
NYELVTUDOMÁNYI 

KÖZLEMÉNYEK. 

KIADJA 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. 

• 

SZKItKESZTI 

H XJ IST F A. 1SV Y í» A L . 

TIZEDIK KÖTET. 

H A R M A D I K F Ü Z E T . 

PESTEN, 
EGGENBERGER FERDINÁND M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. 

187 3. 



TARTALOM. 

Észrevételek a »Magyar Tájszótár tban, megjelent több székely szóra 
K r i z a J á n o s . . . 325. 

Miklosicb : Die slavischen Elemente im Neugrieehisclien. E d e 1 s p a-
c h e r A n t a l 339. 

A Dravidanyelvek, különösen a Tamil. H u n f a l v y P á l 445. 
A magyar rhythmus rendezése. T h e w r e w k E m i l • . 366. 
Kincsásási babonák a XVII. századból. Közli I m r e S á n d o r . . . . . ' 391 . 
Az európai ösmiveltség képe ; Worsaae után. H u n f a 1 v y P á l . . .... 423, 
Könyvismertetés- H u n f a l v y P á l . . . . . .• . 465. 

L 



ÉSZREVÉTELEK 
a m. t. társaság által Budán 1838-ban kiadott »Magyar Tájszótártban 

megjelent több székely szókra. 

Abolyog: czéltalanúl bódorog. A' székelyeknél így van szo
kásban : ámbolyog. 

Ápolás: csókolgatás. A' székely köznép sohasem mondja : 
ápolás, hanem ápolás, (ékezetlen a-val), vagyis inkább apolgatás, 
ápolgat, mert: ápol, ápolás nem hallatszik soha. 

Asztalfia: Ezt így mondja Udvarhelyszék, Háromszék pe
dig: asztalfiók. 

Ballag: E' szót Erdő vidéken, honnan közölve van, sőt (egész 
Maros, Aranyosszéken és Udvarhelyszék kevés részén kívül) a' 
székely föld 24-án így mondják: hallog. 

Baszuta: E' szónak illy értelmezés van adva: buta, félügyü, 
élhetetlen. Jobban kijön értelme e' szavakból: ostoba, bátortalan, 
társalgástól idegen, aljasán zárkózott, kirivólag önző. 

Becze: kényeztetett akármi. Illy hangon közli ezt Gyarmati 
Sámuel mint általános székely szót, holott székely tájanként más
más hangon ejtik k i : Becze Aranyos- és Marosszékekben: böcze 
Udvarhelyszéken 's némileg Erdővidéken is; becze Csíkban és Há
romszéken. Kényes becze. Kényös böcze. Kényes bécze. 

Bécsombolyitani: E ' szóf székely gyalog ezredes b. Lakos 
i János közölte amaz értelmezéssel: be göngyölíteni, összetürni, pl. 

havat, embert, öltönyt stb. De éppen Háromszék, a' honnan kö
zölte (mert Kézdivásárhelyen lakott, de nem volt székely), így 
mondja: csöng oly Utáni, csöng oly gatni, c&ongolyog. 

Belső ember: bizonyos világi vagy egyházi hivatalt viselő 
embernek írja Horváth Z. Balaton vidékéről. Lehetetlen, hogy ott 
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326 KRIZA JÁNOS 

is más értelme legyen e' szónak, mint az egész székelyföldön, sőt 
Erdélyben, hol papot és iskolatanitót vagy mestert jelent, vagy 
ezek segédét é3 helyettesét 's mást senkit. Tán azt értette, hogy 
az egyházaknál, vallástestületi hivataloknál vannak világrendü 
gondnokok, tanácsosok is alkalmazva befolyással az egyházi dol
gokba, mint a' szoros értelembeli belső embereknek törvényes és 
politikai intézkedéseknél támogatói, felvilágositói; de ezek éppen 
nem belső emberek, sőt még a' tanácsosok sem, hanemha magokat pa
pokká felszenteltették. 

Berek szónak értelme nem posvány, hanem : mezöhelyi fa-
csoportozat. 

Betö. Hogy ezt székelyek, és épp erdővidékiek, honnan kö
zölve van, bárhol is így mondanák, sohasem hallottuk, hanem így: 
betű, bétü} bötü, bütil. 

Bincs. Tökmagevő madárnak mondatik (ez volna czínege 
vagy szatty), de a' székelyeknél nagyon szokás bincs szóval mon
dani a' pintyet. Bincs tehát pinty. 

Bisletni. Ezt inkább mondják így : Jisletni: vislatást jelent. 
Bodocs nem jól van írva ; így kell: bodócs: gyümölcsbimbó ; 

bingó vagy bingyó is. 
Bogdácsolni. Inkább : bakdáncsolni, vagy baktatni. 
Bogja. Ez nem székely szó. A' székely így mondja: búgja: 

szénacsináláskori nagyobb rakást jelent. 
Bojászok: imitt-amott járok. így kell: bójászok. 
Bójgatni, nem jó. így kell: bojgatni: háborgatni. Megboj-

gatta a' hangyákat, a' méheket. Ne bojgasd fel álmából ! 
Bolygatag ; nem: balgatag, esztelen, hanem: nyugtalanul 

ide-tova járó, helyt nem ülő. 
Borzadni ; sehogy sem teszi feltüzülni, hanem: irtózni. 
Bozlán jelent ugyan többféle leveles aszszuságot, de a' szé

kely e' szón egyenesen érti a' sarjudohány száraz maradékát. 
Böfögés, nem hurutolás, hanem e' kettő a' székelyeknél kü

lönböző ; Böfögés: szélfelütődése többször a' gyomorból. Huruto
lás, nem is jól van mondva,mert így van: hurutás, jelent köhögést; 
hurutok = köhögök; nagy hurut: szamár hurut. Apró hurut: 
köhécselés. 

Böling (bilind) nem jól van, mert bölénd vagy belénd. 
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Börböncze. Ezt a' székely nem tudja, hanem mondja: pikszis 
katuja, iskatuja. Hiszen börböncze magyarországi szó. 

Börgydrtót a' székely sohasem mond, hanem: börkészítö, tí
már, varga. Szíjgyártó is volna ugyan, de ez a' bőrt nem gyárt]?, 
hanem a' gyártott bőrt feldolgozza. Ha a' szíjgyártót bőrgyártónak 
kellene tartanunk, épp úgy tarthatnók annak a' csizmadiát is, ki 
hasonlóan a' kész bőrt dolgozza fel. 

Buga hogy kis szarvú marhát jelentsen a' székelyeknél, alig 
hihető; de azt jelent :*bucsak, mintha mondanók: csutak fejű. 

Bufa nem székely szó, de az pofa. Szép pofája van; teli po
fájú; felfútt pofájú. 

Buffan szóval mond ki a' székely minden nagyobb és kisebb 
puffanást; mondja a' lebuffanást lecsuppanásnak is. Tisztábban: 
buffan vagy bufog a' kan; suppan, a' mi esik; supog, a' mi pufog. 

Bugyogós és bugyigós különböznek. Bugyogós korsó •=• szoros 
szádu. Bugyigós: német nadrágban járó. 

Bujdoklani, nem székely szó, hanem: búdákolni. 
Bukkázni, nem jól van, hanem : bucskázni. 
Burduj lapi helyett mond: brusztuj lapi. 
Burnyászkodni: szerelemre ingerlődni, szerelmeskedni. Ezt 

így kell kijavitni a' székely nyelvjárás szerint : bernyászkod ni 
'(macskaszerelem). 

Burtokos fát így is mondják : bvrtukos. Innen burtukos fej 11 
== bozontos. 

Búsittom, annyi, mint: kérem, alkalmatlankodom kérésem
mel. Búsittanám kiedet, édes asszonyom, egy kicsi lisztétt. 

Bűbáj nem jól van közölve, mert ezt a' székely e' szókkal 
nevezi: kuruzsolás, gurucsalás. Meggurucsálták. 

Csajbutag.' féleszű. Inkább: csajpota, csajpoti. 
Csáklyázni. E' szó használatban volt ugyan nemcsak Csík

ban, hanem egész székelyföldön 1838 előtt i s ; de éppen nem jelen
tett jégen csáklyázást lószárcsonttal, melly eljárást akkori időben 
egész Erdélyben is kevesen tudták: hanem jelentette a' romlott 
kerékfal kifeszítésére rögtönzött rövid ágas fát, mely bagolylábnak 
is mondatik. Es ezért mondják: valahogy kicsáklyázzuk ! (valamelly 
bajt), azaz, ha nehezen is, valahogy végrehajtjuk. 

Csampolya, nem jó szó, hanem: csimpolya. De ez nem is du
dátjelent, hanem kis dob alakú buta egyhangú szerszámot. 

22* 
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Csaptaié sJ székelyeknél jelenti, mikor a fa ágát lehúzzák 's-
valakit játékból reákötvén, vele feleresztik. Vagy pedig mikor a' 
kutyát illy lehúzott erős ágra nyakánál fogva kötvén, felbocsátják, 
hogy megfúljon. 

Cserény. Ez annyiban székely szó, hogy Udvarhely széken 
jelenti a' sodfalnak a' kemenczénél küljebb álló részét, mellyre a'* 
nők konyhai apróságokat szoktak lerakni. 

Csia. Jelent csintalant. Csia marha. Csia legény. Csia ember. 
Csicsos iratik, de nem jó, mert csicsás: csicsés. 
Csöbör: (Kereszturfiszéken) cseber egyebütt. De mindenütt 

egyenesen csebret jelent; dézsát pedig vagy sajtárt (sétár) sehol. 
Csunga. Nem jól van közölve, mert: csúnya. Ez azonban nem 

baraboj, hanem másféle rovátkos fejér gyökér, melly a' szántókon 
terem. Csúnya gyökér* 

Csücsörborső: borsónemű vadnövény, évelő, mély gyökerű, a' 
szántókban, és igen tenyésző ; de így is híjják: csúcsorborsó. 

Czula: egyszerű öltönynemü. Kösd öszsze a' czuládot és vi
gyed megaddal. Czeleczulának is mondják. 

Dér. Éppen nem csikorgó, hanem könnyű fagyot jelent V 
többnyire hóharmatost. 

Dölmecz. Jobban mondva székelyesen: Dömzsödi, akár döl-
leszki (hasók). 

Dülös úf
} székely közlemény akar vala lenni, de nem jól van ;. 

így kell: dölb's ut, hol a' szekér feldőlésétől félhetni. 
Elcsiszamodni, székelyül nem jól van; így kell: elcsitsza-

raodni. 
Eleredésnek a' székely azt nevezi, mikor a' víz titkos úton 

magát ellopja. A' csontdaganatot pedig vagy más tüzes daganatot: 
erédesnek. Eleredt a' kezem, nem jó kifejezés, hanem: eredés lett a' 
kezemen. 

Ereszt: toldás az asszonyi ingbe (így írja Hollók Imre, mint 
gömöri szót). Ereszték a' székelyeknél, mind ingbe, mind gatyába. 

Erez: a' lakóház pitvara a' székelyeknél. Igaza is van Szabó 
Eleknek, hanem: eresz, és nem erez. Tehát Gegő Nicephor és Cse
rei Elek nem jól nevezik az ereszt házfedélnek, házhíjjának. 

Eregetni, nem jól van. így kell: eregetni = lassanként tovább 
haladni. Erégeltetni a' baromcsordát: étetve tovább hajtogatni. 
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Espendt: spivacz. A' székely nem így mondja, hanem : ispi-
•nőt ==• barátlaboda. 

Fajuszka, nem jól iratik székely szónak H.-széken, mert ; 
faszujha == paszuly. 

Fanfarus: félrejáró farú. így is : farcsókos, félfarcsoku. 
Fecsütörködni. Nem így van, hanem: felcsücsörködni == fel-

csippeszkedni. 
Fintorittani az orrát. Ezt érti minden székely, de U.-széken 

így is mondják: konkorgatni. 
Gacsétozni: párosodni a' bakréczének. Nem jól írták, vagy 

nyomtatták, mert így kell: gdcsérozni. Gdcsér: bakrueza. Gdcsé-
roznak a' réczék. 

1 Gdgya: gatya. Nem jó : így kell: gatya. 
Gerencz: gerincz. így kell írni: géréncz, (H.-szék). Girincz 

<U.-szék). 
Gog. Nem jól van. így kell: Gób vagy gócz. Ujj bé a' góbba ! 

vagy gócz alá. Nem jól mondatnék: Üjj bé a' gób alá vagy a 
góczha (kemencze). — Gócz ajja: kemencze alja. Pest ajja is. Üjj 
hé a'pest alá. Nem jól mondatnék: Ujj bé a'pestbe/ 

Gornyaszt: szundikál. Székelyül: gunnyaszt. 
Göhecz: víz mélyje. U.-széken így : göhécz. 
Görnyett: kényes. Székely szónak írja Gyarmati Sámuel 

de ezt a' székely így nem mondja, hanem: görbéit, görzsett; 's nem 
is kényest jelent, hanem öszsze- vagy lehorgadtat. így is mondják: 
güzsörödött. 

Götlöhös, rosszul van irva. így kell: gölöh'ós; és jelent rósz 
iüdőjüt, köhéeseló't. 

Guggolni; legugyorodni. Székelyül: legugganni. 
Gügyögni, a' kisgyermekkel. így kell: gyügyögni, és csii-

^sögni. 
Gühü, halhajtó rúdnak iratik. Holott gübü jelent gamatot; 

</übüfa, gübülöfa pedig halhajtó rudat. 
Gyilok, ló torkában levő csomónak iratik. Ez nem áll; mert 

»* ló torkábani csomó bent: kehecsomó, kunt pedig a'bör alatt: egér. 
Gyilok jelent a' szarvasmarhák lábain kinövő bőr- vagy hinár-
csomókat. 

Gyir, gyires: ritka, ritkás. Marosszéki és Aranyosszéki szók, 
valamint küküllőmegyeiek is. 
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Hazuga : baczuka. Székelyeknél: hiczuka. 
Hédérég vagy hederég. Bosszul van értelmezve: ferdén vagy 

csürvecsavarva menni; mert jelenti: ott fityeg a' többi között, oda 
háromlik, imitt-amott kóriczál. 

Hirgit: puliszkafőzö fazék. Aligha székely szó. 
Horup székely szónak egyetlen értelme: rást. 
Horczogni, nem székely sző, de horkolni, az ; valamint hér-

kélni is az. Hiriczelni: mellben zörgőleg szuszogni vagy lélegzeni. 
Huppolni: megveregetni az éretlen almát. Székelyül: po-

tyolni: puhítani. 
Hutjatt, nem úgy kell írni székelyesen, hanem így: huttyatt ; 

kivékonyúlt testű. 
Iszamodom, nem: futamodom — mert ekkor: iramodom vol

na, hanem csuszamodom, sikamodom. 
Juhdszüni: szelidítni. Ez sehogyse jól van, mert így kellene: 

joliászítni; de értelme nem: szelidítni, hanem: engesztelni volna ; 
azonban juhászítni nem is mondatik így cselekvőleg, hanem: johá-
szodni, azaz, magába megjönni, engesztelődni. Tehát nem juhászo-
dik, hanem: johászodik. — Megjuhászodik: megjön magába. Ha 
magára hagyod, könnyebben megjohászódik! kérelésre még inkább 
megköti vagy megbakolja magát. U.-széken így is mondják: meg-
konászódik. 

Kabala jelent U.-széken mindennemű lovat, egyebütt kan-
czát. Ekekabala mindenütt ugyanazt jelenti. 

Kabarászok : kapdosva keresgélek. így keli : kaparászok^ 
kapdosódom. 

Kabarék helyett kavarék kell: habarék. Keverés. Habarcs. 
Kajtatni, így mondják ugyan, de hajlításai nem így mennek: 

kajtatok^ -atsz, -at; hanem így: hajtok, kajtaszsz, kajt, kajtunk, 
kajtotok, kajtnak. Mit kajt ott az a' gyermek ? fel tudá-e kajtatni azt 
a' kicsi maradékot ? 

Kakucs: rövidlátásu. Nem jól van; így kell: kukucsi, kukucsi 
szemű. Kukucs ! pedig, vagy kukucsi ! gyermekesen mondatik, mit 
is mond valaki ahoz, kihez valamely résen, kert-vagy más lyukon, 
ablakon át, vagy rejthelyből szólva átkukkint. így is mondják : 
kukk, kukukkf 

Kalamár láda: kalmár láda. Kalamártö = kalmártő = nagy 
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tő, mellyet vastag vászon vagy zsákvarrásra használnak, 's rend
szerint czigánynők árulják. 

Kalangya: gabnakereszt. így mondják Aranyos- és Maros
székben, egyebütt pedig a' székelyeknél: kalongya. 

Kanászodni, a' székelyeknél így mondják: konászódni 's je
lent engesztelödést. Megkanászödik: megjön magába. 

Kapó, nem jól van mondva; így kell: kopó székelyesen, — 's 
jelent magasra, kikapóra, kifogóra, felütött lapdát. Kopóra ütni,, 
kopóra felhajtani valamit, annyi, mint: kukra ütni, kukra hajtani. 

Kápsálni mondatik székelyesen a' medve, mikor úgy ver va
lamihez, hogy körmeivel a' húst ki is szaggassa. Átvitt értelemben 
— székelyesen — az is kápsál, ki mást körmeivel vérzésig kar-
czolgat. 

Karikázni. Hajtó karikával játsznak sokan, 's futásában bot
tal állítják meg. Megkarikázzák a disznó orrát, azaz, orra végka-
máját megíyukasztva, vaspereczet, karikát tesznek belé, hogy túrni 
ne tudjon. Átvitt értelemben karikázni mondatik, a' ki bájol, 
csúnyitt. 

Kávának mondják a' székelyek a' esizmasark köroldalára 
ütött lapos fényes félvaskarikát (nevezetesen U.-széken és Erdőv.) 
mellynek torzsája (szára) és taréjjá nem lévén, a' tánczot bokave
réskor csak éles kopogásával élénkíti, nem pöngéssel. 

Kávit a' kutya, nem jól van mondva, mint székely szó, mert: 
kavég, vagy kavéjg ; 's jelent kaunczolást vagy veréskori sírást. 

Kecskebukázni: fején átbukni, — vastagabb székelyességgel 
így mondják: kecskebucskázni, mert a' székelyeknél a' bukás min
dig : bucskázás. 

Kdehólálok, székelyül: kerimbábózok: körüljárok, körülfor-
gok. Gyermekek szokták mondani körülforogva: kerimbábó, hull 
«' bossó (borsó). 

Kendermagos tyúk és iromba tyúk különböznek; mert a' ken
dermagos szürkés pettyes, — az iromba: kékes hamuszínű foltos 
tarka. Kendermagos színű a' húrosrigó. Iromba színű az ülü (ölyv.) 
Macska is van iromba. 

Kéreg szónak több jelentése van. Csizmasarok kérge. Szita-
kéreg, rostakéreg. Malomkőkéreg (a' malomkövet körítő). Födké-
reg (föld külszinének esső vagy hólé miatti cserepzése). Fakéreg (fa 
héjjá) 's különösen a' fa héjjának betegséges cserepző kérgesedése. 
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Keszöcze, a' székelyeknél: korpaczibre, Keszöcze szó nem lehet 
egyéb, mint idomítva átvett oláh kiszelicze: czibre. Kiszelicze de 
tericze: korpaczibre. 

Ketszántólag: csapanósan. így van közölve, mint székely szó • 
azonban így hangzik: kétszántulag. 

Kezebeli, székelyül: kézbeli = bot, vasvilla, csákány, balta, 
karó vagy más védszer. 

Kidmöd. Ezt inkább így mondja a' székely: kigymed, kigy-
möd, kigyémed, kigyémöd = kegyed. Kiédezni balaton melléki 
szót pedig a' székely így mondja: kjedézni, kegyelmezni = megbe
csülve szólni hozzá. 

Kikirélni, nem jól írják, mert: kikirilni = kukorikolni. 
Küóggatni, két gg-vel írva nem székelyes; így kell: lógatni, 

kilógatni, meglógatni == ingatni valamit. 
Kintomálni, nem jól van közölve, mert így nem székelyes ; 

így kell: kéntérnálni. 
Kiszállani, ennek a' székelyeknél — más értelmei mellett — 

ama mindennapi értelmei is vannak: kiszállottak az adóirogatók, 
vagy csak : Írogatok; kiszállott SLZ, egzsékuczió ; kiszállottak a' pa
pok vizsitálni 4= az esperes, jegyző és direktor, vagy a' brákhium. 

Kiszemelni, nem azt jelenti a' székelyeknél: gabnát szemelni, 
hanem : akár embereknek, akár valamely tárgynak a' javát, derék-
jeit kiválogatni. Gabnát szemenként tisztítani pedig a' székely így 
mondja: búzát szemelni, lencsét stb. szemelni, megszémélni. 

Kóbori, székely szó, jelent kóborgót.' 
Kobozni, nem jól van közölve, mint székely szó, mert így áll: 

kodohozni, kodohozás, kodohozó; 's egyenes értelme: tétlenség, do
logtalanság, restség miatt éhséggel küzködni, mint a' czigányok is. 

Koczon: káposztafejek vastag szára; a' székelyeknél: káposz
tatorzsa. 

Kokojza (áfonya) van közölve mint csíki szó; de az összes 
székelységnél az áfonyának más neve kukujza, mit így Erdélyben 
másutt is ismernek, 's úgy látszik, átvett oláh szó, ebből: kukujze, 
valamint áfonya is, ebből áfunye. 

Kondász és kanász, a' székely így sehol sem mondja, hanem: 
kandász. Inkább és átalában: disznyóp ásztor, disznó pásztor, ser
téspásztor. 
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Konkoczélni: két piros tojást összeütni; a' székelység átalá-
nosan így mondja: türkulni; néhol koczczintani. 

Konyult', legörbedt, lehajolt(balatonvidéki szó) a' székelyek
nél : konyvadt, lekonyvadt. 

Kopadék ss kopás, a' székelyeknél: vásás. Azétt nem a' te 
körmöd vásott. Az én körmöm kopadékja (valamely keresmény) 
székelyül így mondják: az én körmöm vásott belé — én kerestem, 
én termesztettem. 

Korpaféreg székelyül: hammuféreg. 
Kosog (báránybőr felöltöny) nem jól van közölve, mint szé

kely szó ; így kell: kozsók. 
Kotrészni; kotorni, vakarni, — székelyül így mondják: ko

torászni. 
Köll, igeszót a' székelység csak Keresztúrfiszékben mondja, 

•egyebütt: kell vagy kell. 
Köszörülni (Balaton mellékén); a' székelyeknél nagyobbré-

szint: küszürülni. 
Kupikék; székelyeknél: hoppikék, azaz, semmi. Vészünk ne

ked szép pántikát, dali vtrésset, hoppikékét, látatlan színűt! (gyer
meknek mondják, vagy nagynak is élezésen). 

Kuruttyol — a béka. Ezt a' székely így mondja: kurrog, regei 
(rekeg). 

Kuvadni, (székely szó). Fel van hozva két értelme: felkuvad 
•a' kenyérhéj = felválik; lekuvad a' tapasz. Van egy harmadik is : 

kuvadoz a' szántás — szárazon vagy nyomultan nagy darabokba. 
Külü, — ezt is jelenti: zöld harkály. Zöd külü. 
Lábaskodni, székely szónak van közölve, holott ezt így a' 

székely nem mondja, hanem: ágaskodni, ábasko t'ni. Kimondja ugyan 
a' székely: fel ábaskodott, de soha sem nyomítj a kettőssé az l betűt 
így: fellábaskodott. 

Lehelni (kendert héhelni) mondja Csík- és U.-szék; de mondja 
a' székelység: héhelnek vagy lehelnek, átvitt értelemben, mikor az 
égen szálas szöszhöz vagy héhelt kenderhez hasonló fellegek nyu-
lánkoznak. Lehelnek — esső lesz. 

Lerepsedek, nem jól írták; így kell: letepsenek: restül leve
tem magamat földre vagy ágyba. Úgy letepsenél, mind egy tehén! 

Letortyanok, nem azt teszi: lerogyok, hanem: nagy lágyan 
^erőtlenül leheppenek, lehuppanok. 
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LindiJc, í gy is : Lingyik, lingyikó. 
Lóggóban van: semmit sem csinál. Ezt így mondja Kállay j 

de így kell: Lógóba van. Lógóba fogják a' harmadik lovat csak 
könnyű húzóhámmal, vagy a' nélkül is, hogy szokjék. Innen átvitt 
értelemben mondják a' könnyen élőről, semmittevőről is: lógóba van. 

Lógnázik, lógázik. Székelyül: lóginyázik. 
Lohadni. Több értelmei mellett a' székelyeknél azt is teszi: 

indulni, menni, haladni. Lohadj ! lohadj innét! lohadj egymásután t 
Lók: völgyiapály. Nem kell éles ó betűvel, hanem bután 

így: lok. Lók tehát vagy közlési vagy nyomdahiba. 
Mágicsálni; magosítgatni. Ezt a' székelyek így mondják: 

magosgatni, felmagosgatni} magosítgatni, felmagosítgatni. 
Málna: fekete szederj. így közli Döbrentei Grömör és Tolna 

megyékből. A' székelyeknél pedig a' málna veres, a' szederj hasonló 
alakú fekete. Málnát sok székely így mondja: mána. Menyek má-
nászni. 

Mállani, a' székelyeknél jelenti: zsendülni. 
Megfartatni: szoros kérdőre venni. Székelyül: firtatni. 
Megjárja. Székelyül: megjár. Ha jobban nem lehet, megjár 

így is. 
Megoldarolni: vigyázva kikerülni valamelly vészt. Nem jól 

van értelmezve, mert megódarolni valakit: oldalba verni, megverni • 
vész elől elvonulni pedig így mondják: elódarolni. 

Mindjárt kiszedem a' szeme szőrit: átesem rajta. Merőbe nem 
jó. így kell: megszedem a' szemed szb'rit = felnyitom a' szemedet, 
ha nem látod a' teendőt; öntudatra ébresztlek. 

Míves nap. A' székely nem így mondja, hanem: mies nap. 
Mokogni: érthetetlenül beszélni. Székelyül: makogni. Mako-

gás* makogó. 
Mordány, székelyül: mordály = legkisebb nemű lőszer. 
Mungorolni, — a' keletiebb székelyek így mondják: mongo-

rolni = ruhákat simítni. 
Nagyotalanítni magáról. Nem jól van írva vagy nyomtatva; 

így kell: nagyot alítani = magát nagyzolni, maga felől érezni. 
Nyáskolódni; jól van mondva; de mondják nyáskálódni, 's-

nyáskotolni is = valakin alkalmatlanul csüngeni. 
Orrolni: neheztelést mutatni. A' székelyeknél többnyire : 

ar rolni. 
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Öblögetni. Más értelmei mellett ezt is jelenti: a' víz öblöget = 
partjához vagy partjánál levő birtokhoz területnagyobbodást rak-
iszapból vagy kövecsből. 

Őgyelegni: idétlenül nyájaskodni. E' szó tán elvétve van kö
zölve e' helyett: enyelegni: szerelmesen nyájaskodni; mert őgyelegni 
jelent: tétova járni, bolyogni, — sőt nem is székely szó. 

Okölnye. Ez, úgy látszik, főnév akarna lenni a' közlésben, de 
nincs használatban, hanem: ökölnyére, ökölnyéleg (ökölnyire, ököl-
nyileg), — így már jó székelyes hangejtésü szavak. 

Orög, székely szó, Gyarmati szerint; de a' keletiebb székely 
földön mindenütt: öreg. s 

Pállá (göcseji tájszó). Székelyül: pálha = ing hónajtoldási 
ereszték. 

Pánya, pányváskötél. Nem így tudjuk a' székelyeknél, ha
nem : cziivekéskötél. 

Parászborsó. Vagy közlési vagy nyomdai hiba van, mert:. 
parázsborsó = héjalatlan főtt borsó. 

Pattibúza, székelyül: pattogatott törökbúza. 
Patting. Nem jól írták, mert: pating = ekét és taligát össze

tartó gúzs. 
Péra (állati szeméremtestnek írják). Székelyeknél jelent macs-

kaganéjt. Macskapéra. 
Piha! ezt a' székely nem annyiba mondja, mint: czih! czihaí 

czih be büdös! 
Pirinkelni: gyér hóhullás. Nem jól van ; így kell: pilinkelni, 

pilinkélni. 
Pispek a' nyugotibb, pispök vagy püspök a' keletibb szé

kelyeknél. 
Piszegni. Székelyül: szépégni, szipákolva sírni. 
Piszonyodni (székely szó) inkább jelent: penészedni, mint: 

piszkosodni. 
Pof os (székely szó). Még jobb : pofotyos. 
Poszátlom, nem jó szó. Poszátlik vagy paszátlik, j ó : szétosz-, 

lik, szétrepül. Például: ha megütik a tollcsomagot, vagy földhöz 
ütik a' kákabotikót. 

Rácsa: hasított ágba tett rák-csalétek. Székelyül: rács. 
Batymatok, nem azt teszi: rakosgatok, hanem : házilag unta

lan teszek, vagy: közbe untalan mondogatok. 
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Rizzamodni: félni, (székely szó) rosszul van írva; így kell: 
.rizámodni. Megrizámodtam vala = megriadtam vala. 

Róvni. Székelyül: róni = rovással jegyezni, vagy fát elróni. 
Rovás, székelyül is : rovás. 

Sátrat: ide s tova já r kel untalan. 
Berezeg. Székelyül: cserszeg = nagyhangon perczeg és sürün. 
Sertepertélni. Székelyül: sérte/pitélni és sérpétélni. 
Sétár, székely mérték, nem 6 kupás, mint közölve van, ha

-nem ő kupás: V3 véka, erdélyi 15 kupás kis véka szerint. 
Sinkópálni, nem : elvesztegetni jelenti, hanem : kunyorálni, 

ráesve, nekiesve kérni. Sok sinkópálás után juték hezza. Kész vo
nal estig es rajtam sinkópálni. 

Sóvárogni, nem : koplalni, silányul élni, hanem : nagy vágyó
dással kivánni. 

Sortéig: szőre a' disznó hátának. Székelyül: serte, serte. 
Suhintani, a' lóra ostorral. Székelyesen ezt is jelenti: lopni, 

csenni, sikkasztani. 
Suhogó, a' székelyeknél: karcsú szíjjas veszsző. 
Suta, a' székelyeknél: szarvatlan, ékességéből kivetkezett. 

Suta ember = rövid értékű, értéktelen. Suta dolog = jelentéktelen. 
Szájas} székelyesen: bő mondó. 
Száguldozik, székelyeknél: szágódezik is. 
Szamárfül: könyvben behajtása a' levélnek, — székely szó

nak iratik. A' székely ezt így híjjá: levéltöréses hely. 
Szárcsi lónak írják a' soványhúsu lovat, mint székely értel

mezést, holott a' székelyeknél jelent fejér bokáju lovat. 
Szarmálódom • itt nyomdahiba van, mert: számlálódom = 

származom. Ide számlálódott közinkbe. 
Székálló, nem maga a' húsvágómester, hanem arra bizonyos 

ideig megbízott helyettes segédje. 
Szembe penderkedö, nem így van, hanem: szembe pézdérkédö 

vagy pésztérkédö = ingerkedve szembeszökő. 
Szenkuczi, nem jól közölték, mert: szinkóczi = ibolya, korai 

vad viola. 
Szeletelni, nem jó székely szó. így j ó : szépletni =-. szelleni 

pállani, hányni vetni. 
Szirmos hó: mikor színe megfagyott. Székelyül: szíjjas, szi-

gonyos. 
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Tákolni: rosszul alkotni, rosszul összeállítni, mint székely 
szót írják; de ennél kielégitöbb: tajkolni. 

Támbálódni. Székelyül: támbáskodni, feltámbdskodni. 
Tatárka, székely szónak úgy iratik, mintha kölest jelentene ; 

de csalódás van a' dologba, mert székelyeknél a köles rendes kö
lest jelent; tatárkát pedig, azaz tatárkölest nem termesztik. 

Tej ; téj helyett, ormánsági szónak iratik ; de Csíkba is tej. 
Tejnek, tejhez, tejtől, tejvei. 

Tépelődöm, (székely szó). Gyarmathi így értelmezi: igyek
szem. Azonban tépelődöm jelenti: töprenkedem; s ha igyekezettel 
akarjuk kiértelmezni, így lehet: szorongok igyekezetemmel. Kü
lönböző szó ettől: tépelődöm. 

Tokány, a székelyeknél apró falatokra vagdalt, rántott hús, 
akár ürü vagy juh, akár marhahús. 

Tongyó, (székely szó) nem nagy talpas lábat jelent, hanem:, 
öltözetlen lustát, 

Tőcséres. Ezt Kállai székely szónak írta, mely jelent plék-
gyártót. Ma pedig a székelyek e nevekkel nevezik: pléhes, bádo~ 
gos, bádigos, bádigcsináló. 

Türet. A' székely tűrésnek mondj a. Tűrés vászon; tiires széna, 
mint szekér vagy boglyarakáskori rétegezés. 

Vaozok. Kállai nevezi meleg fekvőhelynek. Székelyeknél :,. 
vaszok. 

Vaczkos : .Zömök. Székelyeknél: vaskos. 
Vágó. Kállai ezt úgy említi, mint a hol vad szarvasmarhákat 

vágnak le, holott ez egyéb nem lehet a székelyeknél, mint mészár
szék, hússzék; hol vadhúst nem is vágnak, hanem házi szelid szar
vasmarhákat, aprót, nagyot, sőt sertést is. Vad szarvasmarhán mit 
is értsünk mást, mint havason nőttet, vagy ottani nyári legelőről 
kivágni lefogottat. De akkor is, nem csak ilyeneket vágnak a szé
kely mészárszékeken, hanem falvakról szedett el nem vadult szar
vasmarhákat, még sokkal többet amazoknál. Ugy látszik tehát 
hogy az értelmező kifejezésnél a vad szó mintha figyelmetlenség
ből esett volna be a szövegbe. 

