
meg a Pontus görög kulturterületén, amikor a róma'i impérium 
már cda is eljutott. Mikor elkészült a rúnákkal, azok nem ma-
radtak törzsének titkolt kincsei, hanem gyorsan terjedtek észak-
nak, úgy, hogy a III. századbeli norvég harcos már rúnákkal 
ékes dárdával küzdött. A rúnák föliratokra szánt merev, szál-
kás betűiből még ki se alakulhatott a könyvmásolásra alkalmas 
folyóirás, mikor Ulí'ila biblia fordítása számára a görög uncialis 
felhasználásával új betűsort szerkesztett, népének korábbi 
írásából csak az O és U rúnát tartva meg. Szétfoszlott azon-
ban az Eddák büszke regéje, s Odin nem énekelheti önhitten, 
hogy a rúnákat ő szedte fel: 

„Man brachte mir nicht Brot, noch Trank, 
Da spähte nach unten mein Aug, 
Singend hob ich herauf die Runen 
Und fiel zu Boden alsbald". (Hävamäl 140.) 

A keramika remekei, Odin alakja, s a rúnák a nemzetek 
nagy nevelőjétől, attól a kulturnéptől származtak el a Visz-
tula völgyébe, s a Balti tenger mellé, melynek skáláján éneke-
lünk, bölcsészeién okulunk és művészetéből táplálkozunk még 
a drótnélkül vágtató villamos hullámok korában is. 

(Balaton-Boglár). 



„Hungarian literature.1)" 
Irta: Zolnai Béla. 

A huszadik század elején a magyar irodalom forrongó 
korszakát éli. Az ország szellemi élete súlyos válságon megy 
keresztül: a magyarság, amely ezer éve éli sokszor dicsősé-
ges, de még többször tragikus életéi Európában, most új prob-
lémák, létét fenyegető veszedelmek előtt áll: a szociális kér-
dés, kulturánk és nyelvünk élet-halál-harca a szláv és germán 
tengerben, a magyar nép falusi karakterének szembenállása a 
főváros amerikanizmusával és kozmopolita jellegével stb. 

Az irodalom két pártra oszlik: ó és új magyarokra és a 
„querelle des anciens et des modernes", régiek és modernek 
harca, napjainkig tart. Az előző nemzedék, mely a nemzeti 
gondolat kizárólagos jegyében nőtt föl és 1896-ban az ország 
milléniumát ünnepelte, magába asszimilálta ugyan a modern 
európai kultúrát, de ellenállott a kozmopolitizmus befolyásá-
nak és minden radikális gondolatnak. Megőrizte nosztalgiáját 
a magyar puszta felé és a népdalok gondolatvilágának kultu-
szát. Ebből a generációból nőtt ki az úgynevezet t turáni moz-
galom, amely motívumait és inspirációit az őshazai Keleten 
keresi és a magyarságban fölkelteni igyekszik az Európán kí-
vüli származás tudatát. 

A régiek száma évről-évre csökken. A klasszikus-hazafias 
Lévay József (1825—1918) és Endrődi Sándor (1850—1920), 
Arany iskolájának épigcnjai, haláluk előtt lírájuknak új virágba-
borulását élik. 1910-ben eltávozik Mikszáth Kálmán, Jókai óta 
a legnagyobb mesélő, a Felvidék tótjainak és magyar gentry-
jének halhatatlan portaitistája. A konzervat iv iskola élő tagjai 
között a legkiválóbbak Vargha Gyula és Kozma Andor liriku-

1) Az Encyclopaedia Britannica számára készült cikk magyar fordítása. 
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sok, a regényíró Herczeg Ferenc és Rákosi Jenő, a kritikus és 
publicista. Folyóiratukat, a Budapesti Szemlét, jelenleg Voino-
vich Géza szerkeszti. 

