
CYPRUS SZIGETÉNEK PHOENICIAI FELÍRÁSAI. 
(DE VOGÜE UTÁN.) 

De Vogüe a „Journal AsiatiqueUl)-ban a Cyprusi felirásokról 
ilyczímü értekezést bocsátott közre: „Inscriptions Phéniciennes de 
l'ile de Cypre." Lássuk ez érdekes értekezés tartalmát. 

A régi Citium, a mai Lárnákában találták a legtöbb phoeni-
ciai felírást minden valamikor Phoeniciaiaktól bírt városok, hely
ségek közt 2). Pococke 33 felírást másolt le, melyek közöl később 
fájdalom ! csak egy volt megtalálható. Azóta Ross két felírást talált, 
az egyiket Kelliában Lárnáká mellett, a másikot magában Lárná
kában. Egy harmadik jelenleg Turinban őriztetik. A kelliai még 
jelenleg is látható egy kis templom narthexében. Végül maga de 
Vogüe is a hely szinén öt új felírást olvasott. Uyeténkép az összes 
szám eddigelé negyvenegyre rug. Lássuk az új öt felírást egyenként. 

A XXXVII-ik felírás. 

Ezen felírás, de Vogüe küldeménye, jelenleg a Louvre-ben 
őriztetik, tartalma a helyes szóelválasztások s hibázó betűk kiegé
szítése nyomán következő alakot nyert: 

Hl r\wz\ yz rrvb\\\ líi-o^n I-SŐ sor .-
Í) TŰ f^öi \mbú i?üb 

[JT ffK H ^ÖD D1^J»fa í m * 2-ik sor : 
[wn ni t̂ mjöi HJIPI 

') N-o. 37. AoÚt, 1867. 
2) Petermann H. ,.E©ise im Orient" czímü munkájának első kötetében érde

kes részleteket közöl Cyprus szigetéről. Az ismertető. 
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vitib D^onrn \>btz byzrrwp, ]W B-ik sor •. 

jnwi i -ip&ö1? WN roSm T np&ian npe 4-ik sor •. 
DMTC f b ö 5- iksor : 

• • tf Bff [TTKt-p |V mp^Ö-11^1 "tttSHnj? 6-ik sor : 
III in r w n nnro pbö jrr&ttn-p 

TlD *f?Ö JJVrSü ^ f c b 7-ik sor : 

Ezen felírás két részre oszlik, az egyik a három első, a másik 
az utóbbi négy sort tartalmazza. Maga a felírás külső szemlélete 
meggyőz arról, hogy e két rész nem egy időben íratott, s megfejti 
a felírás elején s végén eléjövő dátum különbségét. 

Az első rész fordítása : „Melekiathon eitiumi s idaliai király, 
Baalram fija, uralkodása harmadik évének tizenhatodik napján, 
ezen bronz oszlopot Resepiathon, Azeretbaal fija, a két törvény
szék tolmácsa, Melkart istennek adja, és ajánlja. Halgassa meg 
őtet!" 

A másik rész sokkal nehezebb, értelme következő: „Ezen foga
dást teljesítek, és az ebben kifej ezett szándéknak eleget tettek, é s . . . 
Resepiathon [által], a ki a két törvényszék tolmácsa volt, Abd Sa-
mai és Abdmelkart, mind kettő Adonisemes fija, a ki fia Resepi-
athonnak, a két törvényszék tolmácsának Melekiathon eitiumi és 
idaliai király uralkodásának hatodik évében. Midőn Melkart meg
hallja szavokat, áldja meg őket!" 

Nehéz a második rész negyedik sorában eléforduló rövid ürt 
kitölteni. Most említsük fel egyenként azon szavakat és alakokat, 
melyek de Vogüe figyelmét legkülönösöbben lekötötték. 