Vajnak. Ennek nevezi Szabó Elek a vállcsont köpüjét, hon
nan tán a csömör-in anyákba felszolgálna. Nem jól fogta fel a szót. 
Tán megcsemellett volt, s mikor a dörgölő (kenő) a vajnokát em
lítette, mint a hol a keze akkor járhatott, a tagok névértelmét ösz-



;338 KRÍZA JÁNOS 

azetévesztette, s aztán tévedt értelemmel közölhette. Mert vajnok 
Háromszéken (Szabó Elek háromszéki albisi lelkész volt) semmit 
egyebet nem jelent, mint: vakszemet, halántékot. Vajnok az pedig, 
és nem vajnak. 

Vápa: gödrös öblosség szonkok között. Átvitt értelemmel a 
székelyek soknemü ily gödrösséget neveznek vápának, mint pl. 
seggvápa, árokvápa, hónyajjvápa stb. 

Vaszara: tömlő. Kállai írja; de nem jól, mert vaszara jelenti 
az állati szeméremtestek fityegő bőrét, melylyel felcserélve ma
gát a szeméremtestet is nevezik vaszarának. 

Vecsernye: délest. Altalános székely szó, igaz, de az összes 
magyar elemnél ismerve és használatba van. 

Vésel! hess! ludat, tyúkot elűző szó, Kállai szerint. Hess! 
hessel ! jól is van, mint tyúkot üző szó; de Vésel vagy nem jól volt 
közölve, vagy nem jól írva, mert a lúdüző szó a székelyeknél így 
hangzik: Vezszs! Vezski! Vezszsbé! Vezszs ide hó! 

Vinnyog — a malacz; igaz. Vinnyogni mondatik a sárhotó 
kancza is a maglóval; de ezt a székely így mondja: hinnyog, még 
pedig mind a kancza, mind a ménló hinnyognak. 

Vitán járni — székely szójárás — így van értelmezve: vé
letlenül keresztülmenni. Tévedés van, mert azt jelenti: nehéz, vagy 
vészes feladatba, vagy vállalkozásba, kétes kimenetelű dologba 
járni el. Nehéz vitám volt vélle. 

Zsubotolok: Gyarmati úgy írja, mint a mely jelenti: sutto
gok, fülbe súgok. Zsubotolok nem székely szó; hanem igenis a czél-
zott értelmű székely szavak:. sugdosok, csugdosok, suttogok, pusto-

^gok, pusmogok. 

Kriza J. 



MIKLOSICH: 
Die slavischen Elemente im neugriechischen ') Wien 1870. 

»A hellén nép Európában ki van irtva. Egy kettős — két új 
^s külömbözö emberfaj romja és hamvából halmozott — földréteg 
födi e régi nép hantjait. Egy csepp valódi, vegyítetlen hellén vér 
sem pezseg a mai Göröghon keresztyén népeinek ereiben. 

»Egy vihar, minőt nemzedékünk csak keveset ért el, az egész 
— az Iszter és Peloponnézi félsziget legbelsőbb zugjai közt levő — 
földterületet, egy új, a nagy szláv néptővel testvér földésznemze
dékkel árasztá el. S egy másik, talán nem kevésbbé nyomós forra
dalom — az albánok 2) bevándorlása Göröghonba — befejezte a 
rombolás müvét. 

') Miklosich az utóbbi években ismét több jeles nyelvészeti müvet bo
csátott közre, melyek bennünket részint közvetve, részint közvetlenül érdekel
nek ; nem tartom ezeknél fogva fölösnek, ha azokat a magyar nyelvész közön
ségnek bemutatom. E müvek következők : 

1. A fentemlített mü. 
2. Albanische Forschungen: I. Die slavischen Elemente im albanischen. 

I I . Die romanischen Elemente im albanischen. III . Die Form enfclehnter Verba 
im albanischen und einigen anderen Sprachen. Wien, 1870, 1871. 

3. Die slavischen Elemente im magyarischen. Wien, 1871. 
2) Az albánok legrégibb neve űtA^avó?, mely a mai albán (v. arnaut, v. ski_ 

petár) nyelvben arbé'n-nak hangzik; arbé"n-ból készült az új görög áp/5avtT7]i; (ar-
vanitis) s ebből az osman arnaut egy arvan'ít alakon át. Az arben alak a rumén 
nyelvben is megvan s ennek diminutiv »arbenas« alakjából való a régi magyar 
5>orbonás« (Kresznericsnél: orbonás = epirota). A mi az albánok nyelvét és ere
detét illeti, megjegyzendő, hogy nyelvük a thrák-illyr nyelvek egyedüli kép
viselője s rokona a görögnek ; ők tehát előbb voltak a Peloponnézen mint maguk 
a görögök. Fallmerayer fennebbi állítása tökéletesen valótlan. (V. ö.) — Miklo
sich : Albanische Forschungen I . ; Hahn : Albanische Studien ; Camarda : Saggio 
•di Grammatologia Comparata sulla Lingua albanese. 
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»Az egész görög földön nincs egyetlen család, melynek ősei 
vagy scythák 3), vagy arnantok ne lettek volna . . . « 

E szavakkal hirdeti vala Fallmerayer Jakab Fülöp 1830-ban 
a bámuló Európának, új tanait. S e tanokat egy egész emberéleten 
át a legfényesb lángelmével tudá védni. 

Hogy e tanok már rég elavultak s minden alaptól mentek, 
említenem alig szükséges. 

Miklosich alig tudott az új görögben 128 szláv szót Össze
böngészni s ha ezen összegből a nemszláv 4) eredetüeket levonjuk,, 
az új görög nyelvben nem marad több 90—100 szláv eredetű szó
nál. Kimutatásából érdekes lesz egyet-mást megvitatni. 

fiafiá^ [ATzáfATzco (vavá, bábö 5) = avia. 
Miklosich a szláv bába-ra utal; az ékezet eltérése aggályos 

— közelebb állana az os. baba (páter), valamint a második alakra 
az olasz babbo ( = padre), ha a jelentménybeli eltérés kimagyaráz
ható volna. 

páXrtj, páXroc, (tftáXtog (válti, váltós, baltos) ;= palus. Miklo
sich fölhozza a hasonjelentményü szláv blato, rumén balte, albán 
balte, baíte, bajte és balt szókat, megjegyezve, hogy nehezen szláv 
eredetűek, mert szerinte sem az albánnak, sem ruménnek nem szo
kása bla-ból, bal-t csinálni. E nézet nem egészen alapos, mert mind 
az albán, mind a rumén a szláv grad-ot gard és gard-val adják 
vissza; továbbá a rumén grumaz, az albánban gu maz; a rumén 
turme, az albánban trumíi-vá változott: ezeknél fogva az albán a 
szláv blato-ból csinálhatott balte-t, de a ruménben blát-nak kellene 
hangzania. Azonban e szók még sem lehetnek szláv eredetűek, mert 
csak a délszlávságban vannak meg, s mert lehetséges, hogy az 
albán alak egyenest a latin palus-tól (paludem) származik. 6) 

3) Fallmerayer szlávokat ért alatta. 
4) Miklosich kimutatásában oly szók is vannak fölhozva, melyek : a) gö-

rög-szláv ó's rokonsághoz tartoznak, b) melyek a görögből kölcsönöztettek a szlá
vok által, c) melyek csak a magyarból kerülhettek az új görögbe, mint p. o. ;3ot-
voúyo? = bajnok, d) melyek közvetlenül az osmanli-ból kerültek az új görögbe 
p. o. Coqcépiov, tapévTijc, [A-otAta';, TCO/OÍ, Toppac = os. zayar, lüvánd, balta, coya, 
torba stb. 

5) Az idegen nyelvek átírására nézve Lepsius elveit követem : Standard 
Alphabtt. London 1863 ; azonban a, e, í, j és g-t használok. 

6) Ide vonható az albánnal egy jelentményü palta, továbbá az éjszak-né
met beit. Ho^y az albánban p átmegy b-re v. ö. olasz patata — slban batake és 
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Az új görög páltri származhatik a rumén vagy az albánbólf 

a (táltog, fiaúXzog pedig csak a szláv blato-val vethető egybe. 
fiagóffi (varos) = ngoácrrstov. Miklosich fölhozza a bolgár, szerb 

varos, tör. vari's, varus, (varos), és albán varos hasonjelentményü szó
kat, hozzátéve: »das wort is magyarischen ursprunges.« Mi meg 
hozzátehetjük, hogy az új görög és albán alakok az ékezet tanúsá
ga folytán közvetlenül a törökből s nem a szlávból kölcsön öztettek^ 

fioeávog (bojános), Cynnamusnál (13. század) (inávog (bános) 
== banus, magy. bán. Miklosich : »ist schwerlich slavischen ur-
sprungs: man vergleiche Bojan (/SotaVoc,-), Chakan, das kriegerische 
Oberhaupt der Avaren.« Hogy a bán szó a bojan rövidült alakja, 
mutatja Constantinus Porphyrogenneta (ioávog alakja. A bojan, il
letőleg baján, határozottan török eredetű s egy eredetibb baj-^an 
alakra vezethető vissza. Hogy hogyan lett a Bojan tulajdon név
ből a főnök, kormányzó jelentés, azt a német Kari (der Grosse) és. 
a szláv kral magyarázzák meg. 

poivov%oi (bojnúp, vinúp) = rustici originis graecae, qui habi
tant in locis Boziná (Bosniá). Miklosich a szláv vojne-ra (miles) 
utal; közelebb áll a magyar bajnok, noha ez is szláv eredetű. 

^ayágiov, £ayági (zaj-árion, zayári) = agár. A görög szó csak 
az os. e&y. zayar, za/ir-ra vezethető vissza, ellenben a szláv ogar, 
wohar stb. csak a magyar agár médiuma által állhatott elé, mert a 
szláv nyelvek a szókezdő z-t nem szokták elhagyni, holott ez a, 
magyarban igen gyakori; v. ö: 

záp = áp ; zászló = ászló ; 
ugor. zárni, sörtne = arany; ennélfogva zayar = agár. 
Xóyyog, Xóyxog (longos, lonkos) = silva, saltus, vallis. Miklosich 

az ó szláv láge (longe), új szlovén lóg, bolgár leg szókra utal (je-
lentményük: silva, palus); kétségtelen, hogy az orosz AJTL (lug-
mező) is ide tartozik, a magyar lanka, lonka, lunka szókkal együtt.8) 

(inaltdg (baltas) = hache. E szó közvetlenül az os. balta-ból 
származik; a bolgár baltíye pedig egy megvolt os. baltitól ered 

olasz piccione (fr. pigeon) = be |une . L. bővebben a »Századok" e. i. Július havi 
füzetében. 

8) Aradban csak a lunka szó dívik (a ruménben is lünké") erdő jelentmény-
nyel ,• hogy, tekintve hegyoldal, hegyalja jelentményét daczára, a »lankad«-bói 
nem származtatható, az világos. 

NYELVTIXD. KÖZLEMÉJTYEK. XI . 2 3 
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(v. ö. <Say. baltu). Scurcta a rumén baltág, beltag, mely egy régi 
török baltay-ra volna visszavezetendő, ha egy ily alak létezését ki 
lehetne mutatni; valószinü, hogy a g csak olyféle toldat mint a 
bricag-ban, mely tudva levőleg a szláv briö-től származik. 

fiTiága (bara) = lieu marécageux. Miklosich fölhozza a hason-
jelentményü délszláv bara, rumén báré szókat, azon megjegyzés
sel, hogy nehezen szláv eredetű, csekély elterjedtségénél fogva.9) 

Rössler eredeti bolgár szónak tartja s a szamojéd báné (mo
csár) szóval veti egybe; a latin maré (mely mocsárt is jelent) s 
melytől a franczia marais, marécage (mocsár) származik, alig von
hatók ide a kezdő m miatt. 

ofioQÓg (oborós, ovorós) = aula; avantcour. Miklosich a ha-
sonjelentményü szerb óbor és albán obór, omhór szókkal veti egybe, 
de nincs vele tisztában. Az albán ombór világot vet e szó eredetére, 
a mennyiben ez az ámbár s ez a hambár (magyarul is hambár) 
szóra utal.* °) 

navtl^xa (pántlika) == magyarul pántlika. Miklosich a szerb 
pantl'ika-ra utal a magyart kifeledve; pedig a szerb alak a magyar
ból van kölcsön véve. A német bánd, bandel, vulgo pantel (pantl 
v. ö. anpandeln) szóból csak a magyar csinált pántli-t, s a pántlika 
az előbbinek diminutivuma. 

()a(íá(n (ravás)) = biliét. Miklosich felhozza a bolgár rabós 
(tally-stick), szerb rovás (és rabos, rabus), rumén revás »kerbholz« 
jelentményü szókat; a magyar ró,rav (kerben), rovás,ravás (kerb-
holz) daczára »ein dunkles Wort.« — A görög és szerb-bolgár 
alakok az ékezet tanúsága szerint a rumén nyelvből kerültek oda. 

.Q0VXai QOV%OV = pannus, vestis. Miklosich fölhozza a hasonje-
lentményü délszláv ru#o, ru^a, rumén rufe, magyar ruha szókat, 
melyek eredetét az ó. f. n. röch, k. f. n. roc és k. latin roccusban 
véli föllelni. Lehet, hogy a német roch, roc, rok, latin roccus a szláv
iban ru%o és ru^a-vá váltak, de az ó-szláv nyelvben e szók »spoliat« 
is jelentenek s e jelentménye nincs meg sem a rock-nak, sem a roc-
cusnak. A magyar meg a %-t k v. kh-val szokta visszaadni. Az 

9) A magyarban is meg van bara alak és mocsár jelentményben, de csak 
a bánságban s valószínűleg a szlávból került nyelvünkbe (?) 

10) Az a = o-ra nézt v. ö. az albánban : vatre = votere ; vakete = vokete ; 
az óbor, ombor-ból egy obbor alak közvetítése folytán keletkezett. 
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olasz roba, ruoba = franczia robe 11) spoliumot és ruhát jelent s ez 
utóbbi jelentménynyel ment át az osmanliba uruba alakban. A 
magyarra nézt az olasz ruoba, ruba (v. ö. rubare) szót is lehetne 
alapul fölvenni.12) 

aávia = szán. Nem közvetlen a bolgár sani-ből, hanem a ru
mén sánie-ből, mint azt az ékezet is bizonyítja. A magyar szán, 
szány-t nem szabad szláv eredetűnek tartanunk, mert az a turáni 
nyelvekben igen el van terjedve. A szánkó a szán diminutivumá-
nak (szánka) nagyított alakja (v. ö. Ferencz: Fer i : Ferkó (Ferke). 
A magyarhoz legközelebb áll a qazaq (q'íiyiz) san s a 5a/. sanag ; 
a cuvas sona a hasonjelentményü ojrot canag-nak felel meg; ez 
utóbbinak pedig a burját saraga, sárga. A rumén sánie, albán sajé, 
orosz caHH, bolgár sani, sanije, szerb sani hihetőleg az oroszból ke
rültek s ez alkalmasint egy tatár sani*/, sani-ból keletkezett.13) Kü
lönben megjegyzendő, hogy a cuv. és ojrot alakok nem felelnek 
meg a qaz. és cag. alakoknak, mert a ca/.-ban a sanag helyett ja-
nag-nak kellene lennie ; azonban könnyen lehetséges, hogy a sanag 
valamelyik mongol szólamból került a ca/.-ba s ezek számára az 
ojrot alak alapján föltehetünk egy canag, sanag alakot.14) 

ralixa (talíka, taliga) = magyarul taliga. Az uj-görög szó 
közvetlenül az os. tali/a-ból, s ez a magyar taliga szóból vétetett 
kölcsön, 

A magyarra nézt nem egészen bizonyos, hogy a szlá vb ól került, 
a szláv teléga, talegé, szerb teligá, rumén telágejtilige mellett van égy 
különös telengi alak is a bolgárban, mely azon véleményt ébreszti íel 
bennünk, hogy e szó bolgár (ugor) eredetű; az ugor nyelvekben nem 
akadok mására, de meg van a burjátban: terege, terge, tergen; a 
tunguzban : tolgoka, tolgoki (szán), és tárgá (kocsi) alakban.15) 

i*) Az olasz roba az o. f. n. roub = raub (spolium) szótól származik; v. ö. 
olasz rubare = rauben (ó-szláv robe = magyar rab, rabol). 

12) Az olasz ruba-ból egy ruva médiumán át lesz ruha v. Ö. kova = koba; 
bivaj = bibaj stb. A ruméuben is : szláv vry = vi'rf, v i rv ; ythre = vifor ; marha 
— marfe, marve. 

13) Ezen alakot tekintve a qazaq san és ca/ . sanag alakokat, bátran fölle
het tenni; v. Ö. tatár bál i / és cay. bála ez utóbbi is egy balay-ból alakult. 

14) A török cicák, carik több mongol szólamban cacak, sasak, carák. ca-
rak-nek hangzik. 

15) Ezen fönemlítet túrán alakok nem származhattak az orosz 
?(teléga)-ból s egy talaga, talaga régibb alakra vezethetők vissza. 

23* 
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z^úgya, t£egyt], (cerga, cerji v. cergi) == smnXov. Bolgár cergé* 
(szőnyeg), szerb, horvát cerga (sátor, kunyhó), albán cerge, cerege 
(wolldecke; baracane tessuto di pelo di capra); a török és perza 
cárgá 16) csak sátrat jelent; a magyar cserge jelent sátrat és főleg 
szövetet,17) serge pedig Ballagi18) szerint függöny, kárpit stb. Már 
Constantinus Porphyrogennetánál is fölleljük: Xovtglv TOVQXIXOV, 
ijyovv cxv&ixbv z&gyá . . . s itt a szövegből csak a sátor jelentményt 
lehet kihozni. Az új görög nyelvbeli alakok csak a szlávból jöhet
nek az ékezet miatt, azért Constantinus Porphyrogenneta r^sgycl-
j a török nyelvbelinek kell hogy legyen. A magyar cserge lehet,. 
hogy az osmanlíból került hozzánk, de még valószinübb, hogy ma
gunkkal hoztuk azt Lebediából.19) 

x^itágioi (cetári) = praedones variis ex locis coacti. Miklosich 
a szláv ceta (agmen = ráuberbande)-ra utal; azonban közvetlenül e 
szláv szónak nincs köze a fönebbi szóval, sokkal valószinübb, hogy 
a magyar csatár van benne visszaadva. A mi a szláv öeta-t illeti,, 
melyből Miklosich szerint a magyar »csata« alakúit, a rumén-albán 
cate- éete-ből alakúit s ezek a latin cötus-ra volnának visszavihe-
tök, azonban a nem változás mindenesetre föltetsző. A magyar 
csata tekintetéből föllehet hoznunk, hogy a szláv ceta cohors-ot is, 
a rumén öáte pedig katonát is jelent v. ö. 

»diece mili de ceté stau gata se mora« m tízezer harczos ha
lálra kész. 

16) Miklosich : cerkeh, torbah, cohah-ot ír carga, torba, co^a helyett (sic!); 
í7) Molnár Albertnél: guba, guba-szövet. 
1 8) Ballagi: A magyar teljes szótára. 
19) Némely turcolog az osmanl'i xS *2± szót carga-val írja át — ez 

azonban helytelen, mert úgy az osmanli'k mint perzák is carga-nek ejtik — s ha 
a török birodalomban gyakran carga ejtést hallunk, úgy tudnunk kell, hogy 
ezek a görög, albán vagy szláv ejtést követik. 

Azt hihetnök, hogy a cserge a szláv nyelvek közvetitése által jutott a 
magyarba, mert a magyar a csargából is csergét csinál. — Ez nem lehet álta
lános é rv , mert vannak példáink arra is , hogy ép a szlávok hangtalanítják 
el szavainkat v. ö. bélyeg = szláv bilega ; hegedű = hegeda ; osm. kasa = 
kesa ; féle = vela stb. 

Pest, 1872. VII. 1. 

Edelspacher Antal. 



DRAVIDA NYELTEK, 
k ü l ö n ö s e n a Tamil< nye lv . 

(Olvastatott 1872. november 4-én az akadémiai gyűlésben.) 

Az akadémia könyvkiadó bizottsága többek közt Müller Mik
sának »Felolvasásait a' Nyelvtudományrul« fordíttatja. A' magyar 
kiadást, a! hol a' magyar olvasóra nézve szükséges lehet, jegyze-
tekkelfkell majd megbővíteni; az ezekre való szükség pedig leg
inkább a' VITI. felolvasásnál mutatkozik, a' mellyben Müller az 
általa úgynevezett Túrán nyelvosztályt jellemezi. A' Túrán nyelv
osztályban, a' szerint a' mint azt Müller felfogja, nagy hely jut a' 
dravida nyelveknek; jeles világosságot vet arra a' felfogásra az 
ékiratokbeli túrán nyelv is. En legalább úgy látom, hogy lehetet
len tökéletesen megérteni Müller előadását a túrán nyelvekrül, rs 
kivált nézeteit a' nyelvek osztályairul lehetetlen megbírálni, ha 
némileg nem ismerkedünk meg a' dravidasággal 's az ékiratokbeli 
túrán nyelvvel. Lássuk most a' dravida nyelveket. 

D r a v i d a n y e l v e k . 

1) A' Dravida vagy Dravira nyelvek Elő-India déli félszi
getén, a' Vindhja hegységén túl a' Komorin hegyfokig terjednek, 
sőt Ceylon sziget éjszaki részeit is lepik. Egy nyelvcsoportot ké
peznek azok; az egyes nyelveknek nagy és régi irodalmok van; 
újabb időben vélek az európai irodalom, különösen az angol és né
met hitterjesztők munkájinál fogva," sürüen foglalkozik. Nekem 
vezérem és forrásom Caldwell munkája, melly egybehasonlítólag 
tárgyalja azokat (»A Comparative Grammar of the Dravidian or 



346 HUNFALVY PAL 

South-Indián family of Languages, London, 1856.«) A'szerző ti
zenhét évet töltött Kelet-indiában a" dravida nyelvek vidékein, '& 
könyvének tanúsága szerint* azon vala, hogy az illető népekkel és 
nyelveikkel, nemesak a' jelenre, hanem a' múltra nézve is, alapo
san megismerkedjék. 

Jeles tudósa ezen nyelveknek, különösen a tamilnak, Qraul 
K. is, a' Lipcsében székelő evang.-luterános missionak igazgatója, 
kitől Lipcsében 1854-ben a' Bibliotheca Tamulica indult meg, 's a' 
ki 1849—53. lakott vala a' Koromandel partján. Utazási leírásában*) 
sok becses adatot lehet összeszedni, mellyek annál nagyobb érde-
küek, mert Graul és Caldwell egyidöben ugyan, dejiem ismerve 
egymást, dolgozának. 

A' híres dán Rash állítá először, hogy a' dravida nyelvek nem 
tartoznak az ind-európai, hanem a scytha' nyelvrendszerhez; leg
közelebb pedig a' finn-ugorsághoz. Hasonlót állíta Müller Miksa is 
abban a' sokat emlegetett munkájában, mellyet maga levélnek ne
vez : A' túrán nyelvekről való tudományunk jelen állásárvl (On the 
present state of our knowledge of the TuranianTanguages), a' melly 
a' Bunsen »Outlines of the Philosophy of Universal History«-jében 
jelent meg 1856-ban.**) — Caldwell, jóllehet úgy találja, hogy 
Müllernek általában a' dravida grammatikai rendszerre 's annak a' 
finn-ugor nyelvekkel való hasonlóságára nézve igaza van, mégis 
azt gondolja, hogy Müller is igazolta Boehtlingk megjegyzését, 
melly szerint nagyon veszedelmes ollyan nyelvekrül írni, a' mellye-
ket alaposan nem ismerünk. Lehet, hogy ismertetésünk folytán 
majd Caldwellre is alkalmazhatónak látszik az említett megjegy
zés, de nem a' dravida nyélvek tudására nézve, a' mellyeket ala
posan ismer, hanem csak a' finn-ugorokra nézve, a mellyekhez 
amazokat hasonlítja. 

2) A' Dravida nyelvek, úgymond Caldwell, két ezer évnél 
tovább ellene állottak a' szanszkrit befolyásnak, 's alkalmasint el
lene fognak állani az újabb, teszem, angol behatásnak is. A' dra
vida nyelvek: 

*) Reise nach Ostindien über Palástina und Egypten von Juli 1849. bis 
April 1853. Erster Theil : Palastina ; Zweiter The i l : Egypten und der Sinai; 
Dritter Thei l : Die Westküste Ostindiens (Malabar) ; Vierter und Fünfter Theil c 
Der Süden Ostindiens und Ceylon. Leipzig, 1854—1856, 

**) Lásd »Nyelvtudományi Közlemények, l l . 381. stb. 
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1) A' Tamil vagy tamir, helytelen írják tamul-n&k (úgymond 
Caldwell, de Grraul mindig így írja), valamint az első európaiak 
helytelenül malabár-nsik nevezek. Ez a' legkorábban mivelt, leg
gazdagabb dravida nyelv. Van két nyelvjárása, a' sen-tamil azaz 
régi, 's a' Jcodun-tamü, azaz mostani. A' tamil biblia-fordítást arrul 
dicséri Graul, (die Vortreflichkeit unserer altén tamulischen Bibel-
übersetzung), hogy középen jár a' régi vagy tudós és a' köz vagy 
pórias nyelv között. — Egyébiránt a' tamilt beszéllik a' Karnatik-
ban, a' Grhat hegyek alj^n Palikat-tul Komorin fokig, sőt Ceylon 
éjszaki és éjszaknyugoti részein is. A tamilok, Caldwell szerint, 
kinek lakása Tinevelly szomszédságában vala, közel a' déli csúcs
hoz — Indiának görögjei vagy skótjai, legkevésbbé babonás, leg
vállalkozóbb és kitartóbb nép a' hinduk közt. Száma mintegy 10 
millió. Legrégibb irodalma Kr. u. 8-dik századig ér fel. Grraul uta
zási leirása IV. kötetének egyik toldatában arrul értesít, hogy a' 
Madras helytartóságban a' lakosság fele tamil, úgy de 1851-ben az 
22 milliót tesz vala. 

2) A' Telugu (telingu, telungu) régi miveltségére 's gazdag
ságára nézve legközelebb áll -a' tamilhoz, de széphangzatra nézve 
fölülmúlja azt. Beszéllik a keleti parton a' tamiltul éjszakfelé,tehát 
Palikattói fogva Cicacole-ig, a' hol az úrija nyelv kezdődik, to
vábbá Hyderabad és Mysore tartományain. A' telugu nép száma 14 
millióra megyén. 

3) A' kanaresz, Karnatakában 5 népe 5 millió. 
4) A' Malajdlam a' Malabar parton ; erre legtöbbet hatott a' 

szanszkrit. A' nép 2 és fél millió. 
Kisebb dravida népek a' TWw, Tuda, Kota, Gond és Ku, kik 

összesen 6—700,000 lelket tesznek. A'dravida nyelvű népek száma 
tehát 32 millión felül áll. 

Ismertetésünk a' dravidaságnak lehető világos és könnyen 
átnézhető képét akarván adni, leginkább a' tamil nyelvet emeli k i ; 
a' telugura csak néha tekint, hogy a' rokonságot is észrevegyük, a' 
többit mellőzi. 

3) Caldwell szerint a' tamil nép mivelődése és irodalma a' 
Kr. e. VI. vagy VII. században kezdődött, tehát még mielőtt aJ 

szanszkrit nép a' Dekkanra, azaz a' dravida népek lakta félszi
getre, kezdett hatni. Hogy ide a' dravida népek mikor telepedének, 
bizonytalan, de föl lehet venni, hogy az árják betolakodása után, 



348 HUNFALVY PÁL 

a' mellyet Kr. e. 1600-nál utóbbra tenni nem lehet. Talán más 
scytha népek, mellyek azután mint Súdrá-k az árják igájába ke
rültek, tolták volt délfelé a' dravidákat. 

A' keresztyén évszámlálás előtti VI. vagy VII. században 
Agastja, egy'bölcs brahman, mint tanító lépé föl a' tamilok közt, 
azért híjják őt tamir-muni-nak, azaz tamil bölcsnek. Akkor kelet
kezek Madurában a' pándi királyság árja elvek szerint. A' híres 
Kúrál (Jézus Sirákféle bölcseséget tanító verses) könyv a' Kr. u. 
IX. századbul való. Szerzője Tiruvalluver; a' munkának német 
fordítását Graul a' Bibliotheca Tamulica III-dik kötetében adja. 

é) A' tamil hangok ezek: a á, i i, u ü; e é ei ; o 6 aű; 

g n g 
V n5 

d n 
d n 
I) m 

r 1 v,- r - 1 R 

A' kövér t d ÍJ r 1 úgynevezett cerebral hangok. Caldwell 
-és más tudósok szerint ezen hangokat a' szanszkrit nyelv a' ben-
szülöttek nyelveibül fogadta volna el. 

A' tamil nyelvtudósok a mássalhangzókat így osztják el : 

valiinam = keményekre: k ö t t p R 
mellinam = lágyakra: ng n^ n n m 
ideijinam = középiesekre: j r 1 v r 1 

A' d, g, b hangok szó-elején nem állhatnak, a' szók köze
pén pedig kettős keménynyé válnak, tehát d-bül tt, g-bül kk, b-bül 
pp lesz. S is van, melly keményedéskor c-vé válik. Az R teljesebb 
r ; kettőztetéskor ttr-nak hangzik. 

Ezek kiejtése alig írható le. A' tamil szót, Graul szerint, 
majdnem tamirzh-n&k ejtik, 's ez az író azt állítja, hogy az ind ős-
nyelveket általában a' tamil név foglalja magában; mert ez a' dra
vida szóbul alakúit volna. A' szó elején dr hang nem állhat, hanem 
csak í, a' belhangu v pedig ra-mé lett, 's az utótagu d a' da-b&n, 
mint celebrál, hol ?-nek, hol r-nek hangzik, tehát tamil, tamir, sőt 
tamirzh is. — Alább látjuk majd, hogy Graul az eru szót, melly 
7-et jelent, 's a' melly a' teluguban élu} örzhu-nsik írja. 
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A' hiatust j , n, v töltik ki, p. o. ilei fiatal, an járulván hozzá 
lesz ileijan fiatal férfi; ko király, in genitivus rag járulván hozzá 
lesz kőnin; a az, i ez, ehhez járulván az ismeretes an lesznek avan 
az, ivan ez; emlékezzünk a' pdndiján-ra. — A' teluguban n helyett 
h áll, p. o.: 

badu, padi 10; továbbá tamilben eindu 5, áru 6, eru 7 ; telu
guban énu, áru, edu, tehát 

teluguban: tamilben: 
15. padi-h-énu padi-n-eindu 
16. padi-h-áru padi-n-áru 
17. padi-h-éru padi-n-éru 

A' magánhangzók egyezését vagy harmóniáját Caldwell »scy-
thian laio«-nsik. nevezvén, a' teluguban veszi észre, mint Graul is, 
mert ott p. o. lu a többesi képző lévén, ha az katti = késhez járul, 
lesz kattu-lu kések; ki a' dativusi rag lévén, egyes, számban katti-
ki =s késnek, de többesben nem katti-la ki. hanem kattu-la-ku kér 
seknek, a' hol a' többesi lu már ?a-vá lett. így kalugu képes lenni, 
hozzá járulván duk, egyik múltbeli képző, és nu rag, melly nén én-
bül való, lesz : kalvgudunu képes valék; de hozzájárulván ti} má-
.sik múltbeli képző, lesz: kalugitini képes voltam. 

G y ö k ö k . 

5) A' dravida gyökök, bár mi hosszak is a' képzett szók, ere
detileg egytaguak. Vegyük példának az irukkiradu, van, 's peru-
gugiradu} növekszik, szókat, ezekben adu a' harmadik személynek 
ragja, gir és kkir a' jelenidőnek kifejezője, maradnak még iru és 
perugu; úgyde az elsőben az u általános hangtoldó, mert a' dravida 
nyelvek az egytagú szókhoz rendesen u-t toldanak, marad tehát ir 
mint gyök =s val, finn. ol. A' másik perugu-h&n nemcsak az u (per-u), 
hanem a' gu is (per-u-gu), ollyan járulék, melly a' jelentést nem 
módosítja, tehát a' másiknak is per a' gyöke, a' mi a' perija, perun 
= nagybul is kitetszik. 

A' gyök-szókhoz rendesen u járul, mint láttuk, így még ad-u 
közellenni. 

i járul a' szanszkritbul vett szókhoz, mint sz. sap átkozni, 
tamilben sab-i. De járul eredeti tamil szókhoz is, mint kad-i harapni. 
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a az infinitivus kifejezője, mint kad-a átérni, általmenni; ezen 
a tehát nem volna jelentés nélküli. 

Fontosabb járulékok vagy szinte képzők a gu vagy ngu, sur 

du vagy ndu, bu vagy mbu, mellyek benható igegyökökhöz járul
nak, 's mellyek keményedve és kettőztetve kihatókká teszik azo
kat, így: 

d-gu lenni, válni, d-kku valamivé tenni; ní-ngu maradni, ni-
kku félretenni; 

adei-su menekülni, adei-cu menteni, keríteni; 
tiru-ndu jónak lenni, tiru-itu javítani; ni-ndu úszni, ni-ttal 

úsztató; 
nira-mbu teli lenni, nira-ppu tölteni. 
Általában a' gyökök névszók lehetnek és igeszók, mint: karéi 

lemosni, és part, mart; alei költözni és hullám; kadu éles (kadu 
nadei éles, erős járás, kadu voj éles száj = tigris), kadu-gu mustár, 
kadu-kkum élessé lesz. 