Ezzel a nemzedékkel szemben léptek föl a modernek, 
akik a provinciális szellem romjai fölött a nagyvárosi kapi-
talizmus és az indusztrializmus lelkiségét építik. A radikális 
intellektuellek szívesen kiküszöböltek volna az irodalomból 
minden ethnikai jelleget; világnézetük propagálására a natu-
ralizmus stílusát és materialista filozófiáját vélték legalkalma-
sabbnak. A jelszó a Nyugat volt: nem a soviniszta Nyugat, 
hanem a kozmopolita és antinacionális Nyugat. A huszadik 
század első éveiben indulnak harcra a modernek és egy új 
folyóirat köré csoportosulnak, amelynek szimbolikus neve : 
Nyugat (szerkesztője: Ignotus). Ez a folyóirat magához 
vonzza a fiatal szimbolista és romantikus költőket, akiknek 
vezére egy prcfétikus zseni: Ady Endre. Ez az ősi-magyar és 
pogány lélek eredeti tehetségével Magyarország első költői 
közé emelkedett. A francia szimbolizmus és Zola szellemének 
hatása érintette a lelkét, de költői inspirációja magyar hagyo-
mányba ereszti gyökerei t : Arany előttre nyúl vissza ősökért, 
a XVII. század protestáns zsoltárainak pesszimizmusából és 
zordon nyelvéből, a kuruc költeményekből, a magyar Biblia 
ódon és primitív szépségeiből merít stilus-ihletet. Merész 
nyelve és látomásai a lélek tudatalatti mélységeibe világítanak. 
Harcot hirdet a konvencionális morál ellen és a szerelmet a 
realisták érzékiségével éli á t : ez a vonása jellemző vala-
mennyi modernre. Arisztokratikus lélek, megvan benne a 
Nietzsche-i én-kultusz. De hedonizmusa, a vér és a rany világ-
nézete, főleg pedig a szegények és proletárok iránti együtt-
érzése a szocializmus felé hajtják. 

Mellette a modern lira — Babits Mihály, Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Oláh Gábor, Szép Ernő — az 
artisztikus esztétaság világába zárkózik és ideges észlények, 
túlfinomodott széplelkek hangulatait fejezi ki. A naturalista re-
gény Móricz Zsigmondban találja folytatóját: ő a brutális 
parasztokat és perverz kispolgárokat kultiválja, nyilván politi-
kai tendenciával. Ellenpólusa ő annak az idealista regénynek, 
amelyet Gárdonyi Géza (meghalt 1923-ban) és Tcrmay Cécile 
képviselnek. 
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A háború kitörésének pillanatában a két tábort tá tongó 
mélység választja el egymástól. A kozmopolita irodalom el-
hallgat egyidőre. A konzervatívok lelkesedéssel üdvözlik a 
háborút, egy katona-költőnek, Gyóni Gézának, sikerül — a 
modernektől tanult költői nyelven, de elfordulva a l'art pour 
Tart-művészettől — kifejeznie a háború borzalmainak pátho-
szát. A modernek csakhamar visszanyerik szavukat és a paci-
íizmust harsonázzák. A szimbolista és dekadens lira, nem tud-
ván beleilleszkedni a napi irodalom harci szellemébe, az Em-
bert és az életet glorifikáíja az öldökléssel szemben és a nagy 
kavarodásban vergődő lelket fejezi ki. 

Az összeomlás és az októberi forradalom (1918) leránt-
ják a leplet a Nyugat politikai céljairól: irodalom és csőcselék 
kezet fognak. A diadal részegültségében a modernek folyó-
irata eldobja álarcát és ünnepélyesen kijelenti, hogy szívvel-
lélekkel Károlyiék forradalmával azonos. Ez alatt azt értették,, 
hogy az irodalom is segít kivégezni a régi, „feudális", agrár 
Magyarországot , a hivatalnokok, a nemesség és a naciona-
lista írók Magyarországát . 

A bolsevizmus, négy hónapi tar tama alatt, a diktatúra 
gyámsága alá helyezte az irodalmat. A sajtószabadságot meg-
szüntették és a kiadás jogát az állam magának foglalta le. 
Egyetlenegy kiadó rendelkezett a gondolat élete és halála 
fölött: az Állam, amely csak propagandairatokat és „vörös" 
újságokat adott ki. A kommunizált színházak kénytelenek vol-
tak forradalmi darabokat játszani. Az „irodalmi direktórium" 
csupán a futurista és expresszionista írókat szubvencionálta. 
Ebből az egész szellemi kavarodásból az irodalomra semmi 
pozitív haszon nem származott . A végletekig hajtott expresz-
szionizmus zsákutcába vitte a művészetet . 