Legelőször DV szó többese megemlítendő, melyet számnév 
követ; a héber névszavat ez esetben egyesszám illette volna meg. 
A hónap neve hiányos, csak kezdete maradt meg QJS). E kőtörés 
az eredeti héber naptár egy hónap-nevétől fosztott meg. -"SĴ Ö1? stat. 
constr.-ban álló névimód (infinitivus). A király neve jjfrÜ?1?)?}, ezen 
alak következő héber alakoknak felel meg : t r^ i íT .»^ÍJ^Í - A ff"£ 
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végzet igen gyakori a citiumi epigraphicában, kimondását a San
koniathon név görög átírásából ismerjük. E névre vonatkozólag 
egy érdekes jegyzetben így ír de Vogüe : Renan volt az első, a ki 
e nevet összetételnek tartotta, áll JZayxwv és in&wv szavakból s a 
punrómai felírások Baliathon vagy Balithon nevéhez hasonlít. 
Renan azon helyes észrevételre támaszkodva, hogy a phoeniciai 
nevek legnagyobb száma egy istennévből s egy igetőből állanak, a 
Sankoniathon névben is hasonló elemeket keresett. Mind eddig 
igaza van, csak abban nincs igaza, hogy az athon szavat istennév
nek tartja s a sankonban lát igetövet ( p # ^jXu* „lakni"). Ellen
kezőleg áll a dolog, de Vogüe sankont tartja istennévnek s iathon-
ban látja az igetövet; ezen állítása mellett felhozott érveinek he
lyessége elvitázhatlan. Szerinte Sankoniathon = Sankon istentől 
adott, megfelelőleg azon más hason képzésű szavaknak, melyeket 
már idéztünk. Tudjuk, hogy mily gyakoriak a Qeóőorog, Deodatus, 
Dieudonné nevek nyugati nyelveinkben*)! Folytassuk tovább a 
feltűnő szavak és alakok szemléjét. A kiti név mai napig fenma-
radt, mint egy Lárnákához közel eső promontorium neve. A t " 
összetétel a phoeniciai nyelvben szokatlan, itt találjuk először, = a 
héber nífj (fit + Tt). A phoeniciai ifil (hifii) alakot egy kezdő s jel
lemzi, f JV • ÍOtt1 igék hifii alakban állanak. A fttttt igét „felállítani" • 
értelemben Luynes herczeg fedezte fel. A Resepiathon személynév 
igen fontos, áll MV + fit^'1-ból J ?]#"! villámot jelent, és egyjárást a 
cyprusi epigraphicában egyedül előforduló istennév. Resefről még 
alább is lesz szó. D^DIÍH í*\?Ö kettőt jelenthet, ú. m. 1) a két trón in-
ternunciusát, 2) a két főhivatal tolmácsát. A két trón a citiumi és 
perzsa volna, melyek egymást közt gyakori diplomaticai érintke-

*) Renan különös nyomatékot tulajdonít azon körülménynek, hogy míg- a 
sémi nyelvekben a keresztyénséget és Koránt megelőző időben igen sok személy
név áll istennévből és igetőből, addig a görögben Oso-val összerakott nevek csak. 
a görög philosophia nyomán támadtak. Ebből Renan szerint a sémi nép alap-jel
lemvonása, a monotheismus derítetik fel. Ez nem áll a görögben, körében a philo
sophia bárminemű befolyása a személynevekre ki nem mutatható. Theodor név 
már Thukydidesnél eléjön; Alkibiades egyik szeretőjét Theodotenak hívták ; 
ÖEOXÚSTJ; Herodotnál előforduló név ; már az Odysseaban eléjön egy 8eoxX6f«voc 
nevű látnók. A detfc szó Homernél névelővel, vagy a nélkül istenséget jelentett. 
A sémi névképzés az istent jelentő szó és valamely igető összerakásához kiváló 
előszeretettel viseltetvén, az így képzett személynevek sokra felszaporodtak. L. 
Steinthal és Lazarus folyóiratának első kötetét (340—341.1.). Az ismertető-. 
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zésben álltak. Valószinübb, hogy itt a két föhivatal tolmácsáról 
van szó. Cyprus szigetén különböző nyelveket beszéltek, e kör-
nyülmény a tolmácsi hivatalt szükségessé tette. A D^D^Ű kettős 
számban állván, be van bizonyítva, hogy a phoeniciai nyelv is bírt 
duálissal. Ez az első példa reá. A második részből különösen Abd-
samai személynévre fordul de Vogüe figyelme. E névben az „égw 

szó egyesszám alakját látjuk*). 

A XXXVIII-ik felírás. 

Egy kis, fejér márványból készült oltár lapján áll e felírás, 
mely de Vogüe helyes kiegészítése s szóelválasztásai nyomán kö
vetkező formát ölt: 

- ^ ö S IX J W S bl n^b Ili III D M l-ső sor: 

[ I T ^ Ö ^ Ö " p 1MMTI b^1H 2-ik sor: 

m nsíís b™ TO ^ ö 

|JT tPK II D3tt« DnXl 3-ik sor: 

^IK*? p i O Ö V i r p übV 4-ik sor: 

Tű"1 fntv*\b 
Értelme következő: „Ezt az oltárt s ezt a két alakzatot Bodo, 

Resefchecz papja, Jekunsalom fija, Esmunadon fija, Resefchecz isten
nek ajánlja, Pumiathon citiumi, idaliai és tamassusi király, Mele-
kiathon citiumi és idaliai király fija, uralkodása 21-ik évében, aBul 
nevű hónap 16-ik napján. 