Sok kéttagú szónak utolsó tagja al, p. o. kada általmenni, 
kadal tenger; viri nyújt, viral újj ; kudei kivájni, kudal palaczk ; 
mintegy kivájt valami, és kural pipa; man föld, manal homok stb. 

Szokott végtagok még: ar ir ur; aY iv; aRu, iBu; al il ul, 
al il u l ; uk (ukku). 

Egyegy gyökbül sok szó keletkezik, p. o. ad-biü lesz: adu 
közel lenni, ada csatlakozni, adangu bennfoglalva lenni, adakku 
foglalni, adei keríteni stb. — anu érinteni, ani reátenni, ékesíteni, 
anei ölelni, anau támaszkodni, ebbül annál vagy annan bátya, 
mintegy támasz stb. 

N é v s z ó k . 

6) A' tamil grammatikusok a' névszókat kasztabeliekre és kaszta-
nélküliekre, a' telugu grammatikusok pedig mahdt (nagyokra) és 
a-mahdt (kicsinyekre) osztják. Amazokat az eszes lények, ezeket 
az esztelenek teszik. Az eszes lényeket jelentő névszók az egyes 
számban hím- és nő-nemüek, a7 többes számban közös neműek. Az. 
esztelen lényeket jelentő névszók mintegy semlegesek. 

A' névszók nemét a'mutató névmások fejezik ki ; a' tamilban 
avan hímnemű az, ivan nőnemű ez. Tehát a' tamil hímnemű jelelő 
an, dn} dn p. o. muppu kor, muppan koros ember; irei király, mint-
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egy elvont szó, de ireivan király-ember; iamir tamil, tamiran ta-
mili ember; villu íj, villanj villán és villan íjász. Ez más ragok után 
is járhat, mint: malei hegy, maleijin hegyé, maleijinan hegylakó 
masculini generis ; pad város, pattin városé, pattin-att-an városbeli, 
(az il helyrag = ben, mint látni fogjuk, más rag közvetítésével já
rul a' névszóhoz, mint manei ház, manei-j-idatt-il házban). 

A' tamil nő-nemü jelelő al, mint mag fi, magán fiu-gyerek, 
magol leány-gyerek: vellál-an földmivelő ember, vellál-al földmi
velő nő. De atti} tti is nőnemet jelent, mint rás-u király (szkr.) te
hát rásan király, rásátti királyné. így lesz oru egy-bül oruvan egy 
ember, orutti egy nő. 

A' tamil hím- és nő-nemü szók közös nemű többese ar} ár, 
or, ir} sőt mar is, p. o. purusan (szkr.) házi gazda, purusar házi 
gazdák; táj-tagappan-már anyák-atyák, azaz szülék. Az új tamil
ban, jegyzi meg Caldwell, már ollyan szókhoz járul, a' mellyek 
szüléket, papokat, királyokat jelentenek, az tehát tisztesség-tevő 
többes, mint a' magyar mek (»as a plural of honour, liké the Hun
gárián mek«). Ezt Caldwell Müller Miksátul vehette, kit Gyarma
tin ejtett tévedésbe.*) 

A' tamilban a7 semleges nemű névszónak többese gal. 
A'telugu hímnevü egyesszám kifejezője du, udu} adu; így 

vádu (va-adu) ő (hímnemű), mag-adu házi gazda; néha az egész 
mutató névmás vádu. tétetik ki ; mint cinna-vádu fiú = az, mi ki
csiny. A' többesben a' tamil aru helyett uru van a' teluguban. — 
Az egyesszám nőnemű kifejezője álu% mi nőt, asszonyt jelent. így 
manama-du unoka fiú, manama(r)-álu unoka leány. 

N é v s z ó - r a g o z á s . 

1) Az úgynevezett esetek száma annyi, mennyi a' viszonyszó, 
a7 nielly ragképen járulhat a' névszóhoz. De a' tamil grammatiku
sok a' sz.-krit nyelvtant követik, 's nyolcz esetet fogadnak el a' 
nominativuson kivül. Egy semleges nevű szó, manei a' ház, legyen 
itt példa. 

*) Gyarmathi t. i. a? lapp nyelvbeli kettős plurálishoz a' magyar két plu
rálist hasonlítja, azt gondolván, hogy atyánfc egyféle, és atyáméi másféle plurá
lis, ez utóbbi pedig mék volna (atyá-m-é-k). Lásd »Nyelvt. Közlem. II. 426. 
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Nomin. 
Accus. 
Instrum. 
Conjuctiv. 
Dativ. 
Ablativ. 
Grenetiv. 
Loeativ. 
Vocativ. 

Egyes szám 
manei 
manei-j-ei 
manei-j-ál 
manei-j-ödu 
manei-kku 
manei- j-il-irundu 
manei-j-in 
manei-j-idatt-il 

Többes szám 
manei-gal 
manei-gal-ei 
manei-gal-ál 
manei-gal-ődu 
manei-gal(u-)kku 
manei-gal-il-irundu 
manei-gal-in 
manei-gal-idatt-il 
manei-gal-é manei-j-e 

Az előre bocsátott példában a' szó és némelly ragjai között 
hiatus támadna (acc. manie-ei, instr. maniei-ál stb.), azt tehát a' j 
tölti ki. A' többes szám dativusában meg a' gal és kku közzé u van 
betoldva. Caldwell még többféle közbevetett tagot hoz fel, mellye-
ket inflexiónál increments-nek nevez, 's mellyek a' jelentést nem 
változtatnák, p. o. guru pap, il raggal lenne garu-v-il (a' v hiatus-
töltő), de mondják guruvinil a' papban, tehát in-nek közbevetésé
vel ; maram fa, ennek m-je elmarad, 's att, sőt att-in közbevetésé
vel lesz az instrumentális: marattál és maratlindl. A felhozott ma
nei példában is a' locativus idatt közbevetésével alakult, ;s az abla-
tivus két viszonyragot mutat. A' ragozás tehát nem olJy egyszerű, 
mint a' mi nyelveinkben. 

8) A' dravida nyelvekben a' névszó nem veszi fel a' birtokos 
ragokat, tehát azokban nincsenek illyenféle alakok: házam, házad, 
háza stb. 

9) A' tulaj donságnevek nem fokoztatnak, hanem a' nyelv az 
il és in ragok segítségével fejezi ki a' fokozás értelmét, mint: 
avattr-il idu nalladu = azokban ez jó = ez jobb azoknál. A' leg
főbb fokot a' szó ismétlése teszi, mint: perija-perija = nagy-nagy 
azaz legnagyobb. 

S z á m n e v e k . 

10) A' számnevek a' dolognév előtt, 's az ösz-szókban más, 
rövidebb alakúak, mint midőn magokban vannak. 

1. őr, oru / onru, ondru egy; oruvan egy ember, orutti egy nő 
2. ir; iru ; irandu kettő j iruvar két személy, 

irattu kettős; irubadu 20, irunüru 200. ' 
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3. murvrvy mundru három; művar, müvaru három személye 
mu pattit 30, münnúru 300. 

4. nálu, nángu négy; nárpadu 40, nánnűru 400. 
5. eindu öt, eivar öt személy, eimpulan öt érzék; eimbadu^ 

eimpadu 50, ein%uru 500; ei-j-eindu ötször öt (öt-öt). 
6. ár, aru ha t ; arubadu 60, aru-nüru 600. 
7. eru hét; erubadu 70, eru-núru 700. 
8. eííw nyolcz; enbadu 80, en-núru 800; 

eneru nyolczszor hét. 
9. onbadu kilencz, tonnüru 90, tol-á-jiram 900; — onbatt-eru 

kilenczszer hét. 
10. pattu tíz. 
A' teluguban a' 8 eni-midi, a' 9 tom-midi. Ezek nyilván úgy 

lettek, mint a' mi nyelveinkben 2—10, 1—10; ugyanezt világosan 
mutatják a' tamil 9-es, melly onbadu tehát 1—10; a' 90-es, melly 
ton-nűru} szószerint 1—100, mint a' vogul antel-sat vagy ontol-sat 
a' helyett, hogy 10—100, 's a' 900-as, melly tol-ájiram, szószerint 
1—1000. A' telugu tom (tom-idi 9) tehát a' tamil ton (ton-nűru 90) 
és tol (tol-ájiram 900)-ban látható. A' tamil 8-ban nem világos már 
afféle összetétel. 

11—19 a' számnevek úgy alakulnak, hogy a' pattu 10 elvál
tozott alakjai előzik meg az egyeseket, tehát: padin onru 11, pan-
nirandu 12, padin mundru 13, padin nángu 14, padin eindu 15, 
padin áru 16, padin eru 17, padin ettu 18, pattonbadu 19 azaz patt-
onbadu; — irubadu 20 stb. mint már láttuk. Graul »Utazása« I I I . 
köt. 349. lapján a' 17-et és 18-at így írja: pathin-örzhu, pathin-
öttu. A7 10-est általában pafhu-nak írja. 

100 nüru; 1000 ájiram. 
A' rendszámok: műdal első (mun el, előtt); iruvám kettődik,.. 

mundrám harmadik, náluvám negyedik, eindám ötödik stb. 

N é v m á s o k . 

11) Személyiek: nán, nan én, mint rag én, en 
ni te 
tán ő. 

Többesben : nám^jám mi, mint rag em 
nír ti 
tám ők. 
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De a' ndm, nír, tdm helyett vannak nang-gal mi, ning-gál ti, 
tang-gal ők is, mint a' magyarban a' miv (mü), tiv (tü), iv (ü ?) he
lyett mink, tik, ők is szerepelnek. 

12) Mutatók. Ezek tőji i ez, a az, a' mellyek sok alakban elő
tűnnek, p. o. indu nilam ez a' darab föld, anda maram az a' fa; 
ingű itt, angu ott; indu ekkor, andu akkor. 

A' dolognevek előtt úgy állanak, mint a' magyar ez az, p. o. 
poruda idő, tehát ipporuda ez az idő r= most, apporuda az az idő, 
akkor; így ndl nap, anndl a' nap; wr falu, hely, avvúr (a-v-űr) a' 
falu; vari út, ivvari ez az út, avvari az az út. 

A' kérdő névmás e, melly azonképen alakúi mint a' mutatók, 
úgy hogy mindnyáját így lehet összeállítani: 

Mutatók. Kérdők. 
Egyes szám hím ivari ez avan az evan ki ? 
Egyes szám nő ival ez aval az eua£ ki ? 
Egyes szám seml. idu ez adu az ew mi ? 
Töblb. szám közös ivar ezek avar azok euar kik ? 
Több. szám seml. ivei ezek avei azok eve?' mik ? 

E helyett ja is van a' tamilban, tehát: jdvan ki ? jtávaJ ki ? 
jddu mi ? jávar kik ? avan ^'ar az kicsoda ? 

De a' kérdő « ö, azon szót követik, a' mellyre a' kérdés jut, 
éppen úgy, mint a' magyarban, mint: avan tanddn teszi: ő adott. 
Ebbül kétféle kérdés támadhat: ő adott-e ? vagy az-e az, a' mit 
adott ? Az első így szól: avan tanddn-a ? a' másik: avan-a tanddn? 
r 

így adu úr az falu, ebbül lesz adu űr-a az falu-e ? 's adu-v-a űr 
az-e falu ? 

Az ó kérdő kétséget fejez ki egyszersmind, p. o. avan-ö ő-e ? 
inkább: vájjon ő-e ? evan-o ki lehet az ? 

A' teluguban a' ko kérdő a' szó elibe vettetik p. o. inta ennyi, 
anta annyi, enta mennyi ? konta vájjon mennyi ? 

Visszamutató névmások nincsenek. 

I g e s z ó k. 

13) A' dravida grammatikusok az igéket pira vinei = kiha-
tokra és tan vinei = benhatókra osztják. Ezt Caldwell tévesen a' 
magyar alanyi és tárgyi ragozáshoz hasonlítja, (The drávidian 
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transitives and intransitives exactly resemble in forme and use the 
determinate and indeterminate verbs of tbe Hungárián), mert azt 
gondolja, hogy szeretem azt teszi: I lőve somé person or tbing, 
szeretek pedig annyi volna mint: I lőve i. e. I am in lőve. A' dra
vida tan vinei = benbató, inkább alanyra ható, 's a magyar ikes 
igével egyeztethető, a' tan szó annyi lévén mint maga. 

Hogy lássuk, miképen lesznek a' benható igék kihatókká, az 
idők képzöjit kell megemlíteni. Tehát gir a' jelennek, i a' múltnak, 
v vagy b a' jövőnek kifejezője. P. o. pannu tenni-bül lesz : pannu-
girén teszek, panninen tevék, pannuven fogok tenni; pesu beszélleni 
lesz : pesugiren, pesinen, pesuven. Ezt előre bocsátván lássuk, hogy 
lesznek a' benhatók kihatókká: 

1) a' gu, su, du vagy ndu, bu vagy mbu járulékok keményí
tése meg kettőztetése által, azokbul kku, cu} ttu és ppu válván. P. 
peru-gu nagy, bő lenni, per-ukku nagyítani, bővíteni; pő-gu menni, 
pó-kku menetni; — adei-su menekülni, adei-cu menteni; tiru-ndu 
jó lenni, tiru-ttn javítani; nira-mbu teli lenni, nira-ppu tölteni. 

2) Az idő-képzők keményítése által, tehát: ser csatlód, sér-
giren csatlódom, ser-kirren csatolok, ser-ndén csatlódtam, ser-tten 
csatoltam, ser-ven fogok csatlódni, íer-ppen fogok csatolni. 

3) A' ttu képző által, mint padu fekünni, paduttu fektetni. 
4) A' vég d-nek vagy r-nek keményítése által, mint: vádu 

szél van, vattu szelet okoz; tindu érni, tittu fenni; máru változni, 
marni (ejts máttru) változtatni. 

14) Tétető ige a' kihatóbul vi képző által lesz, mint: pannu 
tenni, pannuvi tétetni; kattu építeni, kattuvi építtetni; anuppu kül
deni, anvppuvi küldetni. — A' vi képzőhöz kka is járulhat, mint: 
sej csinálni, sejvi és sejvikka csináltatni. Sőt vikka helyett ppikka 
is lehet. 

15) A' dravida nyelvekben nincs szenvedő alak, azt un enni, 
és más igékkel irják körül. P. o. adi verni, adi undan verést evett, 
azaz megveretett. 

16) De van tagadó ige, melly azonban nem külömbözteti meg 
az időket, melly tehát látszólag csak az idő-képző hiánya által fe

jeztetik ki, mint vár virágzani, mibül az időképzőkkel lesz: várgi-
ren} varndön, varven virágzóm, virágoztam, fogok virágozni: de 
várén nem virágzóm, nem virágzottam stb. vára vagy várádu nem 
virágzik. Azonban ha összehasonlítjuk a' telugut a' tamillal, azt 
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látjuk, hogy a' tagadó jelentést a képző adja meg, melly a' tamil
ban a' személyi raggal összeolvadt, de a' teluguban látható. P. o, 
&! teluguban CPJ, a' tamilban sej tenni, tagadó jelentéssel 

a teluguban: 
cej-a-nu nem teszek 
öej-a-vu nem tessz 
cej-a-mu nem teszünk 
éej-a-ru nem tesztek 

a' tamilban: 
sejj-én nem teszek 
sejj-áj nem tessz 
sejj-őm nem teszünk 
sejj-ír nem tesztek. 

17) A' személyi ragok névszókhoz is járulhatnak, mint a' 
mordvinben, új perzsában p. o. kőn király, kónen király vagyok, 
Jcónei király vagy, kőnan ő király; kónem király vagyunk, kőnir 
király vagytok, kőnar királyok ők. 'S ez így megyén a' viszonyító 
ragokkal is, mint: konin királyé, koninen királyé vagyok, koninan 
királyé ő, koninar királyé vannak. 

Hogy világosabb képzeletünk lehessen a' dravida igerül, a? 

cej} teszek, igének ragozását mutatom fel: 

I g e n l ő a l a k . 

Egyes sz. 1. öej-gind-én teszek öej-d-én tettem 
2. őej-gind-áj tessz cej-d-áj tettél 

| cej-gind-án \ hím J ícej-d-án \ . 
3. (éej-gind-ál ) nő ítészen <cej-d-ál \ tett 

fcej-gindadu) sémi.) (6ej-d-adu* 

Több. sz. 1. cej-gind-őm teszünk őej-d-öm tettünk 
2. cej-gind-írgal tesztek cej-d-írgal tettetek 
3 (öej-gind-argal (hím, nő) ícej-d-árgal) 

íöei-gind-ana (seml. (cei-d-ana > 

J ö v ő vag^y h a t á r o z a t l a n i d ő . 

Egyes sz. 1. cej-v-én 
2. cej-v-áj 

ícej-v-án 
3. <cej-v-ál 

(öej-jum 

Több. sz. öej-v-őm 
cej-v-írgal 
(cej-v-árgal 
töej-jum. 
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T a g a d ó a l a k . 

Egyes szám. 1. cejj-én = cejj-a-én nem teszek 
2. cejj-aj = cejj-a-áj stb. 

leejj-án s= cejj-a-án 
3. \cejj-al = cejj-a-ál 

'öejj-adu = cejj-a-adu 
Több. szám. 1. cejj-őm = cejj-a-öm 

2. cejj-irgal = cejj-a-írgal 
3 jcejj-argal = cejj-a-argal 

\őejj-á =£ cejj-a-a (na). 

18) A' módokra nézve az sajátságos, hogy a' dravida nyel
vek, tehát a' tamil is, aJ foglaló és föltételező módot egy igés név
szóval fejezik ki, a' melly természet szerint személy-jelölés nélkül 
való, de az il vagy in viszonyítóval jár. P. o. pog-a menni, tehát 
pőg-il, vagy pog-in ha én mennék, ha te mennél stb. De a' múlt 
alakbeli igésszó is képezheti ezt a' módot, ha hal vagy al tagot 
veszi föl, p. o. Sejda tett, sejda-kal, vagy sejd-al ha én tettem volna, 
ha te tettél volna stb. 

A' parancsoló mód rendesen maga az igető. 
A' határozatlan vagy névi mód rendesen a-val képződik, p. o. 

mdd-a tenni, pog-a menni. De ga is képezi azt, p. o. sej-ga tenni, 
váriga jönni stb. — Ezen névi módnak a képzőjét Caldwell sokfé
lével hasonlítja össze, p. o. perzsa és német infinitivussal, úgy hogy 
a' friz mak-a (angol mak-e, német machen) alakot is felhozza. De 
a' finn infinitivus, úgymond, (»is apparently identical with theDra-
vidian, being alsó in a, eg. oll-a to be; but it appears probable, that 
this a was originally preceded by a nasal, for the corresponding 
Esthonian infinitive is olle-ma, and the sign of the infinítive in Hun
gárián is m«) nyilván azonos a' dravidával, mert az is a-val kép
ződik, p. o. oll-a lenni; valószínű t. i. hogy ezt az a-t eredetileg 
egy orrhang előzte meg, mert a' megfelelő észt infinitivus így van: 
olle-ma} 's magyarban az infinitivus jelelője nű — A' látszat na
gyon csalja a' szerzőt. A' finnben az egyik infinitivus nem a, hanem 
tat mellynek í-je az óllá — lenni-ben hasonulás által tűnt el, mert 
ol-ta helyett van ól-la. Továbbá ott a' másik infinitivus ma-val kép
ződik, így : ole-ma. Az észt nyelv hasonlóan jár el, az is két infini-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI. 2 4 
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tivust képez : ol-ta és ole<ma: de a' nyelvtanokban és szótárakban 
a' ma infinitivust látjuk legtöbbnyire. Tehát a' finn olla és észt 
olle-ma két különféle infinitivus, 's az észt szót helytelenül írják 
két Z-vel, olema helyett. A' magyar ni infinitivusnak pedig a' finn
ben és észtben nem felel meg semmi infinitivusi alak. Ha itt álta
lában hasonlításrul lehet szó, tehát a' tamil mei volna egybetartható 
a' finn-ugor ma, m igésnév képzővel, mert p. o. tár-met alacsony
ság, iru-kkindr-a-mei nem lét. Lásd az iru igét az 5. alatt. 

A' rövid ismertetésbül azt látjuk, hogy a' dravida nyelvek 
ragozok, mint a' finn-ugor, a' török és más nyelvek; tehát nyilván 
való, hogy morphologiai haionlatosság van ezek és azok között. 
Ámde ez nem rokonság, a' melly csak közös származásiul keletke
zik. Morphologiai vagy képződési, alaki, hasonlatosság lehet ollyan 
nyelvfajok között is, mellyeknek nagyon külömböző eredetök van, 
vagyis a' mellyeknek közös származását nem mutathatjuk fel. Ezt, 
a' közös származást, az alaki, vagy inkább képződési hasonlatossá
gon kivül és felül, leginkább a' szók rokonsága bizonyítja, melly 
a' szabályos hangi változások által tűnik ki és igazoltatik, 's a'melly 
a' képzők és ragok közösségére is világot vet, tehát a' grammati
kai egyezést mutatja. Innen van, hogy a' rokonság nélkül mutat
kozó morphologiai hasonlatosság inkább külső, esetleges, hogysem 
belső vagy szükséges gyanánt mutatkozik. 

Egyébiránt a7 dravida nyelveknek még külső hasonlatossága 
is a' finn-ugor nyelvekhez fogva hézagos. A' vocalisok harmóniáját 
ezekben a' tőszó igazgatja: a' dravida nyelvekben a' képzők vo-
calisai egyezők néha néha. Továbbá a' dravida nyelveknek nin
csenek birtokos ragjaik (házam, ház-ad stb.), ámbár ezeket talán 
elveszíthették, mint p. o. az észt nyelv veszíti már; nincsenek szen
vedő képzőjü igéjik, a' mellyek a' finn-ugor és török nyelvekben 
nagyon uralkodnak: ellenben ki birják fejezni a' szó-nemi különb
ségét, a' melly általában idegen a' finn-ugor és török nyelvektül. 
'S a' hol Caldwell legbelsőbb hasonlatosságot vél észrevenni azok 
és ezek közt, mint a' tamil infinitivus képzőjében, vagy a' dravida 
igék alany-tárgyi ragozásában és egyébben, ott mindannyiszor 
csalatkozik, vagy inkább a? források ejtik tévedésbe, a' mellyekbül 
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merít. Ennek pedig részben a' mi nyelvtudományunk is az oka, a' 
melly még nem eleget szól a' külföldnek. 

A' szabályos hangi változások által igazolt és megfelelő szók 
tüntetik ki leginkább a' rokonságot, mondjuk. Mit találunk erre 
nézve Caldwell munkájában ? A' VII. szakaszban »glossarial affi-
nities«-t közöl, azt mondván (»I regard the comparison.of vocables, 
when carefully and cautiously conducted, as an important help to 
the determination of lingual affinities, and it will be found, I think, 
that the following vocabularies bear independent testimony, in their 
own degree, to the very same result, that whilst the Dravidian 
idioms exhibit traces of an ancient, deep-sented connexion with 
Pre-Sanscrit, their relationship to the languages of the Scythian 
group, especially to the Ugrian tongues, is closer, more distinctive, 
and more essential than any other«): »éu a' szók egybehasonlítását, 
ha gondosan és óvakodva tesszük meg, jeles segítségnek tartom a' 
nyelvi rokonság meghatározására, 's úgy hiszem, a' következő szó
jegyzékek, maguk részérül alapos bizonyítással járulnak ugyan
azon eredményhez, melly szerint a1 dravida nyelvek általában egy 
régi és nagyon mélyre menő kapcsolatot mutatnak ugyan a' szansz
kritot megelőző nyelvvel, de szorosabb, határozottabb és lényege
sebb a' viszonyuk a' scytha nyelvcsoporthoz, különösen pedig az 
ugor nyelvekhez, mintsem akármelly másokhoz,« Lássuk tehát, mit 
mutat fel Caldwell a' szóbeli rokonságokbul. 

Ezek I. indo-európai, még pedig l) szanszkrit, 2) nyugat
európai rokon szók; II. sémi rokon szók; III. scytha rokon szók. 
Minket itt az utolsók érdekelnek, mert ezekbül kellene a' dravida 
nyelvek szorosabb, határozottabb és lényegesebb viszonyának ki
tetszenie az ugor nyelvekhez. Azonban itt is, mint aJ grammatikai 
fejtegetésekben, az alaptévedés ellenmondásra vezet. Caldwell a' 
scytha nyelvek nevén a' finn, ugor, török, mongol, mandsu, szamo
jéd, az ékiratokbeli túrán stb, nyelveket érti, 's azokat úgy nézi, 
mint egyaránt rokonokat: mégis a' dravida nyelvek viszonyát kü
lönösen az ugor nyelvekhez gondolja kitüntethetni, a' mivel ter
mészet szerint, azt vallja, hogy ama nyelvek még sem egyaránt 
rokonai egymásnak. Világos ebbül, hogy Caldwell czélja nem ha
tározott ; de mondjuk meg legitt, hogy ezen téves felfogás ez ideig 
nagyon divatozik az európai tudományban, sőt az nálunk is nyilat
kozik még, 's a' Nagy Magyar szótár ezt vallja és követi. 

24* 
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Caldwell-nél a' scytha rokon szók között nem fordulnak elő 
a' szám- és viszonynevek, pedig ezek tanúskodnának leginkább a? 

nyelvrokonság mellett. A' hol a' szerző a' számnevekrül értekezik, 
ott nagyon kiemeli ugyan a' ndl szót, mi 4-et jelent: de többet an
nál nem is bir rokonságul felhozni. Látván pedig a' tamil számne
veket, bízvást állíthatjuk, hogy a? mennyi rokonságot azok mutat
nak az ugor, teszem, a' magyar és vogul számnevekhez, annyit 
talán minden nyelvben lehet fel fedezni. Megjegyzésre méltó azon
ban, hogy a' dravida 8-as, 9-es hasonlóképen összetételt mutatnak, 
így 2—10, 1—10, a' mi azt bizonyítja, hogy valaha a' hétig való 
számlálás nemcsak a' mi nyelveinkben divatozott. Megvolt az a' 
baszk nyelvben is, sőt a' szanszkritban és rokonaiban a' 8-as duális 
alakja hasonló eredetre mutat; szanszkr. astáu, gót aMaxi, görög 
ö;W, latin octo (mint ambo, duo, mellyek azonképen dualisok). Ez 
is tehát morphologiai hasonlatosság, mellynek nincs köze a' ro
konsághoz. 

A' viszonyneveket is (p. o. al, fel, bel, kül stb.) alkalmasint 
azért nem hozza elő Caldwell, mert nem látja vala rokonféléknek 
&' magyar vagy finn viszonynevekhez. Ha pedig ezek és aJ szám
nevek felszóval nem hirdetik az ugor rokonságot, ez valóban nem 
lehet nagy! 

Névszókbul vagy 52 tárgyszót 's néhány tulajdonság-szót 
hoz elő. Amazok közt első helyen vannak akk-a nén, att-an atya, 
ait-ál anya, ann-ei anya, apjo-an atya, amm-kl, amm-ei, amm-an 
anya, avva nagy anya. Ezek mindenesetre azért nevezetesek, mert 
nemcsak az árja és sémi, hanem más nyelvekben is megvannak, 
mintegy közös örökségül az ős régi korbul; de a' mellyek azért 
sem tanúskodhatnak valamelly különös rokonság mellett. 

Az emberi test részeit jelentő szók közül találom: elu-mlu 
csont, mellynek megfelelője a' finn luu volna; — kannir köny, finn 
kyynö, de azt szerző maga el veti, minthogy a' tamil szó kan = 
szem és nir víz, tehát szemvíz; — hál láb, melly mongolban koly 

osztjákban kur, vogulban lal (így írja a' lajl szót), kantoni sinában 
koh stb.; — kevi fül, szamojédben ko, hu, kus, koreanban kui, oszét
ben k'us, törökben kulák; — kei melly a' magyarban kar és kéz, 
de felhozza a' szanszkr. kara, a* görög |#% l*Q' °'^ »' finn ^as^ s ^ 
szókat is ; — tal-a fej, mongol tologoi, kalmük tólgo, buriat tulgai 
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stb.; — pal fog, lapp pane1 padne, osztják pank stb. Ezekbül is lát
juk , hogy illyetén szó-rokonságok nem sokat, egy szóval, semmit 
sem érnek. Legtöbb nyomosságu volna még kőn király, az ékiratok-
ban ku, mert ez lehet &! khdn-na\ rokon. De ha a' tamilban ti tűz, 
melly a' mi rokonainknál taut, tut} tul; tehát azt kellene gondol
nunk, hogy ott legkopottabbak a' szók, ha általában fajt teremtő 
rokonságrul lehetne itt kérdés. — Alább a' görög földrajz-irókbul 
vett egybehasonlítások közt a' tamil kod ház, kerítés, és ur város 
fordulnak elő, a' mellyek inkább ajánlkoznának finn-ugor hason
lításra. 

A' tulajdonság-nevekbül karú fekete, török kara ; áru becses, 
finn arvo — elég feltetszők; a' pas-u zöld mellett Caldwell nem is 
felejti el a' magyar pázsit-ot. 

Lássunk igeszókat is. id-u úszni, osztják üdém, ünn uin. Csak
hogy itt az író nem veszi észre a' nagy külömbséget. A' tamilban 
id volna a' tő, de az ugor szókban csak u a' tő, mert az osztják 
üde?n-ben a' d a' jelen időnek jelleme, tehát nem tartozik a' tőhöz. 
— Erud-u írni; melléje teszi a' magyar ír, a' mandsu ara} a' finn 
hír szókat. Itt is akár erűd, akár rud a' tamil tő, bajos vele az ir, 
kir tőket egyeztetni. 

Katt-u kötni, finn kuto; kel hallani, finn kuule; kol ölni, finn 
kuole hal; pid-u fogni,rfinn pitd ; vir-i vir-ad, vir-aszt stb. legalább 
hangilag egyeznek, de hogy magokban mi keveset bizonyítanak 
azok, már ebbül is kitetszik, hogy a' tamil kol ölni, legjobban meg
egyezne az angol to kill szóval. 

Caldwell felhozza az ul szót is, melly bent lenni jelent, 's mint 
"viszonyító: bel, '& mellyet a' finn ol (ol-ta lenni) létigével hasonlít 
össze; a' magyar val szót nem említi meg. 'S ámbár a' tamil ul(l)-
adu = ott van, kada-v-ul = felülmúló, azaz isten, az ul szónak 
szerepét mutatják: az még sem ollyan lét-ige, mint a' finn, török, 
magyar ol, val, mert az inkább viszonynév, mint a' magyar bel. 

Grraul, ki általában inkább a' törökhöz hasonlítja a' tamil-t, 
(mert p. o. a' tamil tagadó-ige inkább is törökös alak, jóllehet Cald
well a' tagadó a képzőt az ál- tY-bul származtatja, mellynek megfe
lelőjét mind a' finnben, mind a' héberben megtalálja, mert a' régi, 
vagy sen-tamilban sejg-al-ádár = nem tesznek) — Graul, mondom, 
.az ir-u és ul szókat tünteti fel, mert a' törökben is két verbum sub-
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stantivum van: i-mek vagy iV-mek és «Z-mak. »An Zufall kann 
um so weniger gedacht werden, als es sich um zwei verschiedene 
Formen des Verbum substant. handelt, — und ein bedeutungsvol-
leres Wort, als eben das Verbum substant., möchte es kaum gebén.« 
(Utaz. III. 352. lapj.). Olvasóinkat figyelmeztetjük, hogy a' tamil 
ul-ról itt szóltunk, az ir-u szót pedig az •>. említettük. 

Ha már nekünk kellene arra a' kérdésre felelni, hogy a' dra
vida nyelvek a' túrán nyelveknek mellyik fajtájához állanak leg
közelebb, a' finn-ugorhoz-e, vagy a' törökhöz, vagy a' mongolhoz ? 
stb., azt mondanók, hogy egyikhöz sem, mert úgy látjuk, hogy 
mindnyájához egyenlő közelségben vagy távolságban találjuk. Ha
nem igen is az tetszik ki ösmertetésünkbül is, hogy a' dravida nyel
vek olly külön fajtát képeznek, millyen a' finn-ugorság, a' török-
,ség stb. Ezen külön-külön fajtákon belül ollyan nyelvi rokonság 
van, millyen p. o. az árja és sémi nyelvek között; mert azon faj
táknak minden egyes nyelve fajtabeli közös rokonságra mutat. De 
a' milly rokonságot egyik fajtának nyelvei között, p. o. a' magyar 
és vogul, vagy a' tamil és telugu között találunk, ollyan lehetetlen 
a' külömbözö fajták között. A' millyen rokonság van p. o. a' szansz
krit és görög vagy gót között, ollyan nem lehet a szanszkrit nyelv 
és valamelly sémi nyelv, teszem a' héber, között; — vagy ha igen, a' 
héber nem volna sémi, hanem árja nyelv. 