A kommunizmus bukása után az irodalom kezébe veszi 
a nemzeti újjászületés munkáját. Minden elméleti célkitűzés 
nélkül a gyász érzéseit és az irredentizmus gondolatait fejezik 
ki az írók. A történeti Magyarország öt részre bomlott, de a 
magyarnyelvű irodalom megtartot ta egységét. Csonka-
Magyarországon a háború előtti lirizmus helyét a regény fog-
lalja el. Szabó Dezső merész inspirációjú regényeiben a világ-
háború kataklizmájának grandiózus képét rajzolja, bemutatva 
azt az elkeseredett küzdelmet, amit szellemi és anyagi téren a 



magyarság folytat a hódító idegen fajokkal szemben. 1919 
után az irodalom általános tendenciája arra vall, hogy a ma-
gyar gondolat szétfeszíti a dekadencia zs'ibbadtságának korlá-
tait és a nemzet-ellenes radikalizmust legyőzve, önmagában 
egy új világnézletet alakit ki, amely életkedvet és modern 
energiát nyújt a balsors-tépte, homályban tapogatózó nemzet-
nek. Ismét bebizonyosodott, hogy Magyarországon az iroda-
lom mindig más volt és több, mint esztétikai játék. A dráma 
állandó filozófiai és költői értékeket keres. A színpadon újra 
éled a romantika, mialatt tehetséges drámaírók — Berezeg 
Ferenc, Molnár Ferenc, Biró Lajos, Lengyel Menyhért — 
Európa és Amerika színpadjain megérdemelt sikereket arat-
nak. A naturalizmus és a tiszta színpadi hatás-keresés mintha 
lekerült volna a magyar színpadról. 

A magyar irodalomról szólva nem szabad megfeledkezni 
az elszakított részekről. Különösen Erdélyben tapasztalható a 
magyar szellemiség renaissance-a, de a Felvidéken is erősen 
megnyilatkozik a magyarsághoz és magyar földhöz való ra-
gaszkodás. Különösen a lira talál új hangokat a magyar fáj-
dalom kifejezésére, amelynek költői gyakran rejtőznek álnév 
mögé, mint Végvári, az erdélyiek poétája . . . 

(Szeged, 1925 dec.) 

I 
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Ave Csengery! 
Irta: Márky Imre. 

Tiszánk Tibiscus és Dunánk az Ister 
Tudásod s álmod: classicus világ . . . 
Korunk nevelted nagyszerű Magister: 
Élnek, mesélnek zengő, ősi fák. 

Kristályt csiszoltál, (másnál jó, ha lakkoz;) 
Betöltöd fénnyel múzsajár t köröd; 
A Széphez hü vagy s hű a Gondolathoz, 
Bár formák gátját néha áttöröd. 

Dörgő viharra és vidám derűre 
Epost, drámát s dalt megcsillogtatol . . . 
Homeros: pásztor, Kosmosunk: akol. 

Tudós költővé s szónokká hevülve: 
Búsabb s megértőbb Tolmács nincsen itt 
Szórtad pogány lant szentelt kincseit. 

(Szeged). 



De Ladislao Juhász. 

Dei Deus posthac Tibi robur ac vim 
Ad luborem, et religiosae amorem 
Et probae prolis validaeque gentis 

Erudiendae! 

¿7ld SProfessovem Síostium 
septuaginta annos natum. 

Corde nos fido celebramus lllum 
Septimum annum iam decies agentem, 
Stamus hic post Te ordine longo amantes 

Ac venerantes. 

Ut Tibí optemus placidam senectam, 
Quam tarnen scimus fore non quietam, 
Ut videbamus prius atque toto 

Tempore vitae. 

Tu Propertium Hungaricum dedisti 
Et Tibullum; si legimus Catullum 
Atque Uoratium, immemores malorum 

Nos recreamur. 

Nobis et Graecos trágicos dedisti. 
Aischylum grandem et volitantem in altum; 
Est Sophocles Euripidesque nobis 

Gloria semper. 

Ut laboremus, docuisti nosmet, 
Qua vi a grassemur, et Ipse monstras, 
Res et adversas tolerare, nobis 

Ipse fuisti. 



DE LADISLAO JUHASZ 

Tu diu inter nos muneas adhortans! 
Dirige incertum invalidumque gressum 
Nostrum et exemplum venias iidluic mul-

tosque per annos! 

Audientes sin erimus Tibi usque, 
Quae monebus, nos dociles purati, 
Omnia omnes, quae docuisti, semper 

Perficiemus: 

Turn videbimus Patriam cutenis 
Liberatam turpibus ac solutam, 
Sis beatus tunc, poterisque fari: 

„Parva fui pars!" 

(Szeged.) 
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