Ezen felírás a história szempontjából is fontos, egy új város
szerzeményről szól, mely a citiumi s idaliai királyságot megnagyob
bította. De Vogüe e felírásból és numismaticából összeszedett anyag
gal Citium históriájának rövid megírását eszközlé. 

Lássuk a feltűnő szavak és alakok szemléjét. A Pumiathon 
név két részből áll, = Pumi-Hathon; a Pumi istenséget nem is-

*) Ez az aethiopban is megvan. Az ismertető. 
NYELYTUl). aÖZLEMÉUrEK, VI. 24 
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merjük eléggé, mint egyátaljában nem ismerjük a phoeniciai pan-
theon isteneit kellőképen. A felírások tárják fel a pantheont apró
donként. 

Az athéni hatodik felírásban egy Dom nevű istenség két sze
mély névben fordul elő. DJH, de Vogüe véleménye szerint, nem sémi 
névtő *), s az istenség is, melynek neve más honnét került a phoe
niciai mythologiába. Úgy látszik, hogy Pumi is idegen eredetű isten. 
Több ilyen idegen eredetű istent vett fel pantheonába a phoeniciai 
mythologia, így p. Osiris is belépett ezen istenkörbe, mint követ
kező személynevek mutatják : Abdosir „Osiris szolgája" s Osir-
schamar 2). A OtttT) szó Tamassus neve, ezen várost Pumiathon sze
rezte már meglévő birtokához, fekszik Idalia és Amathonte közt. 
A demonstrativum ÍK az articulusból és a rendes mutató névmásból 
áll; ezt az összetételt már az előbbi felírásban láttuk, csak hogy ott 
első eleme 71 betű volt. Az articulus eredetileg 7X lehetett, s a hé
berben X csak utólagosan vált !Tvé, legalább ezen nézet mellett 
szól az arab J! articulus s a héber demonstrativum többese : Tibii-
Úgy látszik, hogy a phoeniciai nyelv a névelő mind két formáját 
ismerte. DT"! vagy D1*1K de Vogüe szerint a p kültöbbese s két az 
oltárhoz tartozó tárgyat jelent. Dániel könyve III. f. 25-ik versben 
eléjön a V"l szó, s alakzatot jelent. A Bodo név Abdo rövidítése. 
A plfitÉH név szinte két részből áll, ú. m. í*n+£t£H = villám és 
nyíl. E villámló istenség Citiumban különös cultusban részesedett. 
Lárnákában találtak görög felírásokat, melyek Zavg xeQccvnog-n&k 
(„Jupiter tonans") vannak ajánlva. Ezen két felírás a Pococke-féle 
első citiumi felírást is megfejti de Vogüe ezen első felírást a 37 és 
38 felírásból nyert világosság mellett még egyszer megvizsgálta. 
Ezen excursusáben nem kísérjük, csak egy nőnemű alakra kívá
nunk figyelmeztetni, mely az első citiumi felírásban eléjön, ú. m. 
rHJöD-ra. Itt a h. n. szó azért tétetik nőne mbe, mert azon istenség, 
melynek szobráról itt szó van, nőnemű. Ez így van némely eddig 

') A Da'm, Df matun az arabban oszlopott teszen (<X*£ betűinek áttételéből 
eredt). Miért ne tehetne a phoeniciai Dom oszlopot és Istent ? Az ismertető. 

2) Dr. Blau nyomatékosan figyelmezteti a phoeniciai epigraphica miveló'it, 
hogy a pantheon benépesítésében kellő elővigyázattal járjanak el, mert már oly 
istennevekről is hallottunk, a melyekről kisült, hogy a phoeniciai pun állammal 
érintkező római nyelvben személynevek. Az ismertető. 
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kiadatlan pálmyrai felírásokban is. A D73f mind annyiszor nőnem
ben áll, valahányszor nőnemű isten szobra. A nemnek ilyenszerü 
érzékenysége nagy mérvben figyelmet igényel. 

A XXXIX. felírás. 