De hát nem volna semmi viszony a' finn-ugorság, a' törökség 
stb. meg a' dravidaság között, holott mindnyájan a' ragozó nyelv
osztályhoz tartoznak V Legyen szabad egy más kérdéssel felelni: 
Van-e valami viszony az árja és sémi nyelvek között is, a' mellyek 
a' hajtogató vagy ílexiós nyelvosztályhoz tartoznak? Erre azt 
mondják, és talán jogosan is mondják, hogy nekik közös elődjök 
lehetett, de az ez ideig még homályos, 's az egybehasonlító nyelv
tudomány vele még nem sáfárkodhatik. Hibát követünk-e el, ha 
azt merjük mondani, hogy a7 finn-ugorságnak, törökségnek stb-nekv 

meg a' dravidaságnak lehet, hogy közös elődjök volt, de az ez 
ideig még nagyon homályos, azért a' mi egybehasonlító nyelvtu
dományunk nem sáfárkodhatik még vele. Biztos eredmény az, hogy 
a'morphologiai hasonlatosság nem azonos a' nyelvrokonsággal, 
melly csak a' nyelvfajtákon belül világosan közös eredetbül foly. 
Müller Miksa, 's utána Caldwell, Graul a' túrán nyelvekre nézve-* 
beérik a' morphologiai hasonlatossággal, sőt az első annyira me-
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gyen híres munkájában, hogy azoktul a' túrán nyelvektül meg is 
tagadja a' fajtabeli rokonságot, azt, felfogása szerint, lehetetlennek 
tartván. Felfogását megczáfolják azonban a' dravida nyelvek 
szintúgy, mint a' finn-ugorok 's mint a' török stb. nyelvek. 

Mutter Fridrik (Reise der österr. Fregatté Navara um die 
Erde. Linguistischer Theil. Bécs, 1867.) a' dravida nyelvek viszo
nyárul a' finn-ugor, vagy a? túrán nyelvekhez hasonlóképen itél, 
mint én.*) 0 is Caldwell munkája szerint jellemezi a' dravida nyel
veket, 's abbul az ö jellemzésébül vettem a' tamil és telugu igének 
ragozási példáját. Caldwell azt véli, hogy az árják ideje előtt talán 
más scytha nép tolta volt délfelé a' dravidákat. Müller ellenben azt 
tartja, hogy az árják előtt tisztán dravida nyelvű népek bírták 
vala egész Előindiát, 's hogy a' brahui nép is Bulogistan hegyei kö
zött egy dravida ág volna, melly a' betolakodó árják elől éjszak 
felé tért ki. 

Caldwell, mint látjuk, Rask után, scytha nevet ád a' turán-
ságnak; azt a' nevezetet általában használják az angol tudósok az 
ékiratok fejtegetéseiben is. E' szerint scythaság és turánság egy. 'S 
ha egyedül a' morphologiai jellemet tekintjük, azt lehet monda
nunk, hogy eme scythaságnak vagy turánságnak legeslegrégiebb 
emlékeit az ékiratokban találjuk meg, a' mellyek nemcsak Küros-
tul fogva Artaxerxes Memnonig (Kr. e. 550—359.) a' perzsa kirá
lyok felirataiban, hanem a' babüloniai uralkodás idejébül is meg
maradtak. — A' dravida nyelvekbül pedig a' görög földrajzírók 
(Ptolemaeus stb.) őrzötték meg a' legrégibb maradványokat a' hely
es nép-nevekben, a' mint azt Caldwell (61 — 69. 1.) megmutatja. 

Előbb azonban meg kell említeni, hogy a' bibliában is a' Ki
rályok I. könyve 10. fejezetének 22. versében dravida nyelvű, je
lesen tamil szók, fordulnak elő. Ott ugyan is azt olvassuk, hogy 
Salamon királynak tarsis-hajóji járnak vala a' tengeren, a' Hirám 
hajójival együtt, 's hogy azok három évben egyszer fordúláhak 
meg hozván aranyat, ezüstöt, elefánt-tetemet, majmokat és pávákat 

*) »Ich sehe die Dravida Spraclien, da mir die bisher geführten Beweise 
in Betreff der turanischen Verwandtschaft nicht genügen, für einen besondern, 
urthümlichen Sprachstamm an.« Az idézett munka 76. lapján. 
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— mibül világos, hogy Indiába jártak a' hajók. A' héberben a' két 
utolsó szó : hqfim és thukhijim, többes számbeli alakok, mellyek az 
egyesben kof és thukhi. Kof majmot, thukhi pávát jelentenek, 's 
Gtesenius amarrul azt jegyzi meg, hogy Jcapi a' szanszkritban és 
malabár-ban majmot teszen, »unde — teszi hozzá — görög xr\nog, 
xflfiog, xeifiog, quae voces de simiis maximé cauda instructis frequen-
tant«; emerrül pedig azt írja: (thukhi) »congruit malabar fogét) 
sanscr. sikhi. Ex hoc avis nomine domestico ortum etiam gr. ramg, 
raag [unde arab ^ . f io] , neque non pavo (t et p permutatis). A' 
mit Gesenius malabárnak nevez, az, mint tudjuk, tamil. 

Nem tudom, vájjon a' kapi = majom, szanszkrit-e vagy ta
mil : de a' másik szó igazán tamil, így: tőkei hosszú ó-val. E ' tamil 
szó pedig nagyon közel áll a' török tauk .v'.fis, magyar tyúk-hoz, 
sőt a' vogul tohoh = kakas is jelenkezik. 

A' görög földrajz-íróknál előforduló szók közül említem itt 
Caldwellbül: ó navőíwv, ni navőíovtg. Pándija a' Madura királyok 
nemzetsége vala; pándiján a' tamilban annyi, mint pándija nemzet-
ségbeli, 's azt a' tamil alakot fejezi ki a' görög 6 navdimr. 

Korrtaoa, mi kottára város, déli Travankore-nak tengerparti 
városa. Kod-u kerítést, erősítést jelent, 's áru folyót. A' tamil nyelv 
törvénye szerint ösz-szókban a' lágy hang kettős keménynyé vá
lik, tehát kott-áru; a' maláj álamban pedig áru helyett ára van, 
tehát kottára maláj álam szó, mi azt is mutatja, hogy már Ptolemaeus 
idejében a' tamil és maláj álam külömböznek vala egymástul. 

'AQ'MÍXOV ftavíXstov, most Árkot, tamilban áru-kadu = folyóbeli 
bozót. 

KaQovQd tamilban karűr, azaz fekete város = kar-űr. Ptole-
maeusnál sok indiai város név wr-ral végződik, mi tamilban várost 
jelent, p. o. nak-ovoa (pal = téj, tehát téj-város. 

Kaosoi nép, a' tamil karé vagy karéi part, tengerpart, tehát 
parti nép, mellyet a' Periplus Paraliába helyez (naoctlía). 

Ezt Vinson Gyula (a' Kevue de Linguistique et de Philologie 
comparée, tome deuxiéme. Paris, 1868.) bővebben is mutogatja, 
érvül használván arra, hogy az úgynevezett Erasmus-féle görög 
kiejtés csakugyan jobban megfelel a' régi görög kiejtésnek, mint 
az új görögök vélik. 
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Grraul szerint is a' görög Íróknál előforduló /Sara 'bizonyosan 
selyemmel foglalkozókat jelent, mert pattu selyem, 's mert pattu 
kottei = selyem vár helynév, mai napig van. A' X(5QV axgbv = kőru 
fok, a' tamil kori (köti), melly hegyfokot jelent. (Reise nach Ost-
indien IV. 341, 342.) 

Még azt említem meg, hogy a' tamil helynevek görög le
írása azt mutatja, hogy Ptolemaeus idejében a' görög rj még nem 
hangzik vala i-nek, mert az mindenkor a' tamil é-nek felel meg. 

Hunfalvy Pál. 



A MAGYAR RHYTHMUS RENDEZÉSE. 

ELSŐ KÉSZ. 

A magyar zene rhythmusa. 
(Akadémiai székfoglaló.) 

Tekintetes Akadémia ! 

Engem azon ritka kitüntetés érvén, hogy e díszes társaságban 
ezennel belyet foglalhatok, bátor vagyok a Tekintetes Akadémia 
színe előtt oly kutatásnak eredményével megjelenni, mely szellemi 
életünknek egyik jellemző nemzeti formáját ismerteti. 

E nemzeti forma a magyar rhythmus. 
Kettős oka van, hogy miért választottam éppen azt székfog

laló értekezésem tárgyául. 
Mindenek előtt az volt óhajtásom, hogy értekezésem tárgya 

necsak átalában tudományos-érdekű, hanem egyenesen magyar-
érdekű legyen. 

Rhythmusunk csakugyan az. Megfejtése minket illet, a kül
föld bele nem bocsátkozik ; sőt éppen mitőlünk várja az ebbeli ku
tatás eredményét. 

Másodszor azt óhajtottam, hogy a Tekintetes Akadémia első 
osztályának mind a két irányát, a nyelvészetit szintúgy mint a 
széptudományit, egyaránt érdekelje. 

Úgy hiszem, e tekintetben is sikerült választásom. A rhyth
mus elmélete, a mennyiben nyelvtüneményt fejteget, a nyelvészet 

J 
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körébe való; a mennyiben a rhythmusos művészeteket illeti, a szép
tudomány fóruma elé tartozik. 

Itt mindjárt az a kérdés merül fel, melyek a rhythmusos mű
vészetek ? 

Van eset rá, hogy a szobornak, az épületnek is rhythmust 
tulajdonítanak. Brunn »Greschichte der Sculptur«-jában törekszik 
is fejtegetni, miben áll a plastikának ezen rhythmusa. (V. ö. West-
phal, Allgem. Metr. 187. lap). 

Platen meg azt mondja egyik versében: 
Aber ein wirkliches Bauwerk ist ein versteinerter Rhythmus. 

II. 279. lap. ^ 
Itt csak átvitt értelemben lehet rhythmusról szó. Tulajdon 

értelemben vett rhythmus csak ott lehetséges, hol mozgás van, te
hát azon művészetekben, melyek a szépet az idő egymásutánjában 
mutatják, s melyeket e szerint mozgás- és időbeli művészeteknek 
nevezhetünk. 

Három művészet van, mely rhythmust vall, t. i. a zene, a köl
tészet s a táncz. * 

A nemzeti rhythmus mind a háromban csak egyformán, csak 
azon egy törvény szerint nyilatkozhatik. 

E sarkolatos meggyőződéshez a görögök nyomán jutottam, 
kik arra tanítottak, hogy a vers törvényét a zenei rhythmus isme
rete nélkül meg nem fejthetni; sőt hogy éppen a zene az, mely a 
nemzeti rhythmust a legtökéletesben mutatja. 

S így kerültem a vers törvényét keresve a zene országába. 
Kissé különösnek tetszhetik, hogy a magyar rhythmus fejte

getésénél a görögök tanulmányozására volt szükségem. Nem is le
hetett ez máskép. Míg a jelenkor alig képes egy munkát felmu
tatni, mely a rhythmust tudományosan fejtegeti, a classicus világ
ban egész szakirodalom volt, s a mit Aristoxenos, Aristoteles tanít
ványa e tekintetben tanított, oly becses, hogy jobb útmutatást semmi 
sem szolgáltathat, mint ama philologiai munkák, melyek Aristoxe
nos tanain alapszanak. 

Sőt még azt is ki kell jelentenem, hogy a mostani rhythmiká-
ban sokkal csekélyebb az alakbeli változatosság, mint a régiben; 
hogy a görögök a rhythmusi szerkezetek formai külömbségét ha
sonlíthatatlanul bensőbben érezték mint a jelenkor, melyben a har
mónia s a hangszerelés vált mindenek felett uralkodóvá. (V. ö~ 
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Westphal, Allgem. Metr. 215. lap. Rossbach u. Westph. Gr. Metr. 
XXV. lap.) 

Ily formán okvetetlenül a görögökhöz kellett fordulnom, be 
nem érhetvén azzal a kevéssel, a mit a jelen zenetan nyújt. 

Dal, zene és táncz eredetileg elválhatatlan. (Geiger, Urspr. u. 
Entwiekelung der menschl. Sprache u. Vernunft. II. 244. lap). 

A táncz tökéletesen alája levén vetve a zenének : világos, 
hogy rhythmusa egyedül a zene rhythmusától függ. A zenének 
nincs is olyankor egyébb teendője, mint a rhythmust kellőn han
goztatni. Hogy tehát a magyar táncznak olyan a rhythmusa, mint 
a magyar zenéé, azt egy szóval sem kell bebizonyítanunk. Annyira 
természetesnek érezzük, hogy például a %"e s ütem magyaros vol
tát az a kérdés dönti el, lehet-e és szoktak-e rajta magyar tán-
czot járni. 

A költészet rhythmusa is eredetére nézve egy a zene rhyth-
musával; mert eredetileg e két művészet együtt járt. 

A lantos költészet, a lyrika, már nevével hirdeti, hogy ő meg 
a zene édes testvérek, s minden eredeti költészetben szó és zene, 
"dal és dallam együtt születik. 

A görögöknél nemcsak a népdal keletkezett így, hanem az 
összes lyrai müköltészet. A költő a dal szövegét is zenéjét is maga 
szerzetté. 

Régibb görög költők, mint Stesichoros, Lasos, Anakreon, 
(Bergk, Fragm. p. 83.) Pindaros gyakran maguk említik költemé
nyeikben a dallam hangnemét. 

Phrynichos és Aeschylos voltak a leghíresb drámai zene
szerzők. 

Sophoklesről azt mondja Aristoxenos, hogy ő használta elő
ször a monodiákban vagy threnosokban (í'dia) a phrygiai hangne
met. (Westph. III . 78. lap). 

Euripidest megszólták érte, hogy melosait másokkal készít
tette, t. i. Jophonnal és Argosi Timokratessel. 

Agathonról azt beszéli Plutarchos, hogy ő alkalmazta először 
a tragoediában a chromaticus hangnemet. 

• 

A rhetoroknak és későbbi metrikusoknak is van tudomásuk 
a régi költőknek költő s egyúttal zenész voltáról. Cicero de orat. 
3. §. 174. Haec duo musici qui erant quondam idem poetae machi-
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nati ad voluptatem sünt, versum atque cantum. Atilius Fortunatia— 
nus p. 332. qui cum essent non tantum poetae sed etiam musici. 

(Wesph. II. 2. f. 3. s 4. lap. 195. lap.) 
A valódi lyrika, ha dallam nélkül születik is, mint a jelen 

müköltészetben, mindig zeneszerü. A dallam mintegy benne szu
nyád, s a fogékony lélek rögtön megérzi a szöveg testén a zenei 
hangok érverését. 

Ez az, a miért Göthe Linához intézett költeményében így 
figyelmezteti kedvesét: 

Láss die Saiten rasch erklingen 
Und dann sieh' in's Buch hinein; 
Nur nickt lesen ! immer singen, 
Und ein jedes Blatt ist dein ! 

(V. ö. Schuré, Gesch. des deutsch. Liedes 
15. és 323. 1.) 

A dal csakugyan akkor él valóban, ha az ének szárnyain 
járja be a világot; azért igen jellemző, mit Rückert a Guttenberg- -* 
Album alkalmakor a zenétől megvált költészetről mondott: 

Als sie statt gesungen ward gesprochen, 
Ist ihr der eine Flügel abgebrochen; 
Als sie statt gesprochen ward geschrieben, 
Ist im anderen kein Kiél geblieben. 

Minthogy a velünk született rhythmusi hajlamot gátolatlanúí 
legtisztábban s leggazdagabban a zene mutatja, a költészetben pe 
dig a csengő folyamatosság sokszor az értelem-kivánta szó miatt 
csorbát szenved, a rhythmusi törvények földerítése végett minde
nekelőtt és mindenekfölött a zenéhez kell fordulnunk. 

A m a g y a r z e n e r h y t h m u s a . 

A magyar zenének sajátságos volta, miben minden egyéb 
zenétől annyira különbözik, három dologban áll: intervalljaiban, 
fioritur éjeiben és rhy turnusaiban. (Liszt, Die Zigeuner. 251. é& 
163. lap.) 

E közöl a rhythmust állítjuk első helyre; mert a rhythmus-
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régibb a dallamnál: a rhythmus alkotja a dal csontvázát; ő tehát 
a fajtypus legfőbb ismertetője. (V. ö. Greiger Urspr. II. 244. 1.) 

Első, ki a magyar zenének e jellemző tulajdonságait nemcsak 
bámálatos művészetével, hanem ragyogó szavával is ország világ
nak tolmácsolta, s vele halhatatlan érdemet szerzett magának, 
Liszt Ferencz. 

Liszt a magyar zenét a maga elevenségében, megkapó hatá
sában, mint egészet érzi s a szerint jellemzi. O mint művész mint 
lelkesült költő szól. 

Halljuk csak, mit mond értekezésünk tárgyára nézve. »A mi 
a magyar zenében oly megkapó, az a rhythmusok szabad, bőséges, 
változatos és hajlékony volta, a mily mértékben sehol egyebütt elő 
nem fordulnak. Szakadatlanul váltakoznak, bonyolódnak, keresztül 
vágják, fölváltják egymást, s odasimulnak a kifejezés legkülönbö
zőbb nuance-aihoz a legszilajabb hévtől kezdve a legelringatóbb 
dolcezzáig, a legenyhébb smorzandoig, átcsapva a harczias mozgás
ból a tánczba, a diadal-indulóból a gyászmenetbe, a holdvilágban 
mezőn eljárt tündérkörből a bacchanti énekbe. Következésük, csat
lakozásuk, oszlásuk és egybeolvadásuk miatt e rhythmusok kivá
lóan alkalmasak arra, hogy költői képeket ébreszszenek lelkünk
ben- Valamennyi jellemző, teli tűzzel, hajlékonysággal, lendülettel, 
hullámmozgással, teli találékonysággal és phantastikus csoda ötlet
tel. Majd olyanok mint a kihívó szerelmi-báj, majd sóhajszerüek 
mint panaszkodó szívvallomások,' majd vágtatnak mint a telivér 
paripa, majd kedvesen odább ugrándoznak mint verőfényben a kis 
madarak; majd hasonlítanak az ebek elől rémülten menekvő szar
vas futásához, vagy a sürűsbe viasszariasztott vadkan dörmögő 
röfögéséhez; esdve esdenék mint a szerelem betege, vagy büszkén 
vágtatnak mint egy új csatákra siető győztes ,• csacskák és fürgék 
mint egy kaczagó leány sereg, majd megint sarkalva ügetnek mint 
egy lovas-csapat, mely sánczvívásra röpül.« 

»E rhythmusok hajlékonyak mint a szomorú fűz esti szél in
gatta ágai; szabályuk a szabálytalanság, s kellemmel vagy erővel 
térnek a kettős mozgásból a hármas mozgásba át a szerint, a mint 

Í
azt szilaj vagy szelíd érzések kívánják, a mint a szenvedélyek för-
getegét vagy pedig a lélek enyhe nyugalmát festik.« 

»Nem ismerünk semmi más zenét, melytől az európai zene 
.annyi rhythmusi eredetiséget s ebbeli helyes alkalmazást tanúihatna, 
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mint a magyartól. E jellemvonás még figyelemre méltóbb azért, 
mivel más nemzeti zenedarabok eredetisége sokszor éppen a rhyth-
musok egyformaságában áll.« (Liszt, Die Zigeuner. 164. s köv. 1.) 

így szól a múzsa embere, ki művészetéért rajongva, tele szív
vel fordul hozzánk s minket is törekszik az ideális világ élveibe 
beleavatni. 

A tudomány is szívesen hallja a lelkesedés szavait: szítják 
híveiben a kutatásra való kedvet, elfelejttetik velük azt a sok fá
radságot, melylyel az igazság földerítése jár. Még akkor is, ha ezen 
eleven érzésből fakadó szózatokra előbb-utóbb az bizonyulna, hogy 
tévedés van a dologban, a mi a jelen esetre éppen nem szól, a tudo
mány nem vallja kárát. Kezébe ragadja eszközeit, dolgozik, nyom
ról nyomra haladva közelíti meg czélját, s Ítéletét csak akkor 
mondja, ha a dolgot nemcsak hatása szerint egészében, hanem rész
letes mivoltában törvényestül ismeri. 

Mink e czélból a magyar rhythmus meghatározásában követ
kező módon jártunk el. 

A zenének zengő szálait szétfejtettük, megszámláltuk, össze
vetettük, megmértük; megfigyeltük, hol, mikor s hogy szövődnek 
egybe, s mindent statistikai pontossággal jegyezgettünk. 

A számoknak egész raja dongott körül, mindenik egy csöpp 
igazsággal járulva a tudományos adatok köpüjéhez. 

így sikerült kitudnunk, melyek a magyar zene jellemző üte
mei, hányszor fordul elő mindenik ütemforma, melyik leggyakoribb 
sorakozása, mely sorok alkotják a rhythmusi periódusokat s mely 
periódusok sajátságos tüneményei a magyar zenének. 

Szakasztott így jártunk el, a mennyiben módunk volt benne, 
a finn zenével is. Mert valamint van összehasonlító nyelvészet, úgy 
lehet összehasonlító zenészét is. És ebbeli kutatásunk csakugyan 
azon tény megismeréséhez juttatott, melyet a nyelvészet eredmé
nyéből bátran következtethettünk. 

(Mathematischer Urspr. der Musik, Geiger II. 244. lap. Ma-
them. Methode des Aristoxenes, Westph. Alig. Metr. 13. 1. — V. ö. 
Liszt, Die Zigeuner 195. lap.) 
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A r h y t h m u s i s o r e l e j e . 

A régi görögöknél két ütem, fajára, nagyságára s részeinek 
minőségére nézve tökéletesen azonos lehetett, mégis abban lénye
gesen külömböztek egymástól, hogy az egyik lüktető, a másik 
gyönge részével kezdődött. így daktilus is anapaestus is 2/4-es 
ütem, azon mindenikben 2 negyed vagy 4 nyolczad időrész van; 
mindenikben a hangerős rész annyi-idejű, mint a hangerőtlen; min
denikben a hangerős rész 1 negyedből, a hangerőtlen 2 nyolczad-
ból áll: mégis a kettő közt tetemes külömbséget okoz az, hogy a 
daktylusban elül van a hangerő, az anapaestusban hátul. 

Az új elmélet nem ismeri ezt a külömbséget. Szerinte az ütem
nek okvetlen erős felével kell kezdődnie, s gyönge felével végződ
nie. Úgyde számtalanszor megesik, hogy valami zenedarab, vagy 
periódusának egyik-másik szakasza könnyű taktus-részszel veszi 
kezdetét. Ilyenkor a jelen eljárás az, hogy azt a könnyű részt a 
nehéztől elszabjuk, s úgynevezett »Auftakt«-nak, ütem-előzőnek 
veszszük, úgy hogy a mi felosztásunk szerint az anapaestikus sor, 
daktylikus sorrá lesz, melyet 2 nyolczad megelőz. 

Ez természetesen mind csak a zenei írásmód szerint van; a 
zenei gyakorlatban korántsem szakad el az elül-álló gyönge taktus
rész a rákövetkező taktus erős részétől. 

A jó zenész élénken érzi az emelkedő s ereszkedő rhyth-
mus közti különbséget, jóllehet a mai zene sok hatásos eszköz
zel él, mely azt a külömbséget kissé elfödözgeti. (Westph. Syst-
59. 61. lap.) 

Az Auftaktnak, az ütem-előzőnek e magyarázata után első, 
mit a magyar zene rhythmusi jellemzésére elmondunk az, hogy 
nemzeti dalaink ütem-előzőt nem ismernek. 

Színi Károlynak 200 számra terjedő gyűjteménye közöl ugyan 
18 dalt, mely csonka ütemmel kezdődik; de közelebbről nézvén a 
dolgot, látjuk, hogy egyetlen egy példa sem bizonyít állításunk ellen. 

(Színi, A magyar nép dalai és dallamai. Pest, Heckenast Gv 
tulajdona. 1865. 27. 51. 58. 68. 91. 97. 112. 149. 150. 166. 169. 
170. 176. 177. 189. 191. 194. és 198. sz.) 

A 97. dal: »A vitéz tetteit jutalom kiséri« számba nem ve
hető, mert német szabású induló. • 



Sí AGYAR RHYÍHMÍÍ8. 3 ? 3 

Az öl . dal: »üepülj fecském « előfordul Bartalusnak »101 ma-
• . N N k N \ 

gyár népdala* közt is a 71. sz. alatt; de ott így indul: ] p J\ fN |> 
*• & m 9 9 

A 41. dal is megvan Bartalusnál az ÖT. sz. alatt: »Cserebo-
gár, sárga cserebogár«,. csakhogy Bartalus 4 nyolezadra szabja 
elejét. 

A 149. dalt közli Mátray is, magyar népdalok egyetemes 
gyűjteményének 2ő. száma alatt: »Pakó lovam fel van kantározva«; 
de Mátray nem nyolczad pauzával s két tizenhatoddal kezdi első 
ütemét, hanem 2 nyolczaddal. 

A 150. dalt » Kalapom szememre vágom« Bartalus gyűjte
ményében is látni az 53, sz. alatt, és pedig nem csonka, hanem 

R R ^ ilyen-alakú első ütemmel: 
9 9 9 9 9 9 

A 177. dal »Deres a fű« s a 191. dal »Csösz leszek én a nyá
ron* egy a Bartalus-gyüjtemény 15. és 97. sz. dalával, csakhogy 
itt mindakettő ép magyar choriam bússal, úgy nevezett lejti-szökő-

Tel indul: l R f̂  
9' 0 9 9' 

Látni tehát, hogy a mely dal már gyűjtőnél is előfordul, 
amott nem mutatja azt az eleje csonkaságot, melyet Színi gyűjte
ményében tapasztalunk. 

Egyébiránt még valamit kell itt köztudomásra hoznunk, t. i. 
azt, hogy népünk az egyik vagy a másik dalt néha rohamosabban 
kezdi, s rögtön nyugalmasabb tempóba csap át. S ez az oka, miért 
látszik olyankor az első ütem rövidebbnek mint a többi; de nem az 
ütem csonka, hanem tempója van kurtábbra fogva. . 

Olyanféle csonka kezdetet, mely a dallam szakaszának vagy 
egészének végével egy egészet tenne, semmiféle tős-magyar nép
dalban nem találni. Már pedig e volna az igazi ütem-előző. 

Eddigi állításunkból azt következtethetné valaki, hogy a ma
gyar zene ilyenformán csakis ereszkedő-rhythmusú. Valamikor ma
gam is abba voltam; de jelenleg más meggyőződést vallok. Van a 
magyar zenében emelkedő rhythmus is. A dal ugyan erős ütem-
részszel kezdődik; de nem minden dalban az első ütem az erösebb, 
hanem olykor a második, például »Szeretnék szántani« dallamából 

KYEf/VTCD. KÖZLEMÉh-yiiX. XI. 2 5 
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minden íigyelmes hallgató kiérzi, hogy mindannyiszor a páros he
lyen való ütüemben van a nagyobb lüktető erő. 

A rhythmusi sor elejéről áttérünk most annak végére, a be
fejező ütemre. 

A r h y t h m u s i s o r v é g é . 

A zenetudomány azt tanítja, hogy a dallam erőshangzásu 
véget kivan. Az utolsó ütemnek tehát erős ütemrészen, vagy volt 
erős ütemrészen kell végződnie. 

(Marx, Musikl. VII. kiad. 204. lap). 

Még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a zeneköltészet tana 
nemcsak erősnek, hanem elég súlyosnak is kivánja a dallam vég
hangját. Abba van, ha véghang, az egésznek czélpontja, a leghosz-
szabb zengésű, s a közvetlen megelőzök mozgékonyabban sietnek 
egymásután, hogy avval a hanganyag czélszerübben van rhyth-
musra szedve. (Marx, Compositionsl. I. 27. 1.) 

Mit tapasztalunk a magyar zenében V 
Zenénk természetesen sokszor eleget tesz eme követelésnek; 

mert olyankor a dallam hangulata veszi reá; de számtalan esetben 
kitör e helyütt sajátságos pezsgő elevensége és szereti a dallam 
véghangját pattanósan rövidíteni. 

Például a 4 nyolczadból és 2 negyedből álló rhythmusi moti-

vum 
/ *S ÍS -.IS•• "!S IV 
I I 11 végére kerülvén a dallamnak, vég

hangja nem szól mindenkor \U-ig, hanem lüktetös nyolczaddá 
lesz; s a mivel megfogyott, azt pauza pótolja. 

Idő szűke miatt csak egy-két esetet említünk. 
Az Orpheus 88. lapján olvasható »Jere velem pajtás«-féle dal 

3-soros periódus. Az első meg az utolsó szakasz az említett motí
vum ismétléséből álló 4-ütemes sor- a közbülső 2 négy-nyolczados 
ütem. A hangzás mértéke mindenütt ép, csak a végén van */« he
lyett nyolczad hang és nyolczad pauza. 

Az állítólag Hunyadi János korabeli dallam, Orpheus 75. L 
az említett motívumot, valahányszor előfordul benne, mindenkor 
eme rövidítéssel hangoztatja. 
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Igen gyakori egy motívum a »lebegö-lengedi« azaz : 
N V i 

i r i 
érné 

h h 
mm m 

Legismeretesebb példája »Szeretnék szántani«, mély dal ama 
dipodiának négyszeres ismétléséből áll. Szerkezeténél fogva tehát 
két nyolczadba, s pedig gyönge ütemrészszel végződik, mi magá
ban véve már jellemző. Úgyde a nép itt-ott még azzal sem elég
szik meg, s a daktylus végtagját Vie-dá kurtítja, így közli Színi a 
155. sz. alatt, mig ellenben Bartalusnál a 10. sz. alatt ép daktylu-
sokat találunk. 

A »lebegő-körösdi«-féle motivum | 
m m m m m é 

képezi négyszerezve a Színi-gyüjtemény 183. dalát. Minden dipo-
dia pattanósban végződik az által, hogy az utolsó nyolczad tizen
hatoddá van kurtítva. 

Ennyiből is meglátszik, hogy a magyar dallam végénél négy 
különböző eset lehetséges. 

A dallam végződhetik: 
1) erős és huzamos hangon, 
2) gyönge huzamos hangon, 
3) rövid lüktető hangon, 
4) rövid gyönge hangon 

A r h y t h m u s f a j ok. 

A régi görög zenében közönségesen három rhy thmusfaj volt: 
a yévog icrov, yévog dinláaiov és yévog tjpteliop. 

A yévog tW/;, vagy a mint latinul nevezik, rhythmus par az, 
mit a mai zene kétrészü taktusrendnek mond. Ide tartozik tehát 
minden két egyenlő részre oszló ütem. 

A yévog őwláatov vagy rhythmus impar megfelel a háromré-
szü taktusrendnek. Ide való tehát a 3/s, s % taktus. 

A yévog rjuióhov vagy rhythmus seseuplex az, mit a zenészét 
szavajárása szerint 5/s, Hé taktusnak nevezünk. 

Hébekorba még egy negyedik rhythmusfajjal is találkozunk 
a görögben t. i. a Qvftfibg inírnitog-íizíi], melynek a 7/s vagy 7U tak
tus felel meg. (Rossb. I. 126. 1.) 

25* 
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A mai zenében egyáltalában csak az első két faj szokásos; a 
harmadik és negyedik alig fordul elő, úgy, hogy az a pár dal, mely 
ilyenfajta rhythmusban foly, valóságos ritkaság. 

Boieldien »Fehér no« czímü operájának cavatinája műtermék 
levén, szóba se jöhet a nemzeti rhythmus kérdésénél. 

Népdal 3A taktusban eddigelé csak három ismeretes, két né
met: »Prinz Eugen der edle Ritter« és »Auf einem Bauni ein Ku-
kuck« (Erk. Liederliort. 384. 380. L), a harmadik egy finn rúno> 
melyet SchrÖter ismertetett meg először a zenevilággal. (Finnische 
Hunén. Upsala, 1819). Azon esetre, ha e dallam nem azonos a Va-
lituita Suomalaisia Kansan Lauluja IV. füzetének 3. dalával, úgy 
ez utóbbi 4-ik példának csatlakozik az előbbiekhez. 

7A-es taktusban induló dalt a zenetan csak egyet említ, t. i. 
a, »Nachtigall ich hör' dich singen«-félét, melyet Kretzschmar kö
zölt Volkslieder 492. lap. 

A finnben is van egy rúno. a Kansan Lauluja I. fiiz. 13. lap
ján, mely 4 tiszta 7/ves ütemre szakad. 

Hogy a müzenében elvétve ezen taktusfaj is előfordul, mint 
például Lisztnél, nem tartozik a nemzeti rhythmus jellemző tüne
ményei közé. 

Közhiedelem szerint a magyar zene csak az első rhythuius-
fajt vallja magáénak. E szerint a magyarban nem volna egyéb 
mint •/*! */a és V-t vagy C-taktus. 

Tüzetes kutatásunk arról győzött meg minket, hogy rendes 
ütemünk ugyan a párosrészü; de a mellett nálunk a második és 

. harmadik rhythmusfaj is otthonos, nevezetesen hogy a 3/ij */s es 
4A taktison kívül még V* és % taktust is használ a nép, anélkül, 
hogy rajta valami idegenszerűséget éreznénk. 

Már az eddigiből láthatni, hogy a puszta számvetésen alapuló 
taktusfaj magában véve nem lehet a magyar zenére nézve jel
lemző. 

A mi a magyar zenét rhythmus tekintetében megkülönböz
teti, nem az időrészek száméban, hanem azoknak sajátságos elapró-
zásában s lüktető erejében áll. 

Az ütembe foglalt hanganyag a magyarban jobbadán más
kép oszlik szét mint akár a görögben, akár a mai úgynevezett eu
rópai zeneben. 
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A rhythnms Aristoxenos definitiója szerint nem egyéb mint 
időbeli rend. 

Zenében az idő szerint rendezett egész a periódus ; a periódus 
részei a rbythmusl rendek, az úgynevezett szakaszok; a szakasz 
részei az ütemek. 

Az ütem két lényeges részből áll, úgynevezett erős és gyönge 
részből. 

Az erüs résznek már neve mutatja, hogy benne lakik a tak
tus ereje, ő az ütem hangosabb fele. 

Az erőnek ebbeli nyilvánulását ictusnak vagy accentusnak 
is nevezzük. 

Minthogy a mai ütem, mint már előbb mondottuk, csak erős 
részszel kezdődhetik, természetesen az ictus, a lüktető erő minden
kor annak első hangjái'a esik. 

Ennélfogva a párosan csatlakozó hangsorban mindig a párat
lan helyre eső hangok a nyomatékosabbak. 

S a mit különösen ki kell emelnem, az, hogy nemzeti dalaink
ban az ictus, az accentus sokkal érezhetőbben lüktet mint egyéb 
idegen zenében 

Egyebütt a hangsúly hosszabb vagy legalább a többivel 
egyenlő hangot kíván a maga számára: a magyar ütemben nem
csak hosszabb, hanem a többinél rövidebb hang is foglalhatja el az 
erő székhelyét 

A pattanós rövid hang tehát az, miben a magyar rhythmus-
nak élete lüktet Valamint nyelvünkben az accentus mindig a szó 
elején van, s a szó eleje azért bátran rövid lehet: úgy a magyar 
zenében is az ütem erős része rövid hangon csendülhet. 

A magyarban tehát, a mi a hangsúlyt illeti, négyféle hang-
húzamot, quantitást különböztetünk meg: 

1) lüktető hosszú, 
2) lüktető rövid, 
o) gyönge hosszú, és 
4) gyönge rövid hangokat. 
E tényen alapszik az az állítás, hogy a magyar zenének jel

lemző ütemformája az úgynevezett Ujtiszök'ó és szökölejti, az az. 

r- &• ér ti - m 
* 0 m #• « * • # • # 

p Az egyikben a fő marcato hosszú 
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hangra, a mellék-marcato rövidre, a másikban a fő-marcato rö
vidre, a mellék-marcato hosszúra esik. 

Erre nézve következő megjegyzést kell tennünk: 
Mig e magyar természetű choriambus a daloknak körülbelül 

55 perczentjében fordul elő, az antispastus alig 4%-jáben találko
zik, ott is csak mint az előbbinek helyettese. 

(L. Bartalus-gyüjt. 61. dalában 2-szer; 91-ben 2-szer; 93-ban 

fe h fe h fc 2-szer; 43-ban 1-szer ily alakban j * A ? I P Simonffy 29. 

dalában 1-szer, Orpheus 78.1. 1. dalában 2-szer). 
Alig akad dal, melyben kettőnél többször találni. Péld. Or

pheus 80. 1. »Míg szerelmem közel értem «-félében 5 szőr. 
(Stettner is csak annyit mond, hogy »a lengedezőt helyette

sítheti toborzéki.« Programm der öfFentl. evang. Schulanstalten zu 
Oberschützen für das Schuljahr 1871—1872. 14. 1.). 

Ellenben a choriambus egész dallamot alkot. Példa rá Or
pheus 1. lapján »Futazoláh hegy oldalon.« Áll 9 ütemből 4-|—l-f-4. 

A közbülső I fS a többi mind choriambus. — Az »Én vagyok 
S m 4h 

a petri gulyás«-kezdetű dalnak első fele szintén cmpa lejtiszökő. 
(Bartalus 36. sz.) 

Vagy pedig lényeges részét képezi a periódus folyamatának 
mint például Simonírynak »Három a táncz« czímü dalában, hol 14 
ütem közt 9 ilyen természetű. 

Végre még azt is fel kell említeni e taktusformáról, hogy nem 
mindig önálló alkatrésze a dallamnak, hanem sokszor nem egyéb 
mint a proceleusmatikusnak, az úgynevezett » futamodó « ütemnek 
helyettesítője és manceirozása. 

Tanúságos példája ennek az Orpheus 85. lapján közlött »Jer 
haza vitéz pajtásom« régibb keltű dallama, melyet mai nap » Nincsen 
széna, nincsen abrak«-féle szöveggel énekelnek. Régen minden első 
s negyedik üteme proceleusmaticus volt, jelenlenleg, mint Színi 
gyűjteménye 35. száma alatt is, ama helyeken choriambus áll. 

A mit ezennel a choriambusról és antispastusról mondottunk, 
jellemző voltukat tagadhatatlanul bizonyítja. Úgyde a magyar ze
nében korántsem szabad csakis ilyen ütemformákat követelnünk. 

Egyéb ütemek is jellemzők, még olyanok is, melyek első pil-
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lanatra nagyon is kosmopolitikus képet mutatnak. Teszem a 4 

I h nyolczados trochaeus j | , mely akármely zenében előfordulhat. 

De ha tekintetbe veszszük, hogy ezt az ütemet feloldás esetében a 
magyar zene amphybrachissá változtatja, a mit akárhányszor ta
pasztalni, mikor a dal szövege az illető helyen egy szótaggal meg
bővül ; akkor csakugyan ez az ütemforma is más rhythmusi életet. 
sejtet, mint valamely idegen zenében találkozó hasonmása. 

Ilyen feloldásra szolgáló példát mutat a többi közt a »Mond
tam a liarátnak«-féle dal, utolsó versszakának eléneklésekor. 

Ezennel bemutatjuk a párosrészü rhythmusfajnak egyszerű 
ütemformáit. 

Nemzeti sajátságukat eddigi előadásunk eléggé jellemezte. 
Itt csak egy pár dolgot akarunk még különösen fölemlíteni. 
Először azt, hogy a magyar zene az amphibrachyst is hasz

nálja, s az amphibrachys-féle elaprózást nemcsak egész ütemre, 
hanem az ütem egyik-másik felére is alkalmazza. 

Például a proceleusmatieus első vagy utolsó két nyolczada 
N N fe 

olykor P i^-ra van szétszedve. 
0 0 0 

Ugyanez áll az anapaestus és daktylus két nyolczadára néz
ve is. 

A másik, a mi különös figyelmet érdemel, az, hogy a magyar 
zene kiváló hajlamot mutat az ütem első hangjának pattanós kur
títására, nevezetesen az anapaestus, ha az utolsó-előtti vagy utolsó 
helyet foglalja el, úgy idomul, hogy első hangja tizenhatoddá, má
sodik hangja pedig pontos nyolczaddá lesz. 

Á t t é r ü n k a %-e s ü t e m b e m u t a t á s á r a . 

Sok magyarszövegü dal van, mely ily rhythmusban mozog ; 
de nem mindenik valódi népdal, s ily esetben vagy germanismussal, 
vagy slavismussal van dolgunk. 

A magyar z/i-ea ütemnek sajátságos és egyedüli alakja azT 

f* H I I mit a régiek ionicus a minore-nek neveztek, t. i. I 



3 8 0 THEW'líÉYVK EMIL 

Hogy ez csakugyan magyar rhythmus, bizonyítja a törzsökök 
magy*ar nép éneke 5 s a mi fő bizonyíték, a magyar nép táncza. 

Erre Színi Károly is figyelmeztet minket előszavának lo-dik 
lapján, a hol így szól: 

»A ki mélyebben tekint e dalokba, látni fogja, hogy ez a 7± 
egészen más, mint az, a mely a német dalokban van és a melyre a 
keringőt járják. A magyar dalokban a 24-del váltakozó ezen 3/± 
üteny nem annyira %} mint inkább egy és egy fél 3/< üteny, egy 
rendes magyar üteny még egy féllel megtoldva, de úgy, hogy az 
által a magyar üteny páros volta nem változik, a dal menete fel 
nem akad, a magyar táncz folyvást járható rajta, a minthogy jár
ják is, holott az igazi német 3/* üteny páratlan és magyar tánezot 
lehetetlen volna rajta járni.« 

Szóval a két nyolezadra és két negyedre szakadó 3/.t-es üte
met okvetlenül magyarnak kell elismernünk. 

Például idézzük a következő dalokat: 
Horváth Ádám gyűjteményéből: » Könnyű venni feleséget«, 

»Beborúla, már elmiilaanap fényes világa«, »Jer ártatlan galamb
jaim*, »Mi suhog itt valahol ?« (Orpheus 5. 7. 79. és 91. lap). 

Ezek kozől a második megvan Színinél is, a 1 97. sz. alatt, 
csakhogy ö a nyolezadok helyett negyedeket, a negyed helyett fe
let ír, s így az egész dalt -/^-es ütemre szedi. 

Idevaló példák még : 
Színi gyűjteményéből: »Kerekaz én kalapom« 87. sz , »Sobri 

Józsi a csárdában* 88. sz., »Esik eső a haraszton« 93. sz (Előszó 
13. lap). Mátray gyűjteményéből: »Elment a lány az apjával szán
tani* 8. sz., »Kisütött a nap a cserén« palóczdal, 10." sz., »Szőke 
kis lány megy a kútra hajaha« 14. sz. 

Ezen utóbbi dalok jeles példák arra nézve is, mit először 
Mátray fedezett föl, hogy nemzeti zenénkben a 3U és 2A-es ütem 
olykor fölváltja egymást. 

E tünemény átvezet minket az v^-es ütemre, mely már Ari-
stoxenos elmélete szerint a 3/< és 2/)-es ütem összetételéből áll. 
(Westph. Syst. 90. lap). 

Zenénknek szabad-mozgású rhythmusa bátran megengedi, 
hogy a dallam egyik fele 3A-es, másik fele 2 ves ütemű legyen. 
Ilyen például az említett »Könnyü venni feleséget.« 

Megengedi azt is, hogy helylyel-közzel a 3A-es ütemek közé 
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egy magános -/^-es ütem vegyüljön, mint azt az idézett palóczdah 
ban látni. 

Végre azt is megengedi, hogy 3/i-es és 2/i-es ütem egybekel
jen, azaz, hogy a dal 5/*-es taktusban mozogjon. 

A magyar 5A-es ütem alakja: egy magyar 3A_es ütem össze
kapcsolva egy proceleusmaticussal, azaz: 

I i r | r 
Gyűjteményeinkben seholsem akadunk ilyenformán írt tak

tusra. Gyűjtőink mind ketté választják, külön írják t, kü
lön a 2/±-est. 

r 

En a kettőt azért foglalom össze, mert a 2/-±-es ütem hang
súlya gyöngébb a 3/±-es üteménél, s gyöngébb egyszersmind a rá
következő uj ütem lüktető erejénél, i • 

Eme rhythmusfajra szolgáló példák a következők: »A sze
gedi legényeknek halat főznek szegények iczaeza!« Periódusa két
soros. Minden sor áll két 5/4-es ütemből, mihez végül az iczaczá-
nak megfelelő 2/í-es ütem csatlakozik. 

5 -i- es ütemeket mutat továbbá »Haragszom az olyan szóra«, 
mely dalt Színi (94. sz. a,) 2A-edre szedett, de Zimay »Hat népdal 
átirat«-ában helyesen kétféle üteműnek ismert föl. 

Továbbá idevaló még a Mátray-gytijtemény 8. és 14. dala. 
Magyar műzenénk is mutat már sA-es ütemet, és pedig egé

szen ösztönszerűleg, igazi magyar érzéssel, t. i. Gobbi Henriknek 
Grandé Sonate-jában. 

Még valami van, a mit e helyütt el nem hallgathatok. Sejtel
mem szerint ama híres katonadal, melyet föntejbb idéztem »Prinz 
Eugen der edle Ritter« nem német, hanem magyar dallamú. Szö
vegét ugyan egy porosz katona költötte, ki a dessaui herczeg alatt 
Eugen seregében szolgált; de dallamát valószínűleg a diadalünne
pen jelen volt czigányok szolgáltatták. 

Szerintem tehát a németek úgy vannak ezzel a dallal, mint 
egy másikkal »Die Hussiten vor Naumburg«, mely egész Német
országban ismeretes, és tudvalevőleg, saját vallomásuk szerint, ma
gyar dallam után készült. (Peters, Deutscher Liederschatz 149. és 
171. szám). 
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R h y t h m u s i r e n d e k . 

A természetben előforduló rhythmushoz például az árverés
nél nem szükséges egyéb minthogy ütem ütem után következzék, s 
az erős meg gyönge taktusrészek szabályosan váltakozzanak egy
mással. 

A művészet korántsem elégszik meg ily rhythmussal, megkí
vánja, hogy a taktuscsoportok egymás közt is rendezkedjenek, 8 e 
felsőbb rendbeli rhythmusi szakaszokat zenészeink periodusi elő-
meg utószakoknak nevezik. Mink egyszerűen rhythmusi rendek
nek is mondhatjuk. (Syst. 86.) 

A mai zenének majdnem általános periodusi alkata az, hogy 
4—4 taktus egyesül előszaknak, utószaknak. (Syst. 87.) 

Egyéb szerkezetek is találkoznak; de vajmi ritkák. A ma
gyar zene e tekintetben messze túl haladja minden más nemzet 
zenéjét. 

Nálunk is a 4—4-taktusos beosztás a leggyakoribb, mert 
legegyszerűbb. (V. ö. Grreguss. A vers törvénye. Tanúim. I. 368. 1.) 

De ebben annyi változatosság van! Az idegen dal rendsze
rint egyforma rhythmusi motivumból van szőve ; a magyar a maga 
rhythmusi rendjeit mindenfélekép alkothatja. Ha van is tetrapo-
diája 4 egyenlőformájú taktussal, rögtön annak alakváltott párját 
következteti reája. 

Rendszerünk azonban a tetrapodia különböző szabású részek
ből áll. 

Van olyan, mely két egyenlő dipodiából keletkezett. 
E dipodiák közöl bemutatjuk, mint jellemző rhythmusi motí

vumokat : 

1) a lebegő-lengedi-félét p p 
0 0 0 

tesebb példája »Szeretnék szántani.« Bartalus 10. E daltypus sza
kasztottképmása:»Szeretlek szeretlek, csak ne mondd senkinek« 
Bartalus 2. sz. 1. fele. »Láttál-e oly jeget« Orpheus 94. lap, 1. dal? 

1. fele. »Ámde meglátlak nemsokára« Bartalus 65. sz. 2. fele 
Mátray 43. V. ö. még Bárt. 4. sz. 

I p Legismere-
J 0 
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2) a »lebegő kőrösdi«-félét N N r ! 
Ilyen szabású: »Szomorú fűz ága« Simonffy 2. továbbá 20. 

Színi 183. Mátray 51. b. 63. b. 87. b. 

& i IS 3) »köröadi-lépö« 
m & 0 « 

Ilyen Simonffy 6. dala, melyen a nép »Ka-kántor uram« szö
vegét énekli (Népd. gyűjt. II . 241. lap), továbbá a Mátray gyűjt. 
•81. b. Színi-gyűjt. 36. b. 

4) t>futamodi-körösdi< r r \ r M r 
m m 4 0 0 0 0 

Például »Nem megyek én kanászhoz« Bartalus 17. és a Színi-
gyűjt. 82. dala. 

5) »futamodi-lebegő< h - N . V ' h fs * 

6) »futamodi-lépő« 

. dal. 

7) »lejtiszökő-lépő« 

ítray 40. Orph. 

Például »Kerek az én kalapom« Bárt. 54. 

i á é , I J J 
7.1. 2. dal. 

0> 0 0 #• I 0 0 I 
Például » Korcsmárosné hallj a.« 
Vannak taprodiák, melyeknek első felében egyik, másik felé

ben másik taktusforma párosan áll. 
Péld. 2 futamodi -f- 2 lebegő : 

h -' IV" h 
• 

r h S h N N f\ S -̂  

Ilyen: »Pesttől fogva Debreczenig a vasút a vasút« Mátray 2. 
Gyakori áz a tetrapodia, melynek másik fele »futamodi-lépő« 

8 b K K J J J J 0 0 
első fele különböző formán mozoghat 
1) vagy ugyanazon motívum szerint: péld.: 

»Ne menj el gyermekem« Orph. 7. lap. 
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2) vagy »lengedi-lépő« járásban : péld.: 

»Szép szeme csillog, szerelmesen villog.« 

o) vagy »futamodi-lebegő« alakban: mint állítólag Hunyadi 
János korabeli dal. Orph. 75. lap és Mátray-gyűjt. 47. dala. 

4) vagy két lebegő-vei indul, péld.: 
»Kis kutya, nagy kutya, ne ugass hiába.« 

Bárt. 92., továbbá Színi 10L>. Simonfíy 15. 
5) vagy lengedi-lebegő-vel, például: 

»Adj egy csókot rózsám« régibb keltű dallam. 
Orph. 82. lap. 

0) vagy lebegő-lengedi-vel, például az idéztem »Szeretlek 
szeretlek«, »Láttáí-e oly jeget«, »Ámde meglátlak nemsokára«-féle 
dalok második felében. 

Ezennel egyszersmind 
A magyar tetrapodia legváltozatosb alakjához érkeztünk, mi

kor t. i. a rhythmusi rend minden nyomon más ütem-alakot ölt. 
Az utolsó előtti példában látni 1. helyt lengedit, 2. helyt le

begőt, 3. helyt futamodit, 4. helyt lépőt, az utolsóban 
1. helyt lebegőt, 2. helyt lengedit, 3. helyt futamodit, 4. helyt 

lépőt. 
Végül még egy példát idézünk, t. i. SimonfFy 26. dalát a »Pa-

lócz lány panaszátT« 
Itt a 4 taktus ilyen alakú: 
futamodi, lépő, lebegő, körösdi vagyis: 

: ; ; ; 0 0 i /. -A I ,N 
m « 

Még sokkal többet lehetne a magyar tetrapodiáról értekez
nünk ; de az eddigiből is kiviláglik, mennyi változatosság, mennyi 
gazdagság van még eme közönséges rhythmusi rendbe és a ma
gyar dalok világába. 

Úgyde a magyar zene nemcsak a párosságot ismeri, hanem 
ismeri a páratlan beosztást is, nevezetesen a harmadlást. 

Ismeri: 
1) a taktusban, a miről már szó volt, 
2) a rhythmusi rend szerkezetében, 
3) a periódusnak háromszoros alkatában. 



MAGYAU JiHYTUMUS. dSásh 

A görögökről megjegyeztük, hogy rhythmusuk hasonlítha
tatlan gazdagabb, mint a jelen koré : náluk e beosztás közönséges 
volt. A mai zene jóllehet a 3Aes ütemet bőven használja, a sor- és 
periodusbeli háromságot csak elvétve képes egy-egy példában föl
mutatni. (Syst. 90. lap\ 

Ilyen ritkaság á 
»Gang mer nit über mia Matteli« svajczi dal (L. Erk és w. 

Irmer gyüjt. Musiklehre 209. lap), melynek mindenik fele két tri-
podiából áll. 

A magyarban a tripodia ép oly gyakori mint a tetrapodia. 
Bemutatjuk belőle a következő alakokat 

0 0 I 0 0 
Példa rá Orpheus 85. lap, 2. dala a Bartalus-gyüjt. 28. és 94. 

dala, a Színi-gyüjt. 35. dala. 
2) Ugyanaz, csakhogy első taktusa lejti-szökőre van szedve, 

iN : b fc h M M I 
azaz ,̂  ^ 

0-0 0 0- 0 0 14 0 
Ilyen Orpheus 92. lap, 2. dala, Bartalus-gyüjt. 28. dala. 
3) Az 1. taktus is a 2. is futamodi, azaz: 

!S h iN N I h h ,N ,N 

»nn futamodi, lépő, lépő. 

Példát mutat Simonny 23. dala. 
4) E tripodiának érdekes válfaja, mikor az első taktus 4 nyol

c a d á n a k két közbülsője syncopáltatik, azaz a kezdő taktus körösdí. 
Ilyen szerkezetű a Bartalus-gyüjt. 85. dala. 
5) Gyakori és jellemző tripodia az, mely körösdi-vel végző

dik. Van többféle változata. 
I I ' I I i N ! K 

Vagy ilyen: í \ I | j j mint a Bartalus-gyüjt. 
0 0 l 0 0 l 0 0 0 bJ J 

46. dalában. 

Vagy 4 nyolczadra aprózott kezdettel, mint a Mátray-gyüjt. 

•85. dalában ( p ]>•• I I I ! 
0 0 0 0 00 0 é 0 

Vagy futamodi kezdette], s lebegő középpel; mint a Bartalus-
gyüjt. 32. és 31. b. Mátray-gyüjt. 24. Színi-gyüjt. 102. és Sinionfly 
10. dala. 
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Végre úgy is, hogy futamodi áll 1. helyt, második helyt meg 
?S N h M h> I IS I K ' I N j ; körösdi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 
Példával szolgál a Bartalus-gyüjt. 31. dala. 
Még más szabású tripodiák is vannak, például 

,N !̂  h N 

Ilyen folyamatú Orpheus 7. lap, Bartalus-gyüjt. 33. dala, a 
Színi-gyüjt. 158. dala. 

Két lépő s egy lengedi is alkothat tripodiát, mint például a 
| ! ] | ^ N 

Bartalus-gyüjt. 8. dalában e 0 0 0 0 0 
Végre még egyet említünk, t. i. ezt 

I l i i ! 
0 0 0 0 I jf 0 

r 

így mozog Orpheus 4. lap és a Színi-gyüjt. 130. dala. 
E tripodiáknál feltűnőbb még ama jelenség a magyarban, 

hogy olykor a periódus mindenik szakasza három dipodiából áll, 
(Syst. 90.1.), tehát hat részre szakadó 12 taktus képezi a periódust-
Ilyen szerkezetű például az »Erik a szölö«-féle dal. Mátray 37-
Rhythmusi alakja: 
1 lN ls 

t 0 0 
11 1 • í* M 1 

i 1 i ! I I I 
0 0 0 0 0 0 0 

p r i 
0 0 0 

J ,N N 

• 0 
• Vagy, ü °gy két dipodia csatlakozik periodusi előszaknak, 3 

dipodia meg utószaknak. 
Például szolgál a »Fiúk az isten áldjon meg«-féle dal. Színi 

6. szám. 
»Hogy mennék én be te hozzád« (Színi 21.), melynek perió

dusa három szakból áll, a o-dik ismétlődik, ezt beleszámítva tehát 
4 bői. 4 + 4 + 6 + 6 - b ó l áll. 

»Arra járjunk arra, merre furulyálnak.« Színi 15. sz. 
Áll egy tetrapodiából s egy hexapodiából, mely ismétlődik. 
Szakasztott ilyen: 
» Ereszkedik le a felhő«-féle dal is Egresi Bénitől, Színi 80. sz. 
»Azt mondják, nem adnak engem galambomnak«-féle dal 

(Színi 92. sz.) első fele áll két tetrapodiából, másik fele pedig 3 di-
jpodiás hexapodiából, melyet megismételnek 
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Még érdekesb szerkezetű az »Elindula szent Péter«-féle bor
dal (Színi 49. sz.). 

Ali két tetrapodiából, három dipodiából, és három tripodiából. 
Még egy szép példát mutat ama régi néptáncz és játék dal, 

melyet Színi közöl a 70. sz. alatt. 
Áll 2 tetrapodiából 36 taktusból, mely 5 szakra oszlik, 

2 dipodiából 1. szaka 4-}-4 
3 dipodiából 2. » 2 + 2 
1 tetrapodiából 3. » 2-í-2-f2-f-4 
2 tetrapodiából 4. » 4-J-4 
3 dipodiából 5. » 2-J-2+2 

Látni való, mennyi változatosság él a magyar rhythmusban.. 
Hogy tér egy és ugyanazon dal a legnagyobb könnyűséggel az 
egyik mozgásból a másikba át. 

De mindennél nevezetesb, hogy a magyarban az öt-taktusos 
rhythmusi rendek is otthonosak, melyeket a tudomány eddigelé 
csak a görög zenében látott, a németben pedig alig hogy észrevett. 
Westphal. (Syst. 90. lap) figyelmeztet minket a »Gang i ans Brün-
nele«-féle sváb dalra, melyet az északnémet kiadók többnyire 
4-részüre változtatnak, és Beethoven Cis-moli sonetjának elejére, 
melynek elsö 28 taktusa úgy oszlik szét, hogy három pentapodiát, 
két tetrapodiát s egy pentapodiát képez. 

Hogy 4-taktusos rend öt-taktussá bővül, nevezetesen a perió
dus másik felében, igen gyakori eset. * 

Legrégibb példáját mutatja a Tinódy-féle »János király te
stamentuma* 1553-ból. 

Az egész dallam tulajdonképen 4 tetrapodiából áll; de az 
utolsó hosszabbra nyúlt, és pentapodiává lett. (Mátray, Énekek a 
XVI századból 7. lap. Gyűjteménye 40. sz.) 

»Hej Rákóczy, Bercsényi« (Orpheus 1. lap) a XVIII . század 
elejéről való dal pentapodiával kezdődik; másik fele pedig két 
tetrapodia. Az egésznek rhythmusi szerkezete azt mutatja, hogy az 
első sor nyújtást szenvedett. 

Ámde nemcsak eféle sorokat ismer a magyar zene, hanem — 
a körtánczot csak mellesleg említve — oly dalaink is vannak, me
lyeknek rhythmusi szerkezete egyenesen a pentapodián alapszik.. 

Az »Állj meg Jancsi« féle dal, de nem mint Mátray közli (az 
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58. sz. alatta, hanem mint Színi közli (a 135. sz. alatt) háromsoros 
periódus ; minden sor tiszta pentapodia. 

I I I i i I N N N N i I 1 I 1 

J J I J J I J: Ji J J I J J I J * 
» Vörös bársony süvegem«, a Színi gyűjtemény 75. dala két 

rhythmusi rendből áll, mindenik öt-öt taktusból. 
»Kupeczes kalapot veszek« a Színi-gyűjtemény 34. dala első 

felében két pentapodiára, másik felében két tripodiára szakad. 
S így lehetne még számos példát idéznünk. Hanem úgy hisz-

szük, az a kevés is, a mit felmutattunk, eléggé bizonyította, mily 
nevezetes a magyar dal a maga rhythmusi szerkezetében. 

Ha most értekezésünk végén mindazt összefoglaljuk, a mit a 
magyar zene rhytlimusában jellemzőnek találtunk, azt veszszük 
észre, hogy sok tényező van, mely rhythmusunk nemzeti sajátsze
rűségét alkotja. 

1, az ütem lüktető ereje, 
2. az ütem faja, 
8. az ütem elaprózása, 
4. az ütemeknek különös motívumokká való egybekelése, 
5. a rhythmusi rendeknek, és 
6. a periódusnak a szerkezete. 
Mindezekhez járul még az a szabadság, melylyel a rhythmus 

folyamata egy és ugyanazon dallamban változhatik. 
Nevezetesen átmehet a dipodiai szabásból a tripodiaiba és 

viszont • 
átmehet az egyik ütem fajból a másikba, s nem idegenkedik 

attól, hogy a különben egyenletes mozgásba itt-ott másfajta ütem 
vegyül: 

Végre jellemző a magyar dallam egész mivoltában még az is, 
hogy indul s hogy végződik. 

F ü g g e l é k ü l m é g e g y p á r s z ó t a f i n n z e n é r ő l . 

Rendelkezésünkre állott a Valituita Suonialaisia Kansan Lau-
luja czimü gyűjtemény, mely 1855—57. évben Helsingforsban je
lent meg, s négy füzetre szakadva 58 dalt foglal magában. 

Ezek közül 45 2;'4-edes, 5 és 1j% V^-edes ütemű, tehát 50 s Va. 
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dal a párosrészü rhythmusfajhoz tartozik. 3A-es ütémü van 5 és Va? 

azonkívül van még egy 5A-es, és egy V*-es ütembe beosztva. 
Nem tudom, mennyi ezek közül népies-eredetű; de annyi 

bizonyos, hogy jelentékeny része oly rhythmusi sajátságot mutat, 
mely a magyarral tökéletesen megegyez. 

Hogy itt magyar befolyásra gondolni nem lehet, azt nem is 
kell említenünk. Csak a múlt évben jelent meg Finnországban az 
első kis dalgyűjtemény, mely a mi zenénket ama távolban lakó 
rokonainkkal ismerteti. (Fó'v. Lapok 1872. decz. 25.) 

Ami a finn ütemformát illeti, négyet találunk, mely a ma
gyarban is közönséges, úgymint: 

a proceleusmatikust vagyis 4 nyolczadost, 
a spondeust, vagyis két negyedest, 

1 N N a daktylust, vagyis 
9 ú € 

N N I 
és az anapaestust vagyis I 

A mi ennél nevezetesb az, hogy sok dal van, mely rhyth
musi motivumokra és rhythmusi rendek alkotására nézve tökélete
sen megegyez a magyar zenével, sőt mondhatni oly magyarosan 
hangzik, hogy a ki hallja, s nem tudja, hogy finn zene szól, egye
nesen magyarnak gondolja. 

E tekintetben jellemző a finn tetrapodia szabása, mely a mi 
nemzeti daliáinkban is akárhányszor előfordul, úgy hogy ezt a két 
rokon népnek közös rhythmusi typusának vehetjük. 

Állításunk igazolására idézzük a finn gyűjtemény 
I. füzetéből a 12. és 14. dalt, 
a H-ból a 14-diket; 

a III-ból a 10-diket, 
a IV-ből a 4. 5. és 6-at. 

Ezek közül a III. füzetbeli dal szakasztott olyan szerkezetű 
mint a Hunyadi-korából idézett »Menj el, menj szegény magyar.« 
Orpheus 75. lap., s »Mi suhog itt valahol ?« Orph. 90. lap., s »Itt-
hon van-e a kanász«, a Mátray-gyűjtemény dala. 

Egyetlen s pedig lényegtelen kis különbség, hogy a magyar
ban mind a 4 tetrapodia futamodival kezdődik, a finn pedig a 3-ik 
és 4-ik sorban lengedivel váltja föl. 

NYELYTUP, KÖZLEMÉNYEK, XI, 2 6 
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A IV. füzet. 5. dalának tetrapodiája áll: 
két lengediből, egy futamodiból s egy lépőből; tehát két há

romtagú, egy négytagú s egy kéttagú ütemből. 
Ilyen sorokat mutat a magyarban: »Adj egy csókot rózsámé-

féle dal, Horváth Ádám gyűjteményéből. Orpheus 82. lap. 
A lényegtelen eltérés benne, hogy itt a 2. helyen daktylus 

helyett anapaestus áll. 
A IV. füzet 9. dalának ] . tetrapodiája tökéletesen azonos a 

»Nézz rózsám szemembe« első sorával, 2. tetrapodiája pedig úgy 
jár mint »Van neki, van neki, van neki, van.« 

Végre még egy dolgot említünk, miben a finn zene a ma
gyarral megegyez, t. i. azt, hogy utolsó ütemét szintén rövid han-

I ^ gon, például 7*val végezheti. 

Ha kevés is, a mit ezennel a finn zenéről mondhattunk, any-
nyit mindenesetre bizonyítottunk vele, hogy a finn és a magyar 
zene feltűnő rokonságot mutat egymáshoz, a mi új és nyomós ta
núbizonysága annak, hogy összehasonlító nyelvészetünk helyes 
úton jár, mikor a magyar és finn népek rokonságát vitatja. 

Thewrewk Emil. 

• 

I 



• 

i " 

KlNCS-isÁSÍ BABONÁK 
a XYII. századból* 

• . " • 

Valaki akarna valami el reitet kinczet, pénzt vagy drága 
köveket, aranyat vagy eszüstöt keresni: illik annak hogy annak 
előtte kilenczed napigh ha többigh magát Istenessen hoza kesieze, 
jozansaghba es tiszta életbe, es szivének ne tébolygasaba, jo gon
dolatokba, hitbe, átoktól magát megh tartoztassa, oltalmazza, Is
tennek eiel nappal könyörögiön az ö társaival, az kik azon kere
setbe, asasba lesznek foglalatossak, azok jo lelki ismeretü emberek 
legyenek, ollyakat vegyen maga melle egyező akaratuakat egy 
góndolatuakat, mivel Isten szokta az ollyakat megh halgatni az kik 
egyesek, igaz hitűek, es gonos szándékok, igyekezetek elmejekbe 
ne légyen, es ne talaltassék. Ezt pedigh szép tiszta nap kel kezde-
niek, es czelekedniek, es tiszta helyen, rendessé. 

N o m i n a S. A n g e l o r u . 

Vasárnap regvei mikor az nap felgyün Istentől keried segi 
tezégül szent Mihally Archangyalt, 

Hétfőn Gábriel Archangyalt, 
Kedden Sámuel Angyalt, 
Szereda" Haphael Angyalt, 
Csötörtökön Zacharias Angyalt, 
Pénteken Anael Angyalt, 
Szombaton Vriel Angyalt. 
Ezen napokba mindenkor nap kelet élőt keried Isten imad-

czagid által az Ángyalt eegítozégül, de az üdőre figyelmez, es el ne 
26* 
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mulaszd mindenik Angyalt három izbe, keried segitczégül, melly 
ora taiba estve is, ugy adatik Istentől segetczégh, es oltalom az ő 
sz. Angyala, ha pedigh az orakat nem veheted eszedbe, ez szerint 
czelekegyél. Sz. Mihally Archangyalt nap támadta élőt, vagy 
tamattakor. 

Uriel Angyalt egész nap, de főképpé délbe, 
Raphael Angyalt mindé nap, mikor az nap le megye, 
Gábriel Angyalt mindé nap éfelbe. 
Az uta forduly arczal az nap keletfele alva, vagy le térde

pelvén, akkor egy Szűznek, Ifiu vagy Leanzo légyen, agy az ke
zébe egy tükröt, vagy kristalit, úgyde tiszta életű ifiu, es leani 
szűz léve tudgyad, az tükrön vagy kristályon, vagy jry fa olaial 
egy X-et, azon X alatt vesd megh az gyermek Jézus nevét azt 
mondva: Megh feszittetett édes Jesusunk Chrístusunk bis repeta-
tur. Betlehembe szülét gyermek Jesusunk Szűz Máriának szent fia, 
kinek sok szamu Angyalok szolgáltának, es harö szent királyok 
aiandekot hozván térdet fejet hajtottanak, mind ezen dolgok való
ságossá lettének, hisze az szerint mint ők hittenek, es megh talal-
tatanak ugy mint gyermek Jesust ezen elkezdet dolgokbanjs tudö, 
tudom és megh hatom, megh halgattatom, mint ezen harö szent 
királyok. 