Ezen felírás bilingvis. A görög textus így hangzik: 

SávQiog 
én AvKirfi 
MVQVOQ 
iv&áőe yiéifxai 
ávrjQ éxTMOfAaTÓTtoiog. 

E hason tartalmú felírást így egészítette ki de Vogue: 

a o(D)p byt *yhn ü:ií2b 
Í ni b »] 

„Myrnosnak, a lykiai edénygyártónak, a ki itt nyugszik." 
Az ipar történetét mily becses adattal gazdagítja a felírás! Már 
a negyedik században edénygyárral bírt Citium. Vájjon Myrnos 
sárga földből gyártotta-e edényeit s fekete alakokkal díszítette-e 
oldalaikat, avagy érez edényeket készített? Az éxniafia szó mind 
kettőre vonatkozhatik. 

A XL-ik felírás. 

Ez egy Lárnáka mellett talált oszlopon olvasható, mely most 
a Louvre-ben őriztetik. Tartalma igen rövid: 

|tttiW7 
y ••na 

(?) bü 
„Esmun uramnak, Jabuszel." A Jabuszel személynév értelme 

„quem Deus conculcare fecit." 

A XLI-ik felírás. 

Ez egy fekete, tört basáit köven olvasható, de Vogüe sajátja. 
Tartalma : 

24* 
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• • • rtw ^-IK JÖ^KS 

„Esmun Uramnak. . ." — Az ajándékozó neve hiányos. De 
Vogüe ez új gyűjteményt egy Lapithos mellett talált felírással 
zárja be. Ezen sziklába vésett felírást a régi Lapithos délkeleti ré
szében, egy Larnax Lapithou nevű kis faluban találták. A görög 
felírás a IV-ik század végén divatozott betűalakokat mutatja, tar
talma következő: 

'AS-rjva 2wceí(>(f JVIKÍJ 

xaí fiaoíheoDg ITcoKefjbcáov 
ITQa^íő^fiog 2éafiaog %ov 
/Scujju.oji' avi\^\yi%\ev 
yAya(frfi) tvxxi-

Ezen itt megnevezett férfi Lapithos királya volt, a ki Citium 
s még több más város fejedelmeivel együtt szövetséget kötött Pto
lemaeus ellen. Seleukus Ptolemaeus nevében kötött ki a szigeten, 
s Lapithos királyán győzelmet aratott. Ezen győzelem emlékét 
őrizte meg a görög felírás. A phoeniciai felírás a kő lapján a gö
rög alatt áll, tartalma következő: 

art rs? nxsh 

nníö ntm vns* 
ny: bttM 

„Anaitnak, a ki az élők ereje és a királyok urának, Ptole-
maeusnak : Baalsillem Szeszmai fija, ezen oltárt szenteli. Boldog
ságára váljék." 

Az DS^tt ""!>$ összetételben "IN pH rövidítése, az n ilyen-
szerü kihagyása eléggé gyakori a sémi nyelvekben; az DT,pK név 
a királyok I. könyve 12. f. 18. versében D"1Í*IK formában fordul elő. 
Ugyan ebben az alakban találjuk e nevet Sámuel II. könyve 20. f. 
24. versben 1). D#3 áll a héber 21Í22) helyett e felírás zármondatjá-

') De Vogüe hibásan más bibliai helyeket idézett. Az ismertető. 
*) A jónak és kellemesnek egymással való felcserélésére már az ó-testamen

tumból idézhetek példát. A példabeszédek könyvének 24. f. 25-ik versében ez mon
datik a birákról QJ»^ OTTJ^Ö^ 'ltt DJW a W 1 te6 helyett áll. 
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ban, melynek a görög szövegben náya&(jí tv%"$u felel meg*). Aphoe-
niciai nyelvben D̂ O a „jó" értelmében áll, p. o. DJJ3 QtP stb. A ^jjg 
szó a görög tv'j^-nek felel meg, s a rabbinusok irataiból eléggé 
ismeretes. Ezen két rabb. szó: ÍTŰ vH és 7tÖ, a phoeniciai felírá
sokban is előjővén, új bizonyítékot nyer azon nézet, mely szerint 
a rabbinus irodalom a régi héber népnyelv sok becses maradvá
nyát őrizte meg. 

GR. KUUN GÉZA. 

*) Az-új görög nyelvben xaXós többé nem szépet, hanem jót, áya&óc nem jót, 
hanem szentet jelent. Az ismertető. 
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