Ezeket véghbe vivé az utá czinally kerestet az szűz vagy 
efiu homlokara, es az tükrön, es mond el az mi attyankot, es az Cre
dót Attyanak, fiúnak es szent Lilék Ur Istennek nevébe, sies Ur 
Isten jövel, es ne késsél az mi segitczégünkre ez mi mostani szük
ségünkbe, kérünk tégedet az mi üdvözitő Urunk Jézus Chrístu
sunk nevébe. 

Mutasd megh felséges ur lste mi raitunk az te nagy irgal
masságodat, az mi megfezitetet Christus Jesusunk által, halgasd 
megh Ur Isten az mi kérésünket es fohazkodasainkat vegyed szent
séges füleidbe, hogy az mi szíbéli könyörgesünk által, a mit tőled 
kérünk, ad megh találnunk es kezeinkel felvennünk. 

Agyos -)- Otheos - j - Ysehiros -\- Athanatos -J- Eleyzon -J-
Emas -J~ Szentséges Iste, szent erős es halhatatlan, es megh mér
hetetlen szent Iste légy irgalmas nekünk, es könyörüly mi raitunk 
Ámen. Jőyel szent Lilék Isten, es tölczd be az te híveidnek szive
ket es az te szerelmednek tüzét gerjezd fel mi bennünk, ki sok 
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külÖmbféle nyelvekén való népeket az hitnek egyességébe gyütöt
tél. Diczirietek Istent népeknek gyülekezeti. Mi Attyank etc. 
Credo etc. 

. • . -
P s a l m u s LI. 

Könyörüly en raita o Iste az te irgalmasságod szerint az te 
irgalmasságodnak soksaga szerint töröld el az én bűneimet. 

Mos megh engemet az en alnoksagimból, es az én bűneimből 
tisztecz ki engemet. 

Mert az en bűneimet én iszmérem, es az én bűnöm szüntele 
előtte forogh enneks. 

Tenéked, csak teneked vétkezte, es gonosságot cselekette az 
te szined élőt -\- hogy igaznak itiltessél az te beszédedbe es tiszta 
légy mikoron, te itilz. 

íme én alnoksaghba fogantatta, es az en attya bűnbe fogadót 
engemet. 

íme gyönyörködöl te igassaghba, melly az vesékbe vagyö, 
es engemet kivalkeppé megh tanitottal vala az bölczeséghre. 

Mos megh engemet isoppal es megh tisztulok, mos megh en
gemet es feirb leszek az honal. 

Engedgyed hogy hallyak örömet es vigasságot, hogy örven
dezzenek az en tetemeim, mellyeket öszverontottal. 

Fordicz el az en bűneimtől az te arczodat, es mindé en al-
noksagimat töröld el. 

Ne vess el engemet a te arczad élőt, es az te sz. lelkedet ne 
ved el en tőlem. 

Ad megh enneke az te üdvözitésednek örömét, es az enge-
delemnek lelkével erösicz megh engemet. 

Tanicz az bűnösöket az te utaidra, es az bűnösök te hozzad 
megtérnek. 

Szabadicz megh engemet az vértől, ó Isten en üdvösségemnek 
Istene, es az en nyelve hirdeti az te igassagodat. 

Ura az en aiakimat nisd megh, es az en szám hirdeti az te 
dicziretedet. 

Mert ne gyönyörködöl az áldozatokba hogy azokat adgyam te 
neked, az egészlen égő áldozatod ne akarod. 

Az Isten előtt kedves áldozatok az töredelmes es keserves 
szivet ne utalod megh. 
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Tégy jól az te akaratodból az sionnal, es~epicz megh az Je
ruzsálemnek kő falait. 

Akkor kedvessek lesznek te előtted az igasságh áldozati, ak
kor az te oltarodö áldoznak tulykokkal. Diczősegh Attyanak etc. 

O r a t i o. 

O Jesus Christus, elő Istennek szent fia, te hozzad egyedül 
alázatossá folyamodom, es kérlek, hogy engemet segély szegeni 
bűnös szolgádat N. N. ki tégedet segitczegül hílak, halgas megh 
most es mindenkor, őriz megh,' es oltalmaz megh engemet az en 
faratczagimba, o mennek es földnek Istene, az te emberi nemzet-
czéghez való dragolatos jovoltodért, es sz. nevedért, keserves kín
szenvedésedért kérlek tégedet oh egeknek Istene mi édes Attyánk az 
te mi hozank való io voltodért, es ki beszélhetetlen nagy jrgalmas-
ságodért es alkotmanidért mellyek az éghbe, es az földön vadnak, 
őriz megh, es oltalmaz megh engem bűnös 'szolgádat, es vele való 
társaimat mindé féle veszedelmektől, es tarcz megk bekeséges élet
ben minket ma, és életünknek mindé ideieben mindé mi czelekede-
tinkben, dolgainkba es faratczagos mukainkban, hogy az gonosz 
lélek se testünkben, se lelkünkbe meg ne banczon, se haboriczö 
minket: Attyanak -f- Fiúnak -}- es szent Lilék Ur Istennek ne
vébe. Ame. 

A 1 i a. 

0 mindé bölczeséghnek es te benned bízóknak Istene, valaki 
benned bizik megh né czalatkozik, alázatossá kérlek tégedet, tá
voztasd el mi tőlünk minds karunkra való alkolmatlansagokat, me
lyek minékünk ártalmukra volnának, fordicz el, könyörgünk neked 
o mi üdvösségünk Istene, es az mostani szükségünkbe légy jelen 
mi velünk, es segicz megh, méltoztas njutani segedelmedét mostani 
faradsaginkbá ó mi üdvösségünknek Istene, az mi Urunk Jesus 
Christusnak általa. Ame. 

A 1 i a. 

0 Jesus Christus élő Istennek szent fia, tenéked esedezünk, 
az te keserves kínszenvedésedért, érettünk való halálodért, itéle-
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tedérd, es a mi üdvösségünkkert, hogy halgas megh minket most, 
es halálunkk oraiá, es méltoztas az te elő fiaidnak az te áldásodat 
adni, es irgalmasságodat megh mutatni, az holtakk czendes nyugo-
vast, az te Anya szent egy házadnak bekeséget es egyenességet, ne
künk bünösökk örök életet, ki elz, es uralkodói most, es mind örö
kön áldandó Isten. Amé. 

O mindé irgalmassagokna Istene, a ki vilagh kezdetétől fo gva 
mindeneket bölczen teremtettel hat napok alat, az hetedik napon 
megh nyugodva, kérlek segitczégül (kérlek) hílak en édes Istenem 
az te nagy irgalmassagodért, hogy énneke es tarsaimk méltóztasd 
megh jelenteni, es megh mutatni az el reitet es be asot kinézet, 
mellyet mi keresünk, mikeppé Moyzesk az te szolgádnak az Sinai 
hegyk tetejbe fényességbe megh ielenél, kérünk tégedet o egekk 
menk es földnek Istene es attya, hogy azöképpé nekünk méltóz
tassad szegeni fiaidk az el reitet kinézet, es annak helyét megh je
lenteni, es mutatni, oltalmaz megh mindé látható es láthatatlan 
rettentő ellenséghtől, ki elz es uralkodói áldandó Isten, most es 
mind Örökké. Ámen. 

Keried Istent ö sz. felségét, hogy halgassö megh, es Angya
lát mellyet kivanz el boczatando légyen. 

Oh te nagy hatalmú szentczeges Kirally, örök minden ható 
Isten, ki kezdet vagy es végh, mennek és fődnek teremtője, mind 
ez vilaghnak megh valtoia, kérlek en tégedet, mindenható Isten, mi 
Urunk Jesus Christus az te egy Istenségedért, es az te keserves 
kinzenvedésedért mellyeket érettünk szenvettel, hogy mi raitunk 
megh könyörüly, es küld el az te sz. Angyalodat Sz. Mihálly Arch-
angyalt, az ki az te hatalmadba vagyö, egyedül birz ő vele, es pa-
ranczolhacz neki, ó Jesus Christus Istennek sz. fia, en neki bizony
nyal hiszek, azért kérlek tégedet, ó Istennek aldot fia, az te jrgal-
massagodért, hogy az te sz. Angyalodat emberi abrazatba, vagy 
olly Angyalt termezetü Alapatba látható képpé el küldeni méltóz
tassál, hogy ő minekünk tükörbe kristályba szemtül szembe való
ságossá es ne" elváltoztató képpé megh jelencze, es megh mutassa, 
es azokra mellyekre kérendő lészen, valóságos képpé mindé hala
dék nélkül véghbe vigye, kérünk úr Isten az te szentczeges neved-
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ért, ki elz es uralkodói egyenlő Istenséghbe most, es mind örök
kön örökké. Ámen. 

Következik az sz. Angyalhoz való kérelem, es emlékeztető 
dologh. 

Te az attya mindehato Istentől el boczatatot Angyal, Istennek 
sz. lelkű alattya sz. Mihally Archangyal, mivel tudgyuk, hogy Is
tentől küldettél, bizonyossá mys hisszük, hogy te veled üdvözülünk, 
azért kérünk tégedet szentczéges vérének ki hulasaért, melyet 
érettünk ki ontot az magos keresztfan, mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy az ő egyetle egy fiát adna érette, hogy valaki ő benne 
hisze el ne vessze, hane örök élete legye, es üdvözüllyön. Azért 
emlékeztetlek én tégedet az Jesus Christusért, hogy hozank való 
jo akaratodat megh ielenczed igassagossá minden villamas, es fe-
nyességh, rettentés nekül, azon Isten teremtette személlybe az tü
körbe, es magad képedben megh mutassa a minden félelem nekül, 
hogy sémi egyesülések az gonos Angyalok, es tistatalan lelkekk 
ne légyé, az az hogy el ne változtathassa, el ne rejthesse magát az 
tükörbe, megh mutatná magát, hogy ő ollyan jo es tiszta Angyal 
légyen, mellybe en megh czalatatná, mellyet otalmazon az attya, 
fiu szent lélek Isten együt te veled, szent Angyalával, azért az Je
sus Christusért ne boczas mi reánk ollyan következendő dolgokat, 
es ne agy minket megh czalatatnunk, czufoltatnunk, es iatczatat-
nunk ollyá gonos Angyalokk az ő keserves kínszenvedéséért es 
haláláért, te Istennek sz. Angyala sz. Mihally Archangyal kérlek en 
tégedet, hogy te énnekem ezent megh ielenczed az tükörbe minden 
várakoztatás nékül, hogy en az en társaimmal mindeneket az me
lyeket kivanok tiszta, es igazan valosagossan megh lathassak, mi
vel neked az irgalmas Istentől vá olly hatalmad, hogy te mindé 
igazságot megh ielenthed, es megh mutathatod az Jesus Christusért, 
melly egyedül minden Josagh, es igassagh lészen annak megh hal-
gatoja valamelly dolgokra rea kérünk, az Ur Isten, es az utolsó 
napon azt mondgya az hatalmas nagy irgalmasságú, es igassagu sz. 
Isten valamit czelekettetek czak az legh kissebbikevel js az enyiem 
közzül, vele czelekettetek. Azért te sz. Mihally Archangyal Isten
nek sz. Angyala tiszta sz. lilek kérlek en tégedet hogy mentest 
enneke megh ie-ennyel eze tükörbe vagy kristályba mindé tétová
zás nekül az Jézus Christusért ki él, es Vralkodik az Attya fiu sz. 
Lelek Istennel mind örökkön örökké. 
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NB. Három izbe vagy ha szükségh hét izbe js mondgyad es 
imatkozad, es unczollyad, hogy el jüjön, es valamighle el ne jün, 
es megh ne ielenik mind addigh keried, hogy el jüjön, es megh 
ielenyen. 

Ezen kérésekre es kívánságokra ha el ne jüne vagy ne je 
lenne három vagy hét izbe, mondgyad az uta ha kivatatni fogh 
olvasva sz. János Evangeliomat, az első részit illyen forma. 

Cezdetbe vala amaz ige, es az az ige vala az Istennél, es az 
az ige Isten vala, es az ige kezdettől fogva az Istennél vala. Min
denek az által teremtettek, es ő nála nélkül, semmi ne teremtetet 
valami teremtetet. O benne vala az élet, es az élet vala az ember
nek ama világossága. Es az a vilagosságh az setetseghbe fénlik, de 
az setetseg azt megh ne iszmére; vala egy ember Istentől bocza-
tatot, kinek neve János. Ez iöt tanú bizonsaghra, az az hogy az 
vilagossaghrol tanú bizonságot tene, hogy ő általa mindenek hin
nék. Nem vala ez ama vilagosságh hané küldetet volt hogy bizoni-
sagot tenne arról a vilagossaghrol. Ez vala ama igaz vilagosságh, 
melly megh világosit mindé ez világra születet embert, e világon 
vala, es e vilagh ő általa teremtetet, de e vilagh őtet megh ne is
mére. Az övéihez jüve es az övei őtet be ne vévék. Valakik pedigh 
őtet be vevék, ada azokk illy méltóságot, hogy Istennek fiai len
nének, tudni illik azokk kik az ő nevébe hisznek, kik né az vértől, 
sem az testnek akarattyatol, sem az férfiúnak indulattyatol; hané 
Istentől születtettek. Es az az ige teste löt, es lakozott mi közöt
tünk, es láttuk az ő diczőségét, ugy mint az attyának egyetle egy 
szülöttének diczőségét, ki tellyes vala kegyelemmel, es igassaggal. 
Ez sz. evangeliü által őriz megh minket attya Isten, fiu Isten es 
sz. Lilék Isten, az mi hozzánk való szereteted, es nagy irgalmassá
god által, mindé mi ellenségünktől testiektől, es lelkiektől, látható 
és láthatatlanoktól, es gonos kisirtetektől. Páter nter, Credo etc.) 

Mégis keried az sz. Angyalt, ha kivantatni fogh ha későre 
jelenne megh. 

0 Istennek tiszta teremtet alattya sz. Mihally Archangyal, 
en tégedet kérlek az örökké való Istennek ereje által, a ki tégedet 
es engemet js teremtet, es mindé teremtet álatokat az ő nagy ha
talmával az ő diczőséges sz. neveért - j - Adonai -\- Tetragramaton 
•j- Athanatos - j - Eloym - j - mas Ágra Elophares -\- Semipherozek. 
Hogy hova hamaréb joy el, es ieleni megh enneké ezé tükörbe, 
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hogy enneké igassagossá, es valossagossá ielenczd megh az dolgot 
az Istennek nagy hatalma, es ereje által, tanicz megh engemet, es 
szoly felelly megh mindé keresimré, es kívánságomra mindé elezes 
képpé, hogy az en kivansagomk, es kérésemk eleget tégy az ő 
drágalátos ki mondhatatlá beszédéért mind felyeb mondád, -f- Ado-
nay - j - Tetragamanton etc. a mi megh váltónkért, az üdvözítő Ur 
Jesus Christusért, az ő érettünk való sok faratczagiert, munkaiért, 
es szentczéges nevéért hozd helyre az en kérésemet, es tellyes leszé, 
mindé jóra alkalmaztasd az én akaratö szerent, hogy te általad is
merhessük megh az Istennek hozank való jo voltat, szerenczessé 
mutasd megh kezdetitől fogva mind vegigh az mi dolgainkba; 
kiért ő neki légyé örökbe való hála, tisztességh, hatalom, es biro-
dalö; kérlek mégis, hogy enneké megh ielenczed az én utolsó ké
résemre, es felellj megh Istennek szavával, olly tanúságot agy, hogy 
valóságossá, es világossá megh érthessem. Te pedigh addigh ezen 
Tükörből ki ne meni az en akaratö kivül, mighlen kivanlak, en 
tégedet kérlek, hagyom teneked Istennek ereje, es hatalmából, 
mellyre tégedet az ő sz. Angyalát ide boczatani méltoztatot, tene
ked az ő szentczéges szavaival hagyot, es paranczolt, ki él, es Vral 
kodik mindenüt es mindenkoron örökkön, örökké. Ámen. 

Az után meg kertheted az Angyalt, mi felől Akarod, es megh 
felel. Czak hogy ember olly dolgot kivanyö a ki hiába való ne 
légyé, es ne kiványon illetlen, avagy felebarattynk kissebbsegere, 
vagy karara, valamikeppé tiszta az Istennek sz. Angyala, tiszta 
kivansagh is légyen, kivalképpé menyei dolgokat hogy czeleked-
gyék Isten véle. Pokol vagy ördögök felől emlékezet semmi 
ne légyé. 

Keried mégis az Angyalt. 
0 te Istennek szentczéges teremtet alattya, Istennek kedves 

szent Angyala sz. Mihally Árchangyal en tégedet kérlek, es kérde
lek hogy te énnekem olya helyt mutasd, a hol beasot pénz, kincz 
legyen, Arani ezüst drága kövek, az mi üdvözítő Vrunk Jesus 
Christusért. Amé. 

Ha azért mindé kivansagodk, es akaratodk eleget töt, es 
mindé dolgokat megh ielentet, agy pihenést neki. hogy mindé oraba 
és napö szabados légyen, es mond ezt neki emelve fel az job kezét, 
avagy fejere tévé, es mondgya ezt illyé modö illy szókkal. Te Is
tennek sz. Angyala sz. Mihally Árchangyal, kötelezem en arra ma-
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gamat neked, es igirem hogy neked engedelmes, es szófogadó le
szek mindé nap es mindé oraba, valamikor engé kivani foghz, ugy 
hogy ha az Mindenható Isten annak ellenzőié ne lészen, avagy mas 
dologhba es paranczolatokba foglalatos ne leszek, es hivatalom 
lenne, melly mia ezt ne czelekedhetné, hane magam helyett, es ké
pembe mást rendelnék, kinek egezlen olly erőt, es hatalmat adok, 
hogy minden dolgaitokra, faratczaghtokra légyén megh felelő 
világossá. 

Te pedigh ő néki felelly megh. 
Paranczolö en teneked az Istennek hatalma, ereje, es beszéde 

szerint Tetra -}- Gramathon -}- Adonay -f- Ehel -f- Phares -f- es 
az attya fiu, es szent Lélek Isten által hogy ez igy légyé. Ámen. 

Es igy annak utanna ha ez igéket véghbe viszed, mond ezt 
az Angyalnak ez szerint. Akarod-e ezé dolgokat véghbe vinni. 0 
meg felel — Akarö. 

Az után emlékeztesd rea illyé képpé. 
Emlékeztetlek en tégedet, es Ismeretet vetek te veled, az te 

teczésed, es akaratod szerint, az te fogadásodra, es aianlasodra te 
Istenek sz. (embere) Angyala sz. Mihally archangyal, ha ennek© * 
fogadásod, es ajánlásod szerint igirtél be tellyesíteni, hogy énnekem 
engedelmes es szófogadó leszel az Istennek sz. neve által, mindé 
hiba, es czufsagh nékül, melly dologba aldg^on megh engemet az 
attya fiu sz. Lélek Isten. Ámen. 

Ezekre rea emlékeztetve az felső igik szerint, harö izbe ol
vassad, es mondgyad, az uta igy boezathatod el az Isten Angyalát 
illyen köszönettel mondva. 

Veniá dat Angelo. 
Köszönöm en teneked Istennek sz. Angyala az te szolgalato

dat, mellyet érette érdemetlen szolgádért czelekettel, es megh ielen-
tetted, es megh mutattad magadat, es kivansagöra igirted s aian-
lottad magadat hogy szómat fogadod; kérlek azért tégedet az 
mindenható Urunk Jesus Christusért, az mi édes attyankért, hogy 
énnekem ennek utána is engedelmes légy, es szo fogadó, valamikor 
kivanlak mindé karó nekül, bekesegh légyé Ur tenéked valahova 
leszé ordjnatiod, de mégis en tégedet kérlek hogy mikor az te se-
gitczégedet kinani fogö, méltóztassál enneke szivesse megh ielenni, 
es megh mutatodni bűnös szolgadná az Vrná sz. neve által legye 
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ismét tőlünk el válásod a kibe minyaiunkná vá" tellyes reménségünk, 
mellyet varunk az Attya fiu, es sz. Lélek Isten által. Amé. 

Kövessed mar tovab az el reited kinézek dolgát, mellyre 
minket segillyé az attya fiu es sz. Lilék Isten, Ámen. 

F l e x i s G e n i b u s o r e n t . 

Vra Isten jői mi hozank, es segicz megh minket, ne késsél 
édes attyank Istenünk, hané hova hamaréb jöy el es légy nekünk 
segitczégünk az mi mostani szükségünkbe az mi megh fezitetet Ur 
Jesus Christusunk általa. Amé. 

A mi segedelmünk légyé az Urna nevébe, ki teremtette a 
mennyét, es földet, ki áldandó, es diczirendő légyen az ő sz. neveért 
mostantol fogvat, es mind örökkön örökké, jőy el sz. Lilék Ur Is
ten, tölczd be az te hiveidne sziveket, es az te szeretedné tűzét ger-
iezd fel, ki sok külömb külömbféle nyelveken való népeket az hitné 
egyességében gyűtöttél. Diczirietek az Urat népekné seregi, di-
cziriétek. 

Örök mindehato Isten ki az eget menyet, földet, es mindé 
benne való álatokat méltóztattál az te diczőségedre, es az emberi 
nemzeté táplálására bölczé teremteni, ki Ábrahámot, Izakot, Jaka
bot gazdagsággal, kinézel, Aranyal, eszüstel megh áldottad, es lá
togattad minemű sok alatiddal, es marhákkal, s mindé jókkal fel
ruháztad, es Jakobna az te szolgadná az el vöt marháiért tiserte 
valókat attal, es megh áldottad es mindenek felet megh gazdagí
tottad. Vr Isten ki az gonos, es Istentelen Achának el reitet, es 
elasot kinczét az hamisságh, es sors által el vetetve megh mutatni, 
es megh ielenteni, méltóztattál, es az földből ki asvan fel venni 
engetted, noha Ur Isten né akarod hogy mi szorgalmatossak le
gyünk a mi életünkről, ruházatunkról, hané zörgetni hattal, hané 
hogy fogadást tévé megh nittatik az zörgetőnek, es hozad kiáltok 
megh halgatod kérését, es megh ielented, es megh mutatod az 
mibe fáradozunk, mért iol tudod Ur Isten hogy mind ezek szüksé
gessek minékünk. Ur Isten igaz élő kútfő, tekinczd az mi szüksé
günket, es mezitelenségünket az te nagy véghetetlé irgalmassa-
godért, es jóságodért, ezen el reitet, es asot kinézet enged minekünk 
mellyet keresünk az te diczőséges sz. nevedért, es az mi felebará-
tinkna jó adakozásokra az te sz. Mihally Archangyalod által je-
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lenézd megh es mutasd megh, hogy megh találva, es fel vévé a mi 
kezünk által minden akadally nékül vehessük ki az földből, ki 
vagy egyedül az megh gyözhetetle kirally mindé királyokon, es 
Vr mindé Vrakon, kinek paranczolattyara engedelmes minden te
remtet alat, kiben egyedül va czak mindé bizodalmunk, es te tőled 
egyedül mindé jókat varunk. Úristen, mutasd megh mi raitunk az 
te nagy irgalmasságodat, az te sz. akaratod szerint ezekbe bizvá" 
az te igiretedbe, ne éngedgyed megh czufoltatnunk, es czalatat-
nunk, hogy igy az te jo voltodért, es az te jo tételedért, mellyet 
hozzánk mutattál tégedet diczirünk halakat adva, es mind örök
kön örökké diczirné. 

O r a 11 o. 
. 
O mindé josaghná elő kútfeje mindéhato Ur Isten, a ki megh 

örvendeztecz, es megh vilagositas mindé embereket, ó sz. lilék Ur 
Isten ki az szomorú lelkekné vigaztaloia, megh keseredet lelkekne 
drága vendege, es megh nitoia vagy, mi szegeni nyavalias bűnös 
emberek te hozzad folyamodunk, es teneked könyörgünk, nicz 
gyögicz, es vidamicz megh az mi sziveinket, es az te sz. szerelmedné 
tüzét keriesd fel mi bennünk mutasd megh hozank fiaidhoz a te 
attyai jo voltodat, az te békeségedet adva nekünk méltatlanokná, 
tarcz megh közöttünk az egyességet, es igassagat, hogy illyen nagy 
kegyelmedet vévén mi közöttünk; es sziveinkbe semmi hamis gon
dolat, czalarsagh, haragh es egyéb értelemből való cselekedet ne 
talaltassék. így mindé módon, az el reitetet, es fel (találandó) vagy 
talált kincztől hatalmaddal űzd el az gonos lelkeket. 

I l l y e n m ó d o n . 

Ti lelkek, valakik minemű rendből, nemből, es nevezet sze
rint valók váltok, kik ezen el reitet kinczet őrizitek, akar Isten* 
nek paranczolattyabol, akar Angyalokéból, vagy emberekné enge-
delméből, avagy a ti előttök járóitól hagyatatva. En N. N. ki ezé 
kinczet fel kerese, veszem az halhatatlan Istentől, valastot vagyok 
arra, a ki minket, es tikteket teremtet, őtet félve neki engedelme-
sekné kel lennetek az ő hatalmából, a ki szólva, es mondva min
dené megh lettek az ő paranczolattyara. En tinektek mindé képé 
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kikné hatalmotok mar ninczé ezé az el reitet kincze paranezoiom, 
hogy mindé változtatás fordjtas vagy másképe való czalard fortély 
altal semmit se czelekedgyetek, hane az mi szükséginkre, életünk 
táplálására, es felebaratunkna segitezégére ezen kinczed el hagya
tok ezen helyen, mellyé az emberektől be tétetet előssör az földbe 
ez hogy megh legyen az mi megh vala. Ur Jesus Christusunkná 
paranczolattyabol en ti nektek paranczolom, ne legye semmi ha
talmatok raita, ezt tinektek hagyö, es paranczolom annak erejéből, 
ki jüvendó' lészen itilni eleveneket, es holtakot, es az világot az 
ttie altal. Ame. 

O ti egy hatalomba avagy minemüséghbe levő Ördögök, tisz
tátalan lelkek. En N. N. az ki teremtete az menyet, es az földet 
annak hatalma altal, az mi megh valto Ur Jesus Christusunk altal,' 
es az en hatalmö altal, mellyet enneke adót az mindehato Ur Isten 
ma es eze oraba, most, es mind örökké. En tikteket el valastalak, 
el osztalak, ezen kinéznek őrizesetől, es tartoztatasatol. -J- Attya-
nak -f- Fiúnak -\- Sz. Lilék Ur Istennek nevébe. Es megh átkoz
lak tikteket ti lelkek kik őrzői voltatok ezen kineznek, es oltalma-
zoi, az nagy hatalmú, es győzhetetle Istennek ereiéből, ki teremtet 
mindeneket az ő ereje, es hatalma altal, ő neki engedgyétek. Hogy 
ti tovább se utánatok valók, se mas rendbéliek is ne maradgyatok, 
de hogy mi nékünk épenséggel, es mindé hiba nekül es megh ezu-
folás nékül, az kinczet ide adgyatok, es el hadgyatok, az Istennek 
diezőségéért, es aldot sz. nevéért, az ki azt teremtette az szegeni 
emberekne hasznára. Menjetek el azért mindgyart minden hatal
maskodás nélkül, vérontás, alnoksagh, czalardsagh, ezufsagh, es 
praktica tétel nékül az mi testeinktől leikeinktől artalö nekül az ti 
helyetekre es lakastokra, hova az Ur Isten rendelt, es valastot 
benneteket, menyetek es álljatok el innét az ti kiralyatokhoz, es it 
semmi utón módon megh ne maradgyatok, ez mostani üdőtől fogva, 
es mind Örökké, annak atal a ki jüvendő lészé, es jün itilni eleve
neket es az világot tüz altal. Ámen. 

Mégis megh átkozlak benneteket lelkek es ezen kineznek 
őrizőit az Istennek ő sz. nevének általa ezen igikkel. El Elohim, 
Adonay, Tetragramathon. Athanatos. Paranczolö tinéktek eze nagy 
Istennek, es szentezéges nevének méltósága altal, hogy ti ezen 
kinczet el né változtatva az földből felemelyétek, es ugy hadgya
tok el, hogy Istennek nevinek djeziretire légyen, ezt nektek hagyö, 
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és paranczolo, egyebet ebbe ne czelekedgyetek, de ennek engedel-
messek legyetek, annak a kinek illik hogy engedelmessegteket megh 
mutassatok, es tőle felyetek, hogy ha pedigh ezekre engedelmessek 
ne lesztek, en tikteket halhatatlá örökön való átokkal megh átkoz
lak, excommunikallak, es az pokolna örökké való kinyara kötelez
lek, az hol az ti kinaitok uralkodni fogh napról napra végh nélkül 
hogy ha engedelmessek ne lesztek, es az kincztől el ne álatok, to-
vab ezen kinczhez ti ne jüjetek vissza örökkön örökké se ti, se 
mások. De az kinézet olly alapattal, es móddal hagyatok, hogy 
épé mindé czufsagh, alnoksagh, es praktikáitok nekül magunk ke
zeinkel fel vehessük Istennek sz. nevene dicziretire, magunk fele-
baratinkna hasznára. Allyatok el tehát innét az ti helyetekre, melly 
tinektek késitetet az mindehato Isten által, ki menyet, es földet 
teremtette, paranczolo tinéktek ezt az mindenható Istennek nevébe, 
es az által a ki jüvendő lesz itilni eleveneket es holtakat, ez vilá
got pedigh az tüz által. Ámen. 

Mégis megh átkozlak tikteket kinéznek őrizői, es vigyazoi, 
mellyet mi keresünk, mellyeket hom (sic!) lyukakba edényekbe az 
föld alat kövek közöt vagy alattuk, vagy holot minemű képe töttek 
be, enneké vagy társammá kik ezen helyre vele együt jűni fogna es 
keresni, hogy ti semmi képpé ne arthassatok, hane mindgyart 
mindé alnoksagh czufsagh nékül el tavozatok, es mindé ki gon
dolható phantaziakkal ne élhessetek, es el menyetek en tinektek 
azt paranczolo az -J- Attyanak - j - Fiúnak -f- es sz. lilék Istennek 
nevébe Ame, az ő egy Istenségéért, es hatalmáért, hogy ha el ne" 
távoztok, tehát mindennemű vérekné vérei, mellyek az ő szentczé-
ges nevéért ki ontattak, ti reátok rakom, es teszem, hogy ti raita-
tok légyen nagyobb kinokna büntetésére, es vesztésekre ki öncze 
az mi jmadczagink által nagyob vesedelmetekre a mi üdvözitö 
Vrunk Jesus Chrisztusunk szent teste, es drágalátos sz. vére által 
végh nekül való kinotokra,ki által jüvendő Ítélni ez világot az tüz 
által. Ámen. 

Infra folio lege Coniuraöea Tetra Latinas. 
Es igy tartoztasd megh az kinczed. 

Paranczolo en teneked, átok alat hagyö föld a ki az ő sz. 
neve által teremtet tégedet az emberi nemzetczéghnek hasznára, 
hogy magadba tovab az el reitet kinczet ne mérészellyed megh 
tartani, es ne czirkalhassad toyab? mellyekhez en az erős Istennek 
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hatalmából valaztattam, es erőmmel megh is tartom az föld alatt, 
ollya keppe paranczolö teneked föld az rettentő Angyalad által, 
es az ő neve által te el reitet kincz, hogy tovab es többe az földbe 
ne maragy, se az föld téged magába ne tarczö, hane magából ki 
adgyon, azért mentest gyüj fel az föld felet, es enged magadat ne
künk fel vénünk, es engedelmességgel lenni, kezeinkkel fel venni 
enged magad, az mindehato Istennek, kinek mindenek felet való ka-
hatalma va, es lészé örökké, annak mondö nevébe adatattak, a mi-
kepe en ez mai napö az attya mindehato Istennek nevébe paran
czolö, ha pedigh az en paranczolatomat, mellyel en tégedet megh 
kötlek elhalgatod, es engedelmes né leszel. En te reád hozok mindé 
nemű átkot, es megh atkozast, mellyek megh Írattak az Moyzes 
könivébe, kiket megh átkozott az Isten az kik né czelekettek, cs 
ne fogattak paranczolattyat Adonay azaz, a mindehato Istennek 
paranczolattyat, azért megh átkozlak, es megh tartoztatlak el rei
tet kincz (pénz) Istennek teremtet alattya Arani, ezüst, kincz, vagy 
mas elenodiumok az Istennek drágalátos szentczeges szavaival 
-f- Agla - j~ Adonay -f- Sabaoth -\- Sadai - j - Ely -j~ Emánuel - j " 
Jehova -\- Agyos - j - Athanatos - j - Sother - j - Theos -\~ Messiás + 
Alpha -|" e t Omega hogy helyből megh ne indully; mellybe be té
tettél, egeslen megh maragy, se valami lelkek által, sem az ördö
gök által, sem pedigh valami emberek által, hane csak mi általunk, 
ki tégedet keresünk, es magunk saiat kezünkéi az mindé ható 
Istennek diczőségére, felebaratunkna segitczégére az ő hatalmából, 
es szentczeges neve által keresünk, es hozad is foghtunk erősz bi
zodalommal, ki teremtetted az eget es az földet és mindé benne 
valókat szentczeges szaiadbol szólva erőssen teremtetted, al által 
lesz el iüvendő itilni. Vtolzor átkozlak tégedet föld es tudomanit 
teszek (ptestalok) tégedet is el reitet kincz - j - az elő Istennek szent
czeges nevébe -f- ki mindenható örökké való hatalomba halhatat
lan Isten - j - a ki mindeneket teremtettel -f- es mégis oldalak tége
det -|~ es el űzök te tőled minden tisztátalan lelkeket, es lészen fel 
szabadult az átoktól, es abból ki kért áldandó, es ki kiáltandó az 
lelkektől lesz megh szabadult, es ördögöktől az ő hatalmakba ne 
maracz, es né lészesz, hane az emberekebe. Azért mentest az min
denható Istennek sz, nevének diczőségért jői el, meni el róla. Pa* 
ranczolö azért teneket Istennnk teremtett alattya kincz ő általa 
téfemtetet denodiumia hogy helyedből megh ne mozdully se rae-
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lyehbé ne indully se odalul se bal se iob fele se elől se hatrab he
lyedből ne indolly, se valami módon massa ne változtassad maga
dat, de égésien olly alapatbá megh maragy, es tiszta mutatkozzál 
megh, es magad engedgyed nekünk paranczolom teneked, az min-
dehato Istennek ki beszelhetetlé nagy es szentczéges nevéért, ki 
jüvendő lesz itilni ez világot. 

Absolutis his recitentur, et legantur Psalmi psal. VIII. Psal. 21. 
et 22, 23, 24, 25 et 69. ez soltarok utá Páter nter, es Credo in Deü 
etc. Hogy ha azért az kincz kapalasana kezdetin, es azon farat-
czágh alat viz találna fakadni, vagy szél támadna, vagy mas 
akadalyos dologh interuenialna, tehát elejnte mentést kezdel át
kozni, mind addigh migh megh ne alapodik, olly sokkaigh olvas es 
atkozad, hogy ha még arra sem alapodnék megh, tehát olvassad 
Christus Vrunk .kin szenvedését, mellyet megh irt sz. Mathé Evang-
26. 27. és 28. részébe, ha azö se lésze alapodása, olvasd sz. Mark 
E. 6, 15, 16, 17. részit, sz. Lukaczna 22, 23, 24 , sz. Janosná 17, 
18. és 19. részit. Ti engemet avagy azon tarsaimot semmi utö mó
don megh ne haboriczatok, es artalmokra ne legyetek, hane egesle 
ezé kinczet, mellyet mi egyező akaratból az Istennek diczöségére 
nekünk felebaratunkna szükségekre, es segitczégekre keresünk, 
hogy tj szabadó egesle, es bekeségessen el hadgyatok, mindenkor 
el változtatás es czalardsagh nekül mellyet en tinéktek paranczo-
lok az szentek szentének engedelmessége által, es ereje által, mel
lyet ha megh vettek, es engedelmessck ne lesztek, tehát en ezen 
oraba tinektek az mindehato Istennek paranczolattyabol hagyó, 
hogy ez oratol fogvast mind örökkön örökké mindé igaz vér, melly 
a mi édes üdvözítő Jesus Chrisztusunkért ki öntetet légyen nektek 
gyötrelmetekre es örökké való vezedelmetekre, sőt a mi megh ualto 
Vrunk Jesus Christusunkna drágalátos sz. vére, es szentczéges sa* 
cramentuma légyen tinektek, es szolgallyon örök vesedelmetekre, 
kine soha vége ne lészen; se légyen, se nyugodalma ne lehessen, 
melly által jüvendő lesz, es jő itilni ez világot. Ámen. 

Mégis en tikteket megh átkozlak az el reitet kinczne őrizői j 
es oltalmazoi annak nevében, kiket az Isten az eghből az pokolnak 
mélységébe le tasigalt, es ki vetet, üzot tikteket az paradicsomnak 
ki főlit forrasitol. Ichongihon, Hydechél; Evfrates. Megh átkozlak 
tikteket mégis azért mellyért az ördög megh kisirtette üdvözitőn-
köt mondva. Ha Istennek fia vagy paranczolly hogy e kövek ke 
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nyerekke valtozana, es a ki azt mondotta boczatkozal le az tem-
plomná tétéiről, es liarmatczor mondva mind ezeket te neked adö, 
ha le esve imadandal engemet, ő általa en tikteket megh átkozlak, 
a ki azt mondotta neki, meny el tőlem satan ne kisirczed az te 
Vradat Istenedet, neki czak egyedül imadkozal, es haicz térdet 
neki, szolgálva hogy ti ki töröltessetek, es gyomláltassatok mindé 
babonazas es tétovázás nekül mindé ti erejetekkel el menyetek ezé 
kincztől az pokolná az ő veszedelmébe, es fenekébe -f- Az attyauá 
- j - Fiuna -f- es sz. lileknS Ur Istennek nevében. Ámen. 

Átkozlak tikteket eze kinczné őrizői mindé Angyalok, es 
Archangyalok ereje által, es hatalmok által, az Cherubin, es sera-
phin Angyal, es Istennek töb szamu sz. Angyali által, hogy ti ezé 
kinczet innét semmi utón modő megh ne indíthassatok, hane az mi 
szükségünkre es feleberatinkná hasznára, szűkölködők táplálására 
mindé gonosz, es czalardsagh nékül eze helye hadgyatok, es el me
nyetek, mindgyart el alyatok mindenestől, es el menyetek az po
kolná az ő mélységébe, ugy hogy soha többe onnét ezé kinczhez 
visza ne térjetek, es térhessetek, ezt nektek megh jelenté es pa-
ranczolö, az egekné es földne teremtője által. 

Átkozlak tikteket ezé kinéznek otalmazoi az Boldogságos 
Szűz Marianá keserves, es szivéne megh mondhatatlan sérelméért, 
az mi Jesus Christusunk faidalmas öt sebejért midőn faidalmas, es 
szivéné czak megh né repet voltaual nézve az ő kinyajra, szomorú, 
es el holt töredelmes szivei az ő egyetlen egy fiára az Vr Jesus 
Christusra fügve a kerest fan halva midőn az ő sz. lelkét az ő sz. 
attyana ajánlotta kezejbe, hogy ti mindgyart el menyetek eze el 
reitet kincztől, ea eze kinczet nekünk, es felebaratunkna épenség-
gel mindé el változtatás nékül, es czufság nékül elhadgyatok, an
nak ereje által ki jüvendő itilni. 

Átkozlak tikteket kinczö őrizői mégis az Isten mindé szen
telne vérek hulasokért, es mindé prophetak vérejért, Apostolok, es 
Martyrokert es lelki pastorokért, es Istennek mindé valaztottiért, 
az ö ártatlan [vérek hullásáért, az keresteniseghné igaz vallásáért, 
az pokolbéli, es olalkodasokért, es illetle kinozasokért, az ti Kirali-
tok Fejdelmetek ereié által, az ő méliségenek, es benne való ne
meinek, mellyek el titkoltattak mondom, hogy ti többe sohol ne 
maradgyatok, hane el hagyva az reitet kinczet, mentest az pokol
nak méliségebe vettessetek, mindé mi megh sértésünk nélkül, es 
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mindé megh trefalas, czufsagb, alnoksagb gondolattya nélkül az 
ördöghne oda vettetve legyetek, melly tinektek vilagh kezdetitől 
fogva k . . . . tet, kinek sem kezdetitől fogva vége ne lészen, . . . . 
jüvendő ez világot itilni. Ámen. 

Átkozlak tikteket tisztátalan lelkek, es ezé elreitet kincze" 
őrizői az menyért, földért; es az nagy tengerért, es mindé benne 
valókért, mellyek ő benne vanná, es erejekért az nap, es holdért, 
es az egekné csillagiért, az ő szépségiért, es erejekért, mindé élő 
fákért es kövekért, es az nagy talentumokért, es mindé czuso maso 
álatokért, mellyeket Isté teremteni méltoztatot az Ő aldot diczősd-
ges sz. nevének dicziretire, hogy ti ezen kinézné őrizői tovab ezen 
kinczen soha semmi hatalmatok ne légyen, se vele ne birhassatok, 
hané mentest tőle el allyatok, távozzatok, de helyéből megh ne in-
diczatok, sem elő, se hatra, se balra, se iobra, se alab, se felyeb, 
se méliségesbé nálunknál, de mi nékünk hatalmunkba egesle, es 
szabadossá mindé czalatkozás vagy fortély nékül el hadgyatok, 
kezünkbe adgyatok, mellyet en tinéktek paranczolok. Az attya 
Iste - j - nevibé - j - az fiu Istenné nevébe ~\- az szent Lilék Istenné 
nevében. Ámen. 

Iterum Lege Conjurationes Latinas Infra. 
(Itt szintén három lapnyi hézag után, egy lapot elfoglalva, áll 

a következő ábra, melyet én kisebb alakban teszek ide) : 

cp 

SÁTOR. 
AREPO. 
TENET. 
OPERA. 
ROTAS. 

Ezen felül meg irt cirkalmot mindé féle kinczekről, mellyet 
fel akarz venni, a mint latod ezent irva az szerint kell czirkalmaz-
nod, úgy hogy az kincz az kerestné közepibe essek, olly czirkalmot 
czinally, hogy valamenin az kinczet asiíl, keresni fogjak bele fér-

2 7* 
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kezhessenek, ha tize vagy többen volnaná is, az czirkalomhoz nyolcz 
par parast késeket vcgy, de azt kalmártól annin vegye az mint 
elsző szóval tartya, az után azon keresteket ezen kerékben kel tar
tani, az kalmártól mentés cl meni, ezen késekkel eképen ély. Csö-
törtökön az nap le ne szál, es fel né jön, öncz négy golyóbist tiszta 
fekete onbol, es azt laposiczad megh mindenikét mint egy tablaczka 
formára, azon tablaczkakra raiczold le azon kesék közül mindeni
kére külön-külön késel eze kerek felet való verseket, es azon késel 
mindenik tablaczkak az keresztné vegin való tábla formába egy-
egy vermeczkét azon ón tablaczkat ted azö vermeczkebe fel for-
ditvá az irassal az vermeczkebe, az késeket pedigh minden ver
meczkebe üsd le az fődbe, melly kések mind vegigh ot legyenek 
migh kivantatik. 

Következik az megh nezes, melly napokba kel ezé dolgokh-
nak veghbe menni s megh lenni. 

Chrisztus Vrunk születése napja uta die 12: szent Egyed 
napi a uta" 12. 

Viragh vasárnap uta 12: szent Ferencz napia uta 17. 
Szent haromsagh napia uta 16: szent Kelemen napia uta 24. 
Szűz Maria látogatása napia uta 30 : szent Miklós napia uta 14. 
Nemellyek mondgyak hogy eze napokba legh alkalmatosabb 

eze dolgot véghbe vinni, de en hiszem, hogy minden sz. nap élőt 
való pénteken, kivalképpe ha Christus Vrunk születése napia pén
tekén talál eszni, akkor egész esztendeigh mulathat ember azö 
munka. 

Bötben elsző pénteken, 
Dominica laetare hetin való pénteken, 
Nagy pénteken szent haromsagh uta, ez előtte való pénteké, 
Assumptionis Beatae Virginis Mariae pénteken, 
Mind szent napia élőt való pénteken, 
Vtolsor mindé hónak első ui pénteké áshatni. 
Az ki pedigh ásni, vagy keresni akarja az kinczet, illik hogy 

főlöstököm élőt, vagy nap keleté élőt kezgyen az dologhoz. Nagy 
Pénteken mind egész nap áshatni egész esztigh. Az uta ha az kin
czet kezedhez venned, es azö kinczet ismét el akarnád magad mas 
helyűvé be ásni, azt tudni kel, hogy az olly kinczhez azuta ember 
nem juthat : mert azt az fgldi emberek biriak oszta mellyet Pig-
meusokna hínnak, azoktól azuta soha az földből fel né vehetni, mert 
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soksor történik ha megh engedik js fel találni es fel venni, de ök 
azt vagy földbe vagy kovacz senne valtoztattyak, az olly annak 
kevés hasznát vehetni próbálni kel tüz által: ha fontos jo, ha könnyű 
semmire kellő. Mindé emberekne azért az felül megh irt ieleket jol 
megh kel tudni, valaki kinézet akar keresni, mivel azö pigmeusok 
gyakorta afféle kincz mellet szoktak lenni, sokszor az emberek 
élőt el szoktak venni, es az nézésbe hirtelé ki viszik, mivel nekiek 
va ereje az Istentől arra, ha el vehetik az emberek élőt, es kezéből, 
— tehát megh valtoztattyak; mas féle eszközre vagy holt szenne 
vagy vasra, czonta, vagy más darabokká, de kel tudnod azokkal 
miképpe élly. Kezedbe vévén ha fontos lészen tehát jo az mása 
benne, ha pedigh könyü semmire való, az Pigmeusok változtattak 
el, mellyet tűz által probalhacz megh. Valahol pedigh afféle mamona 
mutatodik kisirtve az embert ot azon pigmeusok vadnak az kincz 
mellet ő fortéllyok ő probaiok, az ö dolgokkal mivel ők oltalmaz
zak az ollyan kinézet, sőt gyakorta az embert megh jaczotattyak 
es trefallyak. 

Vtolsor az vessőczkéket mutatva, es olvasva az részeket né 
mindékor kel hinned az vessönek is, mert soksor czak egy fillyevt is 
mutatni szokot, kit régen elvestettek. Az kik az tükörbe néznek 
tudnia kel, hogy azokat is tentallyak,neha magok abrazattyabá, néha 
másokkal öszve gyülue móddal, es hamis tébolygasokkal tentallyak 
de né kel félni, es megh rettenni, által lathatni melly jo, es melly 
légyen gonosz. 

Hogy azért tudgyuk miczoda móddal, es mikor kelletik az 
ásáshoz fogni. Mikor az calendariü Jegyeibe Rak, Bika, kettősök 
mutatódnak az hold tölten, es főtt né kel sok féle babonással élni, 
hané Istébe jo reménseggel bizni imatkozni igaz hittel, egyező ér
telemmel kel lenni egy szivei lélekkel, egymás közt szép vigassa-
gos alapattal, jo gondolatokkal, gonost né kel emlegetni, egymást 
Istenessen kel inteni, történik soksor talalkoz valami rettenés, es 
féléié lenni, es mutatodni, de attól né kel félni, mert ne artalmassok 
az testnek ellene czak mint egy mamona vagy kisirtő mutatodik, 
de az semmi utö, modö ne arthat. 

Hogy ha oszta az kinczhez alananak, es az kinczet el vennék, 
előssör, es masodczor is annak békét kel hadnod, mert az ollyan el 
reitet kincz tölök czelekettetik megh hogy hoza né juthat az az, 
az pigmeusoktol, vagy az Isté né engette fel venni neked. Hogy ha 
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szinten fel engedi vetetni magát az kincz, azon pigmeusoktol kit 
Djakol silpheseknek hinnak alias pigmej mégis ők valtoztattyak, 
vagy senne, vagy főddé, vagy másképe ha azért az igy találkoz
nék lenni, az ember ne essek ketczéghbe, hane ahoz tarcza magát, 
a mit az sz. iras mond hogy az Iste itilni fogia, es elvaltoztattya az 
világot az tüz által, es az mint az soltarba va irva, hogy az arani, 
es ezüst az tűz által próbáltatik megh. Azért mentes vettessek az 
tűzbe, es az tüz által probaltassék megh ha lészen-e jo, dé ha fon
tos jónak kel lenni. 

Továbbá hogy ha né messere, es hertelé ne méllyé asvá ra 
talál az kinczre, az ollyan kinézet semmi utón módon el né valtoz-
tathattyak azö pigmeusok, vagy (siphesek) de mi képpé el reitetet, 
es be tétetet, az szerint felis találtatik. 

Mégis mennél nagyob zörgés, csattogás mutatódik, annál na
gy ob kincz va otta, melly dologért eleitől fogva sok hazak es va
rak szoktak pustá hagyatatni gondolva hogy az gonossok avatkoz
tak volna hoza a ki lehetetlé dologh, mert az gonos né bir ollyan 
helyekkel. 

Ezis tudnivaló dologh mennél félelmesbnek, es irtózassál va
lónak latatik lenni az ásáshoz az ollya kincz méllyebbe va az 
földbe. 

Tudgyad aztis, es elmedbe tarczad hogy mikor az kinczet 
ásod, es gyermekférfi vagy leanzo az tükörbe nézve, es fogia mon
dani ezt latö, es sokat latok, valami appro embereket kinczet, pénzt, 
mas helyre hordgyak vagy vonnyak élőt, az olly kinéznek 
békét hagy ; mert ahoz ne juthatni. 

P r a k t i k a a z m o g y o r ó v e s z ő m e c z é s é r ő l , m i k é p 
p e n k e l m e c z e n i . 

Vasárnap mikor találkozik hogy az uisagh nap keleté élőt 
teczeni fel, meni ki akkor az te hazadból, es keres két mogyoró 
vessőt, es mikor feltalálod, mordgyad ézt az attya Istenné nevébe 
kereslek tégedet, az fiu Istenné nevébe megh találtalak tégedet. Az 
szent lilék Istenné nevébe meczeni foglak tégedet, hogy te énne
kem mindé igazat jelencz megh, mellyet cn tőled érteni, es tudni 
akarok, es mongy harö izbe páter nostert, Credót eczer, A ve Ma
riát haröszor, az utá azö aldas szerint annak nevébe mesd le egy 
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egyúttal, az az eczerre az vessőt (mind kettőt) külön-külön, min
denikere harö-harö kerestet mes. 

Az uta azt mondgyad ez alázatos szíbül való imatczagot tö
redelmes szível. 

Mindéhato Ur Isti te szemeid élőt vadna mindé lehető dol
gok es az vilagossaghra ki adattak miképpe menibe azonkeppe it 
az földönis, ki az emberi nemzetczéghné -\- erőt es segitczéget vi
gasztalást mutattál, es az te egyetle egy szülőt fiadat az Jesus Chri-
stust az ki Dávidnak magvából származék te ald megh -f- es vi-
lagosiczd megh ezt az vessöczkét es légy segitczéggel neki, erőt es 
hatalmat agy, es megh mutatod az olly helyeket, mellyekbe el rei-
tettek, es el tagatattak az kinczek, mellyeket en szivesse azok közül 
megh nyerni kivannék, s akarok tégedet egyedül, hogy ha lenne 
azon ezüst vagy oly próba, drága kövek, es azokhoz haszonlo me-
tallumok, hogy enneke azokat megh jelentene, es megh mutatna 
minden megh czalas nékül, bantodas, és czalardsagh nekül, es mas 
ártalmas dolgok által az sz. keresnek hatalma es ereje által, az mi 
Jesus Chrisztus Vrunk által az ki en erete, es minden bűnösökért 
az sz. kerestfan megh holt. 

Akkor átkozd megh azö vessőt, es mond. 
En meghatkozlak tikteket vessök azö Christusükna vesseje 

által, a ki kedves, es kellemetes az te sz. koronád élőt. En megh 
átkozlak tikteket vessök az Áronnak vesseje által, mellyel ő megh 
atkozot sok szamu népek élőt való vizet megh áldva ugy osztan 
azon mezőből ki buzgót, es öntődöt viz patakokkal folyva. Átkoz
lak tikteket vessök az Moyzesné vesseje által mellyel ő kétszer 
megh czapva az véres tenger vizét, es által utat nita. mellyel által 
kőtözkodék az Izrael népe, mikor kivivé őköt Egyptö földéből. 
Átkozlak tikteket vessök mas szent vessök közöt hogy légyen ha
talmatok, ahol arani, ezüst, pénz vagy Ruda banya, es másféle tit
kos, es reitet kinczek vadna, es ahol drága kövek vadna, hogy ők 
enneke igaza megh jelentenék mindé meghczalas, es czalardsagh 
nékül, ezt tinektek paranczolom az sz. kerest fa által - j - es az sz. 
vesső azaz scepter által, es minden szentekne el reitet vesseje által, 
melyekkel az mi Vrunk Jesus Christus megh ostoroztatot, es tinek
tek vessök paranczolom azon sz. vessök által, melyekkel az sz. 
lilék le szolot mikor szűz Mariát megh latogata, es megh áldotta, 
üdvözlötte. 
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Valamint hogy igassagos dologh, azökcppé ti js enneke megh 
ielenczetek igaza mindé el reitet, es ne tudható dolgokat es el rei-
tetet jo kinczeket, mellyek az földnek gyomrába vadna. Ezeket 
tinektek paranczolom vcssó'k, az attya -f~ Istenné nevébe -f- Fiu 
Istenné, es -\~ szent Illek Istenné nevébe. Ámen. 

Mikor osztá akarz valami kinczet keresni, vagy banyát, drága 
köveket, vagy el reitet mas fele drága metallumokat jókat, akkor 
tarcz ezé vessó'köt mindazket kezedben, ahol az kincz va be ásva, 
ot aligh tarthatod megh, mert ő nekiek hatalmok erejek leszen 
azö a helyen. 

1 1 e 111. 

M e s t e r s é g e a z k i n c z k e r e s e s n é a ki a k a r k e r e s n i . 

Ha azért akarz olly gyertyát czinalni, mellyel az el reitet 
kinczet kercsdhesd fel, \égy pamutot, gyapiat, es ez ina Ily kanotot 
abból, az utá végy kin essőt o haial öszve miscualuá kend megh 
azö kanotot, az utá végy varga surkot ige tisztát, kinkövet es par 
ray viassat, hogy ha ezé előszámlált dolgok megh vadnak ad ke
zébe azt egy szűz leanak péntek napö mikor harangoznak az alat 
czinallya megh, az uta ha azt megh czinallya, j rd ezt rea fenszoval 
azö gyertyára illy szókkal -f- -Az attyaná nevébe -|~ az íiu Istenné 
nevébe Elion -f- Eloe az sz. lilék Istennő nevébe Elohie -J- az uta 
vid azon gyertyát elsőbe az templöba, had egy miset enekellye 
raita az pap az utá olvassa a sz. János Evangéliumát kezdetbe 
vala. stb. 

Mikor oszta oda talalz jú'ni ahol az el reitet kincz vagyö, te
hát azö helyé el aluszik ot keresd az kinczet, s megh találod, ezt 
igaza, es valóságossá el hiheted. 

Másképpé igy ahoz haszonlo : 
Végy gyapiat kenessőt, veres szelimet, varga szurkot kén

követ, par rayviassat, Temient, myrrhat vagy füstölőt abból czi-
nally gyertyát azzal keresd az kinczet. 

P s a l m u s 8. 

Domine Deus nter qua admirabile é nőnie tuü jn universa 
terra, quoniá elevata é magnifiicentia tua super coelos, ex ore in-
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fantü, et lactentiü, perfecisti laudem propter inimicos tuos ut de-
struas inimicü, et ultoré. Quoniá vidobo coelos tuos opera digitorum 
tuorum luná, et stellas, quae tu fundasti. Quid é hö quod memor es 
eius, aut filius höis quonia visitas eü. Minuisti eü paulo minus ab 
Angelis Glória et honore coronasti eü. Et instituisti eü super opera 
manuü tuarum. Ola subjecisti sub pedibus eius. Öves et boves univer-
sas, in super et pecora campi, volucres coeli, et pisces marjs, q per-
ambulant semitas marjs Domine Dominus nter qua admirabile est 
nomen tuü in universa terra. Glória patri, et filio. e tc 

P s a l m u s 21. 

Vra az te erősségedben örül az kirally, es az te szabadita-
sodba, melly igen örvendez. Az ő szivéné kivansagát megh attad 
neki, es az ö ajakina kérésit ne tagattad megb tőle. 

Mert elől vitted őtet az te javaidna áldásaival, es tettel az ő 
fej ebe tiszta arani koronát. 

Eletet kert te tőled, es attal neki napokna hossaságát mind 
örökkön örökké. 

Nagy az ő diczekedése az te megb tartásodba fényességet, 
es ékességet vittel ő rea. 

Mert vetetted rea mindé fele bő vseges áldásodat mind örökké 
megb vidamitodtad őket az te szinedne örömével. 

Mivel az kirally bizik az Úrba, es az magossagosna jo ked
vébe megh ne hanyatlik. 

Megh talallya az te kezed mindé te ellenségeidet, es az te 
jobbéd megh talallya az te gyűlölőidet. 

Ollyanná teszed őköt mind a tűznek kemenzejet es megh 
emezti őköt a tűz. 

Az ő magzattyokat az földről el vésted, es ő magvokat az 
emberekne fiay közül. 

Mert te ellened gonost végeztek, es czalardsagot gondoltak, 
mellyet véghez né vihetnek. 

Mert te őköt czelul vetted, es megh vonzód az te iadot ő 
ellenek. 

Magaztaltassal fel Vr az te erősségedbe, eneklyük es djczir-
iük az te hatalmadat. Diczősségh. etc. 
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P s a l m u s 22. 

En Istene, en Istené miért hattal el engemet, miért távoztál 
el az en megh tartasötol, es az en ajakimná bezédetől. 

En Istene kiáltok mindé nap esztigh, de ne halgacz megh 
engé, ejel is ninczen nekem vesteglésem. Te pedigh szent vagy, ki 
lakozol az Izraelnek diczireti közöt. 

Az mi atyáink te benned biztak, biztak es megh szabadítot
tad őköt, te hozzad kiáltottak, es megh szabadultak: te benned 
biztak, es megh ne gyalazottak. En pedigh féregh vagyok es né 
ferfiu, embernek sidalma, es népnek utalatossága. 

Mindene kik engemet latna megh czufolnak engemet, ferre 
vonzak ajakokat, es haitogattyak az ő feieket mondva". Bizot az 
Vrba szabadicza megh ötöt, mert ö neki jo akarója. Mert te von
tai ki engemet az en Anyamna méhéből, es biztattál engemet az 
en Anyamna emlőjetői fogva. Te oltalmad alá vetette az en Anyá
nak méhétől fogvast, az en Anyámnak méhétől fogva te voltai 
enneke Istene. Ne távozzál messe en tőlem, mert az nyomorusagh 
közel uagyö, midőn nincz segitczégh, környül vettenek engemet 
sok bikák, es az Basannak erős bikái megh környékeztek enge
met. Fel tátották en ellene az ő szaikat, mind az ragadozó, es or
dítozó orosJyan. 

Mind az viz ugyá ki öntetté, es mindé en czontaim el oszlat-
tanak, az en szivem mind a viasz, el oldatot az en belsző tagaim 
közöt. Megh szaradot mind az czerép az en erőm, az en nyelvem 
is az en Ínyeimhez ragadot, es az halainak porába vetettel enge
met. Mert környül vettenek engemet az ebek, es az goirossaghnak 
serege megh környékezet engemet, által lyukaztottak kezeimet es 
lábaimat. 

Megh számlálható mindé az en czontaimot, ők pedigh en reá 
néznek es tekintenek vala. Az en ruhamot nagyokná el osztottak, 
es az en köntösömre sorsot vetettének. De te Ur ne légy messe 
tőlem, en erősségem, az en segitczégemre sies. Mencz megh az en 
lelkemet az fegyvertől, es az en egyetlö egyemet az ebnek kezéből. 
Szabadicz megh engemet az Oroslannak szaiabol, es az Unicormis 
szarvai éllé halgas megh engemet. Hirdete az te nevedet az en 
atyáfiainá, a gyülekezetné közepette diczirlek tégedet kik félitek 



KINCS-ÁSASI BABONÁK. 415 

az Vrat diczirietek ötét. Jakobna mindé nemzeti diczerjetek ötét, 
es felvétek ötét Jzracinek eges magva. Mert meg ne utalta, es el 
né vétette a szegényekne nyomorúságát, es el né reitette az ö or-
czaiat ö tőle, de midőn kiáltót ő hoza megh halgatta őtet. Te felő
led lészen az en>diczirete, a nagy gyülekezetbe az en fogadásomat 
megh tellyesité azok élőt, kik félik őtet. Esznek a nyomorultak, es 
megh elégesnek; diczirik az Urat, kik keresik őtet, es él az ti szi
vetek mind ötökké. Megh emlékeznek, es megh térnek az Vrhoz, 
az fődnek mindé hatari, es imatkoznak te előtted az poganyokná 
mindé nemzeti. Mert az Vre az birodalom, es Vralkodik az pogá
nyokon. Esznek es imadgyak őtet az fődnek mindé kővéri térdet 
hajtana ő előtte mindene kik az porba feküsnek, es a ki az ő 
lel . . . . . elevenen megh ne tarthattya. Az ő magva nekie szol-
galy es az Vre lesznek mind örökké. El jünek, es hirdetik az ő 
igassagát az ő utannok való népnek hogy ezt cselekette. Diczö 
ségh. etc. 

P s a l m u s 23. 

Az Ur az en pastorö, azért megh né fogyatkozó. Gyönyörű
séges, es füves helyeken legeitetet engemet, es lassú viznek mel
léje visze engemet. Az en lelkemet megh vidamittya es viszen en
gemet az igazsaghna öszvényen az ő nevéért. Még ha az há
lálna arnyékana völgiben járok is, ne felek a gonostol, mert te 
én veié vagy, a te vessőd es botod vigaztalnak engemet. Asz
talt késites énnekem azok ellő, kik enneke ellensegim, sőt még 
bizonyai a te |o voltod, es irgalmasságod követnek engemet élet
nek mindé idejébe, es lakozom az Vrna hazába hozzu ideiglé. Di-
czöségh légyé. etc. 

P s a l m u s 24. 

Az Vre az föld, es az ö tellyessége, az földné kereksége es 
anna lakossi, mert ő az tengert fundálta, kiczoda mégyé fel az Vrna 
hegyére, es kiczoda ál megh az ő szentczégéne helyén. Az artatla 
kezű, es az tiszta szivü, es a ki fel ne emelte lelkét az hivalkodásra, 
£e czalardsaggal megh ne eszküt. Ez vészen aldast az Vrtol, es 
igassagot az ő üdvözítésének Istétől, es az Iste keresőkné nemzet-
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czege kik keresik az te színedet oh Jacob Selah, ti kapuk emeJye'-
tek fel az ti fejeteket, es emelkedgyetek fel örökké való aitok, 
hogy mennye be az diczőséghné" királlyá, kiczoda ez a diczöségh-
nek királlyá, az seregekne Vra ö az diczőséghné királlyá. Djcző-
ségh. etc. 

P s a l m u s 25. 

Aleph. Te hozad emele fel Vr az en lelkemet. 
Beth. En Istené te benned bizom hogy megh ne gyalaztasz 

es ne örüllyenek az en ellcnsegim en raitá. 
Gimel. Sőt mindenek kik tégedet várna megh né segyenül-

tek segyenüllyenek megh, az kik gonossul czelekesné ok nélkül. 
Daleth. Az te utaidat Vr mutasd megh éneke, es az tq öszvé-

nidre tanicz megh engemet. 
He. Vau. Viselly engemet az te igassagodba, es tanicz enge

met, mert te vagy énnekem szabadító Istene, tégedet varlak egész 
napon. 

Zain. Emlékezel meg Ur az te irgalmasságodról, es jo voltod
ról, mellyek kezdettől fogva vadná. 

Heth. Az en ifjusagomná bűneiről, es az en vétkeimről megh 
ne emlékezel az te irgalmasságod szerent emlékezel megh rólam a 
te jo voltodért Ur. 

Teth. Jo es igaz az Ur annak okaert tanittya a bűnösöket 
az útban. 

Jod. Igazittya a nyomorultakat az itiletbö, es tanittya az ala-
zatossakat az ö uttjara. 

Kaph. Mindé utai az Vrnak jrgalmassagh, es igassagh, kik 
az ő frigyét, es bizonsagit megh őrzik. 

Lamed. Az te nevedért Ur légy kegyelmes az en büneimné" 
mert sokak. 

Mem. Kiczoda az ember ki féli az urat azt tanittya az útra a 
mellyet valasson. 

Nun. Annak lelke megh marad az iobon, es az ő magva örök
ségül birja az földet. 

Ain. Az en szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő veszi 
ki az tőrből az en lábaimat. 
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Pe. Tekincz rea ; es könyörülj rajta, mert en egyes es sze
gem vagyok. 

Zade. Az en szivemne haborusagi ige megh sokasultak, az 
en nyomorusagimbol szabadicz megh engemet. 

Koph. Lásd megh az en nyomorúságomat, es gyötrelmimet, 
es boczasd meg mindé bűneimet. 

Resch. Tekenczd megh az en ellensegimet mert igen megh 
sokasodta, es méltatla gyűlölséggel gyűlöltének engemet. 

S . . . Őrizd megh az en lelkemet, es szabadicz megh enge
met, hogy megh ne szégyenullyek, mert en te benned biztam, 

Tav. Az tökéletességű es az igassagh megh őriznek enge
met, mert tégedet varlak. 

Pe. Szabadicz megh Istene az Izraelt mindé ö nyomorusagi-
bol. Diczó'ségh Légyé. 

P s a l m u s 69. 

Tarcz megh engemet Ur Iste mert el értenek az vizek mind 
az en lelkemigh. Be esem a mélységh sarába, holot fel ne álhatók, 
mélységes vizekre jutottam, es az viznek habia el fogót engemet. 
El farattá az kiáltásba megh szaradot az en torkom el fogyatkoz
tak az en szavaim várva Istenemet. Mert többen vadnak az en fe-
jemne haisalainal, az kik engemet ok nélkül gyűlölnek, eró'ssek az 
kik engemet szorongatnak, kik nekem ellense'gim ok nekül, a mit 
en el ne ragadoztam megh kel fizetne Iste te tudod balgatagságo
mat es az en bűneim ninczene el reitve előtted. Ne szegyenüllyenek 
megh en érettem a kik tégedet varnak, Ur seregeknek Ura, ne pi-
rullyaná megh en miatta, a kik tégedet keresnek Izraelnek Istene. 
Mert te éretted terheltettem gyalázattal az gyalázat befedezte az 
en arczomat. Az en attyamfiai élőt idegené lőtte, es az en Anya fiai 
élőt jövevénye. Mert az te hazadhoz való buzgó szeretet megh 
emezt engemet, es azokná gyalazattyok kik téged gyaláznak rea 
esztene. Mikor sírva gyötröm bőitöléssel az en lelkemet, az is gya
lázatra fordul énnekem. Mikor az en ruhám helyébe zakba őtözöm, 
ő nekiek akkor példa beszed vagyok. A kik kapuba ülnek en rólam 
szolnak, es borná lakadalmabá en rólam eneklenek. Es annak oká
ért te neked igy könyörgök Ur. Az te jo voltod megh ideje 
vagyon, Iste az te irgalmassagodna sokaságába halgas megh en-
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gémet, az te szabaditasod felöl való igiretedne igassagabá szaba-
dicz megh engemet az sarbol, hogy el ne borullyak, szabadullyak 
megh az en ellenségimtől, es az viznek örvényétől. Hogy el ne bo-
riczon engem az viznek liabia, es el ne nyellye engemet az Örvény, 
es az veremné szaia ne dugattassék be en rea. Halgas megh Ura 
engeet, mert jo az te kegyelmességed, irgalmasságodnak sokasaga 
szerent tekencz en reám. Es ne reiczed el az te orczadat az te szol
gád elot, mert nagy szorongatasotn vagyö neke, sies halgas megh 
engemet, légy mellette az en lelkemne, es szabadiczd megh azt, az 
en ellenségemért szabadj ez megh engemet. Te tudod az en gyalá
zatomat, az en szegyen vallásomat, es szidalmamat, te előtted vadná 
mindé en ellenségim. A gyalázat szagattya az en szivemet, annira 
hogy megh nyomotattam, es midőn várna hogy en vele edgyüt va
laki bankodgyék, de senki né vala, es keresek vigaztalokat, de 
senkit ne talalék, sőt inkab az eledel helyebe neke mérget adnak 
vala, es szomiusagomba neke eczetet adnak vala jnnö. Legye az ő 
asztalok ő előttök tőr gyalant, es az ő szcrenczejek haló gyalant, 
szetetüllyenek megh az ő szemek hogy ne lassana, es az ő dereko
kat tegyed erőtlenne. Onczd ki az te haragodat ő reajok, es az te 
haragodna búsulása vegye őköt környül. Legye az ő palotajok 
pusta, es az ő hajlékjokba ne legye lakos. Mert az kit te megh ver
tél, azt haborgattyak, es az te tőled megh sebesiteténé nyavalya-
iokról beszélgetne. Egy hamisságokat mas hamisságokkal büntesd 
megh, es az te igassagodra ne jussana. Töröltessené ki az élőknek 
könivéből es az igassagh köze ne jrattassaná. En szegéni szűköl
ködő, es nyomorult vagyok, de az te szabaditasod engem Istene 
fel magáztál. Djcziré az Urna nevét énekekkel, es őtet dicziretek-
kel fel magaztalő, es kedvesebb leszen ez az Ur élőt az Ökörnél, 
es az tulyoknal, mellynek szarvai, es kormej vadná. Lattyak ezt 
az nyomorultak, es örvendeznek, a kik keresitek az Istent, él az ti 
szivetek. Mert megh halgattya az szegényeket az Ur, es az ő szol
gáit ne hagyja el. Djcziriék Őtet az egek, es a föld, az tengerek, es 
az kik azokba vadnak. Mert az Iste megh tartya az szönt, megh 
épiti az sidókná városit, es ot lakozna, es örökségül biriak azt. Az 
ő szolgaiokna mindé maradéki örökségül biriak azt, es az kik sze
retik az ő nevét, lakna abba Djczőségh legyen az attyaná, fiuna, 
es szent lilék Istenné nevébe, miképe kezdetbe djczőségh vala, 
most. es mind örökkön örökké. Ame. 
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K i n c z m u t a t ó v e s s ő k r ő l v a l ó t a n í t á s . 

Azokna keresése megh czinalasa es véle való elélése igy 
vagyö. 

Indully el Istenné hírével az hol mogyoró fakna bő termese 
vagyon, es keres két egyenlő ez idej vessőt, kik egy mas mellett 
egy gyükérből nőtek fel, es kitanulva jegyezd megh az helit, az 
bokrot hogy megh talallyad, mikor azért a jo Iste elő hoza kara-
czö napiat viratta élőt kelly fel mosgyal megh imatkozal az Ur 
Istenné, az uta meni érette, es ha szinte elől ne jöt volna, karaczö 
napiara js, egy vasarnapö js megh lehet, melly hold uisagh utá 
elsző vasárnap nap tamatta élőt megh mosdva, imatkozvá az Ur 
Istenné, meni oda a hol az élőt megh kerested az vessőket, es oda 
jutva fordully nap kelet fele, es fogd megh az vessököt, es egy 
meczessel mesd le egy ui késsel mind az kettőt megh fogva, azért 
mikor le akarod meczeni kezedbe tartva azt mondgyad: Az attya 
Istenné - j - nevébe kerestelek megh tikteket ó vessők, Az fiu Is
tenné -}- nevébe találtalak megh tikteket, Az sz. Lilék Istenné - j -
nevebe meezelek le tikteket ó vessők, az végre hogy mikor en tik
teket az nagy Istenre, es az ő nagy hatalmasságára kénszeritelek, 
hogy tik mindgyarast készek legyetek az ő hatalmasságának en
gedni, hogy valahol az földnek gyomrába, kő fal közöt, es egyéb 
helyekbe js légyen el reitve kincz, pénz, es egyéb fele ezüst arani 
marha, azt ti énnekem igazan megh mutassatok, hogy azt en az 
Urnák segitczége, es aldasa vele légyé onnét ki vehesse, es az nagy 
Istenné diczőségére véle élhessek, es az szükölködőknc jóval belőle 
lehessek. Ame. Mi attyank etc. hiszek egy Istenbe: Mind ezek uta 
hogy haza fele indulz az vessökkel, igy imatkozal Örök Attya 
mindé ható Ur Isté mi Urunk Jesus Christusunkná sz. Attya kér
lek en bűnös szolgád hogy mikeppé Áronnak es Moyzesné enget-
ted vala, igy enged megh énnekem js hogy mikoron en őköt az te 
hatalmasságodra kénserite legyenek kések engedni az te hatalmas-
sagodná, hogy valahol kő falba, földbe, es akar mi egyéb hellyen 
js legyenek elreitve, kincz, pénz Arani es egyéb féle marha, en-
neke az ő helyével egy üt megh mutassak, hogy en azt onnét ki 
véve sz. felségedné diczőségére, fele baratimná elő menetelire, az 
szegen szűkölködő Arvakna" rabokna táplálására, lelkemné pedigh 
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élhessen üdvösségire vele. Ame. Mi attyank etc. hiszek egy Is
tenbe, etc. 

Az vessök egy aranyuk legyenek, es mind az nilne az 
kibe az idegh iar ird az végire ezeket -f- Chon -f- Arra -}- Harra 
-}- az másikára ez - j - Adorgh - j - Ele -f- Elion -f- az vessőnek 
formája -f- Elion -j~ Arra -f- Harra -|- Adarogh - j - Eloi -j— Eli -f-
Elion - ] - . 

Tj vessők en tikteket az hatalmas Istenné hatalmasságára 
kenseritelek, hogy ha az el töt kincz, pénz es egyéb fele drága 
marha vagyon it valahol földbe, kő falba, avagy egyéb helyeken 
js, hogy ti azt enneke mindé veszedelem nélkül megh mutassatok, 
hogy en azt innét teremtő Istene aldasabol, es segitczégéböl onnét 
ki vehesse, es ő sz. felsége nevének djcziretire, fele baratimna, es 
mindé szűkölködő Christus tagiainak táplálására épületire, lelkemne 
pedigh örök üdvösségére élhessek belőle. Ámen. Mi attyank etc. 
Credo etc. 

Az Istenre való kenseritésne másik formája: Ti vessők en 
tikteket kenseritelek az hatalmas Istenné hatalmasságára, mely-
lyel menyet es fődet teremtette, hogy ha az el töt kincz, pénz, es 
egyéb fele drága marha vagyon it az fődbe, es masut el reitve ti 
azt énnekem megh mutassatok -}- Attyaná -f- Fiúnak - j - es szent 
lilék Istenné - j - nevébe -f* Ámen. Mi attyank etc. hiszek egy Is
tenbe etc. 

Az kincz mutató vessők keresésne czinalasanak mas modgya 
szent György, es Pünközd közt való hétben ui hold uta való elsző 
Vasárnapon meni az szőlő hegyre nap támadása élőt ket elő aras-
tot egy szőlő tőből nőt vessőköt mes le es czinald ugy mind az nil-
nak az ravaskaja az kibe az idegh iar, le meczve az vessőköt, mikor 
haza felé indulz véle, mond el az elsző mondba elődbe irot oratiot, 
es könyörgést örök atya mindehato Ur Iste, az mi Urunk Jesus 
CLristusna. — Az Istenné nevére való kénseritesbe, az első, es har
madik módban megh irt conjuratiokkal élhecz, sőt olajnak, tükör
nek, körmeknek kenseritesekne formaiana el mondása után, ezt is 
el kel mondani az vessőkre. Mikeppe az Istenné tiszta es szent igéje 
az menyei kinczre igazit, igy tik ó vessők minket mindé kételke
dés nélkül igazgassatok az el töt kinézek valóságos el töt helyére 
Jegynek, es kinéznek megh találására. -\- Attyana - j - Fiúnak -f-
es az vigaztalo szent lelek Istenné nevébe - j - Ámen. 
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Az egyik virgá ez legye irva -f- Eli -}~ Eli az masikon ez 
AI£OQ -f- ö ozo 4~ o kuzttos. 

De quibusdam miraculis vegyed az ebnek fejet, es az nyúl
nak epejet azt megh égetve Törd öszve czinally gyertyát belőle, 
igy próbáld megh azért az gyertyát miképpe kellyen véle élni. Az 
akazto fan való istrángot kire az embert akastottak, az elszö rainak 
viassat, es az ki mint következik az elszö imatczagot mond ra. 

Es másik jmatczagot az elszö rainak viassaból czinally 
gyertyát, de az vias feir légyé es az hol lészen az kincz az földbe az 
kit el reitettek ot el alusik az gyertya, ha pedigh mind el fogh éghni, 
nincz ot, de az másik imatczagot mond el mikor keresni akarod, 
es az harmadikat js mondgyad mindgyart utanná. Örök mindé ható 
attya Ur Iste mi Urunk Jesus Christusna szent Attya kérlek en 
bűnös szolgád, hogy mikeppe Áronnak, es Moizesne engetted vala, 
igy enged megh énnekem js. Ámen. 

Januariusna 3, 4, 6, 11, 12, 19. Feb. 10, 11, 19. 
Mar. 1, 1G, 17, 18. Apr. 1, 27, 18. 
Majusná 7, 14, 17. Juniusná 15, 19. 
Juli : 15, 18. 7-br. 16, 18. 
8-br. 9. 9-br. 17, 20. 
X-br. 7. 

E darab eredetié a debreczeni reform, colleginm könyvtárá
ban van, — Lugossynak nagy gonddal készült másolatával együtt, 
— mely utóbbi azonban, kézen forogván, közelebbi években égéa 
által meghiányosodott. E kettőből másolva veszi itt a t. olvasó, — 
másolva az eredetihez betűkre, lényegesb és utánozhatóbb jegyekre 
nézve teljes hűséggel, — megtartva az összevonást és egynémely 
középkorias jélezést is, — alkalmazkodva az eredetinek arányához, 
sorai rendéhez stb. 

A mü az említett érdemes és igen illetékes másoló jegyzete 
szerént 1680 előtti lehet. Erre mutat határozottan az Írásmód is, 
mely a XVII. századból ismeretes, — mely félig németes, félig 
latinos jegyekkel, sőt régies összevonásókkal, kihagyásokkal él, 
olyakkal melyek említett idő táján sem minden Írónál fordulnak 
elő. — Gyakorlott, ügyes, gyors de elhamarkodott irás; többféle 
hibát ejt, melyeket e másolatban mindenütt, minden részben meg-

BYBIVTÜD, KÖZLEMÉNYEK. XI. g 8 
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tartottam, — igyekezvén mindent az eredeti szerént teljes hűséggel 
adni, úgy a mint kell és szokás : hogy tanúiságot bizton vehessen 
belőle az a ki tárgyi ismeretet s az a ki nyelv-sajátságot keres 
benne. 

Másolatom, melyben többszöri gondos átnézet után sem lel
tem hibát, visszaadja a mássalhangzók felett, sőt szók közt is ille
téktelenül, de az eredetiben, úgy látszik, szándékosan alkalmazott 
pontokat. Ezeket szedéskor mellőzhettük. így ezekben : iozanságba. 
— Uriel-Angyal (összetartozó szók.) — Angyala. — Továbbá más 
utánozhatott jegyeket: mindennemű. — Ostituisti e h-constituisti. 
— a végső n, m és k elhagyása jeleléseül alkalmazott visszarán-
tást •" mindé ne (minden, nem). 

Áz összehúzásokat anná = anyja — oia = omnia stb. A leírási 
következtetlenséget ilyekben : iszmert is ismert, elszö — első, — Jios-
saság, — kértheted v. keztheted = kérdheted v. kezdheted, — ke-
resdhesd, — silphesek és siphesek =x silphek, — Tetragrammanton. 
— A végső t kettőztetésének tévesztését stb. 

Néhol érthetlenség van az eredeti szöveg egyes szavában 
vagy mondatába. így ellezes keppen, — hom — kifölit (kifolyt) — 
mentes (mentest), — pár ray viasz. Ez utóbbi kifejezésben lehet 
az a pár, mely ezekben fordul elő : pár szén, pár lúg, pár hogy ma 
(porrum ? Párizp). — A mondatszerkesztés nehézkes sőt hibás, pél
dául a 408.1. 

A mü; tartalmát tekintve, bizonynyal nem eredeti. Benne 
vegyülve látszanak keleti és nyugoti, keresztyén és nem-keresz
tyén babonázási fogalmak és fogások. Lehetséges, hogy egészben 
idegenből van átvéve. Utána néznem segéd eszközök hiánya aka
dályoz. Figyelemre méltó mindenesetre, hogy mívelt ember, ügyes 
kéz irása. 



AZ EURÓPAI ŐSMIYELTSÉG KÉPÉ 
főtekintettel Skandináviára és Oroszországra. 

(Ruslands og det Skandínaviske Nordens Behyggelse og aeldate Kul-
turforhold. Bidrag til sammenlignende forhistorisk Archaeologie af 
J. J. A. Worsaae. Kjöberihavn, 1872. (Oroszországnak és az éjszaki 
Skandináviának népesedése s legrégibb miveltségi viszonya. Ada
lék az egybehasonlító történelem-előtti régiséghez. Worsaae J. J . 

A-tól. Kopenhága, 1872.) 

A nyelvtudomány és a történelem-előtti régiségek tudománya 
eddigelé nem nagyon értik egymást, talán azért, mert általában ta
pasztaljuk, hogy a szomszédok közt szoktak lenni félreértések, sőt 
haragtartások is, mivel igen közelről érintkeznek. De valamint a 
szomszédok, akarva nem akarva, legjobban segíthetik egymást; 
úgy a nyelvtudomány is azokba a korokba nyúlván fel, a melyek
ről írott történelem nincs, nem utasíthatja el magától a régiségek 
tanúságát; valamint viszontag ezek elutasítván a nyelvtudományt, 
a legbeszédesebb kalauztól fosztanák meg magokat. Külön-külön 
mozogván mindenik tudomány a nagyobb bizonyosságot magának 
igényli; s erre nézve a régiségi tudomány inkább tart az anthropolo-
giával, mely hasonlóképen a nyelvtudomány nélkül határoz és osztá
lyoz. Mert, úgymond az anthropologia, a természeti alakulások 
(jelesen a kaponyák alakjai) állandóbbak, bizonyosabbak; a nyel
vek ellenben változók, sőt fajról fajra is költöznek. Néger gyermek 
angolok közt az angol nyelvet teheti anyanyelvévé; azonképen 
egész nemzet is más, idegen nyelvet fogadhat el, mi számos tudva 
lévő esetben valóban meg is történt. Az anthropologiának igaza 
van, ha a természeti alakulások szilárdabb állandóságára támasz
kodik, — fejlődést, tehát változást, ő is enged meg: de alig ha any-

28* 
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nyira igaza van a régiségek tudományának is, mert a miveltség, a 
mely az eszközökből látszik ki, hasonlóképen; sőt még könnyebben 
is, fajról fajra költözik, mihelyt közlekedés áll elő a különböző 
népek közt. A mint ma p. o. a magastetejü kalapról és a farkas 
ruháról, melyet frakknak nevezünk, a kalapos és frakkos ember
nek nemzetiségére nem lehet következtetni: úgy bizonyára semmi 
kornak az eszközei, szokásai stb. nem lehetnek egyedül biztos ta
núságai a népek nemzetiségéről, ha csak valamely népnek tökéle
tes elszigeteltségét nem mutathatjuk ki. A mit a tapasztalás jelen
ben mutat, hogy a nyelvek állandóbbak mindennél, akár mivelt-
ségnél, akár divatnál: az bizonyosan a régi, sőt az úgynevezett 
történelem-előtti korok tapasztalása is mutatná, ha ismeretes volna 
élőttünk. Az elszigeteltség, vagy legalább a kevesbbé sürü és köny-
nyü közlekedés, bizonyosan nagyobb állandóságot teszen föl az 
eszközökben, szerszámokban is: de ugyan az szól még inkább a 
nyelvek állandósága mellett; hisz azok a legnagyobb közlekedés 
ellenére is fen tudnak maradni. 

A történelem-előtti régiségek tudománya tehát valamint nem 
lehet el az anthropologia segítsége nélkül, úgy bizonyára azon vi
lágosság nélkül sem boldogulhat, a melyet a nyelvtudomány nyújt, 
mihelyt a régi leleteket valamely népnek akar tulajdonítani. A 
nyelvtudomány legnagyobb készséggel fogad el minden felvilágo
sítást, eredjen az bár az anthropologiától vagy a történelem-előtti 
régiségektől. 

Ezen régiségek tudományában a Worsaae név a leghangza-
tosabbak egyike; Oroszország és Skandinávia pedig azon orszá
gok, a melyek régiségei leginkább érdekelik a finn-ugor nyelvtu
dományt, mert csak általok reménylhetjük felvilágosíthatni a finn
ugor népek regi mivoltukat, mely még »az éji homályban késik.« 

Moszkvában 1869. marczius—áprilisában tartaték az első 
orosz régészeti gyűlés, a melyen a meghívott Worsaae egy tekin
tetet közlött az orosz régiségekre, s azok viszonyára a többi euró
pai, de különösen a Skandináv régiségekhez. Annak következtében 
a dán tudós sok oldalról vőn sürgetős felszólítást, hogy a tárgyat 
bővebben fejtse ki, jeles felvilágosítást nyújtván evvel Oroszország 
régi mivelődési történeteire. A közóhajtásnak megfelelvén adá 
ki Worsaae a czimben nevezett munkát, melyet bővebben aka
rok megismertetni, részint azért, mert a régészeti tudománynak 
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keletkeztet és feladatát igen helyesen adja elő, részint azért is, mert 
egyéb tartalma mindenképen megérdemli a figyelmet, a mely a 
nyomós tárgygyal foglalatos. 

Az utolsó idő, mint tudva van, — úgymond Worsaae — egy 
azelőtt nem is sejtett haladásnak vala íanúja a történelem-előtti 
régiség-tudományban. Miután századokon keresztül nagy szorga
lommal kinyomozták volt a legrégibb írott mind történelmi mind 
mondai hagyományokat a végett, hogy visszafelé meg lehessen kö
zelíteni a népek eredetét és elterjedését a földön: az lőn utoljára 
bizonyossá, hogy azon az úton felvilágosítható ugyan az első törté
nelmi kor, de nem ám az emberiségnek ezer meg ezer évet által
foglaló rengeteg idökora, a mely az írott történelem előtt folyt le. 
Hisz még a déli és keleti országokban, a hol, mint Egyiptomban, 
négy ezer évvel Kr. előtt kezdődik a történelem, még ott sem lehet 
hozzávetve is tudni, mi nagy népmozgalmak és miveltségi változá
sok estek meg addig, míg az írás és história keletkezhettek. Az 
egybehasonlító nyelvtudomány, mely a nyelvek fejlődésének és 
egymásközti viszonyainak felderítésével annyi világosságot hozott 
már a népek rokonságára és költözésére, sem bír ama rég elmúlt 
időbe felhatni, a mikor a szűz föld először kezdé dicsőségét az em
beriség csudálkozó szeme előtt kitárni, mert semmi nyelvemlék nem 
jelenti a számtalan néptörzsököket, a melyek nyilván a betű- vagy 
képirás feltünte előtt következtek egymásután. 

S ha ez így van Ázsiában, Egyiptomban és déli Európában, 
tehát ott, a hol a történelem napja legkorábban kezdett sütni: meny
nyivel kevésbbé lehet a nyugati és éjszaki Európában a sokkal ké
sőbbi írott történelmi hagyomány elegendő arra, hogy felderítse az 
ottani népek előtünését és terjedését. Franczia- és Angolországban 
a történelem alig ér visszafelé két ezer évig; éjszaki Németorság-
ban, Skandináviában és Oroszországban a biztos történelem szinte 
csak ezer éves. De éjszakon is, úgy mint délen, a történelem kezde
tével annyi elterülő népség és oly előrehaladt miveltség mutatko
zik, hogy már ebből következtethetni, hogy ott is nagy történelem
előtti időszak folyt le. 

Éjszaki Európában tehát, a hol a kényszer, más úton keresni 
világosságot, annál erősebb vala, természetes helye lőn a történelem
előtti régészet bölcsőjének. A mit a Középtenger országai a görög
római régiségekre nézve tettek, azt, habár kisebb mértékben is, a 
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Kategat és a Balt-tenger vidékei a történelem-előtti régiségekre 
nézve tették. A számtalan sírok, kőhalmok, rún-kövek és más em
lékek egyszerre tárgyaivá lőnek a leggondosabb nyomozások
nak; tudományosan rendezett gyűjteményei támadának azon em
lékeknek, a melyeket addig a görög-római régiségek mellett, mint 
barbár dolgokat, alig méltattak volt figyelemre. A természet-vizs
gálat- hozzácsatlódott a régiség-vizsgálathoz, s így ez nemsokára 
képessé vált, körvonalozni a léptenkinti fejlődést, a melyen az éj
szaki népek a történelem-előtti időben általértek. 

Lassankint más országokban is ébredé a figyelem hasonló ré
giségek után, a hol azelőtt nagy költségekkel gyűjtötték volt idegen 
földeken is a görög-római maradványokat, mellőzvén otthon a tör
ténelem-előtti, vagy az első történeti korba eső emlékek gyűjtését. 
Nem várt felfedezések mutaták, hogy a nyugati és déli Európának 
első lakosai ugyan azokon a fejlődési korokon, t. i. a kő-, bronz- és 
vas-korokon haladtak által, a melyeken az éjszaknak előbbi lako
sai, sőt hogy nyugaton és délen egészen más ég alatt, akkor is lak
tak már emberek, mikor ott rén szarvasok, vagy még előbb is, mi
kor ott barlangi medvék, mammutok, orrszarvúak s más nagy 
emlős állatok éltek vala, a melyek immár a mi világrészünkről 
eltűntek. 

Azonközben hozzajárulának az ethnographiai nyomozások is, 
a melyekből kitetszik, hogy a kezdetleges vagy első emberiség az 
egész földkerekségén mindenütt pályafutását egy kő-korral kez
dette meg, a melyben máig is találjuk, ha külömlöző hatások ki 
nem segítették abból. Ennek az vala a következése, hogy a törté
nelem-előtti régiségek tudománya nem szorítkozhaték többé csak 
egy földrészre, hanem hogy kénytelenült, mint a nyelvtudomány, 
összehasonlító módszert fogadni el, s népközi jellemet venni ma
gára. Feladata a szerint önállóbb ugyan, mint a történeti archaeo-
logiáé, mely az írott emlékekből valamely népnek történelmi álla
potját világosítja meg; de másfelől az is bizonyos, hogy lehetetlen 
szoros határt vonni a történelem-előtti és történeti régészet között, 
vagy általában a történelem és a régiségek tudománya között, ha
nem hogy mindnyájan együtt az emberiség előtünését és fokon
kinti fejlődését tárgyalják. 

A párisi nagy kiállításon 1867-ben, a melyre Európának úgy
szólva minden országa régészeti tárgyakat is küldött volt, a törté-
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nelem előtti archaeologia először mint nemzetközi ügy mutatkozék. 
A legerősebb kételkedő sem tagadhatá többé, hogy Olasz és Görög 
országokban, sőt egyebütt is, vannak történelem-előtti régiségek. 
Ennélfogva jónak láták nemzetközi gyűléseket más-más országok
ban rendezni, hogy így jobban lehessen a külömböző helyeken ta
láltató régiségeket megvizsgálni, s egybehasonlítani. A következő 
1868-ki évben tehát Angliában Norvich-ben, 1869-ben Kopenhágá-
ban, 1871 ben (a háború miatt elmaradt az 1870-ki találkozás) Bo
lognában, 1872-ben Brüszelben valának ilyen gyűlések, (s 1874-ben 
Stockholmban lesz). 

A történelem-előtti archaeologia ez által mindenütt buzgó 
nyomozókat és régiségi gyűjteményeket szólíta elő: de e nagy 
mozgalom közepett folyvást Oroszország felé néz vala a kérdő te
kintet. A tudományban el van fogadva, hogy Európának minden 
aépe Ázsiából költözött be, hogy tehát a beköltözőknek legalább 
igen nagy része Oroszországon keresztül juthatott a nyugati tarto
mányokba. Minden fő kérdésnél, ha vájjon Európának első lakosai 
a régibb kő-korban lappok vagy finnek voltak-e? vájjon az újabb 
kő-korban más népek jöttek-e be fejlettebb miveltséggel ? vájjon 
azután új nép hozta-e magával Ázsiából az első fémeket, a bronzot 
és aranyat ? s vájjon megint más nép hozta-e be a vasat stb. ? egyre 
Oroszországtól várták a feleletet, annál inkább, miután vegytani 
vizsgálatok azt hozták ki, hogy az éjszakeurópai bronzokbeli arany 
világosabban az Ural régi bányáira, mintegy kiindulási pontra, mu
tat. Azomban Oroszország történelem-előtti régiségei nagyobb ré
szint ismeretlenek valának még, s az ott megtörtént kutatások sem 
jutottak azok tudomására, a kik előtt az orosz nyelv ismeretlen. 
De a Parisban kitett orosz régiségi tárgyak mégis minden figyel
mes nézőben azt a gondolatot támaszták, hogy ama nagy ország 
történelem-előtti emlékei egészem más fajuak, mintsem valaki kép
zelhette volna. Újra belátá tehát Worsaae annak szükségét, hogy 
azon emlékek megvizsgálása végett oda utazzék, s azért annál szi
vesebben fogadta el a meghívást a moszkvai gyűlésre. 
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I. 

o - k o r . 
• 

a) Mammut-idöszak. 1. Régibb Jco~kor. 

Éjszak országbeli utazó, ki előtt a Norvég és Svéd tél nem 
új, Oroszország hó mezein és fenyves erdőiben minduntalan hason
latosságot talál a Skandináv félszigettel. Másfelől a hó mezők és 
síkságok végetlenségei, s az egyházak ragyogó kupolái arra emlé
keztetik, hogy mégis egészen más országban, hogy Kelet-Európa 
legnagyobb síkságán, Európa és Ázsia határában utazik. Ha vélet
len ez az utazó régiség-kutató is, ha feladata kinyomozni a népek 
első beköltözését Európába, akkor a téli utazás mind Oroszor
szágban mind Norvég- és Svédországban igen könnyen arra a né
zetre fogja hozni, hogy a magas éjszak térségei, különösén közép 
és éjszaki Oroszországban, a magok hosszú és kemény teleivel, alig 
lehetének azok, a melyeket az első népek Európa ősidejében lak
helyéül kiválasztottak; hogy azok legfeljebb is átvezető útjaik vol
tak. Pedig a mostanitól mennyire külömböző lehete eme területek 
arczke'pe vagy személye akkor, midőn semmi fém szerszám nem 
segít vala utat vágni a rengeteg erdőkön és mocsárokon keresztül. 
Minden esetre sokkal terhesebb és lassúbb lehete itt a népnek moz
gása, mint a nyíltabb és eleséggel gazdagabb tengerpartokon. Már 
ezért is valószinübb, hogy déli Oroszország, a tengernek közelvolta 
és az égaljnak szelidebb levegője miatt, sokkal előbb volt benépe
sedve, mint közép vagy éjszaki részei. De az ország első népesedése 
iránti kérdés világosabbá lesz, ha részint kapcsolatban a többi Eu
rópának ősnépeivel tekintjük, részint az Oroszországban talált ré
giségeket tartjuk szemeink előtt. 

Az eddig fölfedezett legrégibb nyoma Európa lakosainak dél 
és nyugat felől látszik meg, kivált a Közép- és az Atlant-tengerek 
partjain, s az időben hátrafelé odáig ér, a midőn Európának egé
szen más ege és szine vala, mintsem most. Megismerhetőleg az úgy
nevezett Jegeskorig ér fel, a melyben Európa nagy területei mind 
délen mind éjszakon megmérhetetlen jéggel valának befedve, a 
melynek maradványai az Alpok c's a norvég fjeldek (hegyek) je
gesei. Több ezer lábnyi vastag jégtakaró borult akkor Európára, 
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mint napjainkban Grönland belsejére. Csak lassan olvada el a nagy 
jégtömeg, s a legmagasabb hegyekről lecsúszván nagy változást 
okoza a lapályokon, kőmorzsákkal és földdel töltvén meg a völgye
ket és tavakat. Legkorábban és legmesszibbre délen és nyugaton 
történt az olvadás, a hol a föld tehát leghamarább is alkalmassá 
lön emberi lakásra. Innen valószinű, hogy a Közép- és Atlant-ten-
gerek parti országaiban száz meg száz, söt ezer meg ezer év ólta 
lakhattak már emberek, a mikor a Skandináv félsziget és Finn-
landia még jéggel be vala borítva, mely nemcsak az Éjszaki ten
gerrel egybekötött Balt tengert, hanem a Fejértengert és ama nagy 
belföldi tavakat is betölti vala, melyek helyét azután a nagy síkság 
foglalá el éjszaki Oroszországban. Sőt a jégnek elolvadása után is 
sokáig tárta, míg ott a föld a mostani alakját megnyerte. Mert az 
úgynevezett Ujjas csatorna (öanal de Manche) már elválaszthatta 
Angliát Francziaországtól, s a Balt-tengernek egybekötése az Ej-
szakival elszakadhatott, mi előtt a Dán és a Balti tenger földjeinek 
tulajdon alakjai előállottak. 

Korán volna még az eddig megtalált régiségekből bizonyosat 
következtetni az európai ősnép terjedésének irányára. De minthogy 
a Balt-tenger vidékei (különösen Dánia és Svédország) a történe
lem előtti régészetnek szülőföldje, s minthogy itt legteljesebben 
össze vannak gyűjtve a kő-kor emlékei: nagy figyelemre méltó az 
a körülmény, hogy az éjszaki Európában (belétudva közép és éj
szaki Oroszországot is) talált kő-kori emlékek közt egy sem kerül 
elő, a mely, mint Angliában és Francziaországban, az embernek 
együttlétét a mammuttal és a többi nagy emlős állatokkal bizonyí
taná. Ebből az foly, hogy a mammut-idöszakban ember nem élt még 
az európai éjszakon. Pedig ez állatnak nyomai nem hiányzanak itt, 
sőt Sibériában találkoznak a legteljesebb mammut maradványok. 

b) Rénszarvas és konyha-hulladékok időszaka. II. Régibb kÖkor. 

Az első nép számtalan nemzedéken keresztül folytatá déli 
Európában ügyes-bajos életét, védelmezve magát nemcsak ellensé
ges néptörzsökök, hanem a nagy emlős állatok (mammut, szarvas
orrú, barlangi medve, barlangi tigris, barlangi hiéna, ősbelény stb.) 
ellen is, küzködve az égalj sanyarúságaival, az őserdők és mocsá
rok gőzeivel. Kőszerszámai lehető durvák, kezdetlegesek valának. 
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Lassankint enyhűle a levegő, a jegesek fogyának, s Európának 
mind nagyobb-nagyobb részei felszabadulának a jégtakaró alól. A 
nagy emlősök is ritkulnak, vagy az emberek által pusztítva, vagy 
éjszak felé húzódván. Egyébiránt a levegő még elég hideg vala 
Délen és Nyugaton is, hogy a rénszarvas, a mely a mammut-idő-
szakban is élt volt, most lett fő eledele az embernek, s hogy ez bar
lang-lakásai közelében az étel-maradványokat, az úgynevezett 
konyha-hulladékokat egész hegyekre halmazhatta fel, a nélkül, 
hogy a bűz lakhatlanná tette a helyet, mi természet szerint csak 
hideg égaljban lehetséges. A hulladékok között található madár
csontok is olyan madarakéi, a melyek csak hideg égaljban élnek. 
A mint a nagy emlősök pusztulnak, azon arányban tünedeznek elő 
a most élő állatfajok, a kisebb belény, jávor és közönséges szarvas, 
vaddisznó stb. a melyeket könnyebb vadászni, A nagyvizü folyók 
hallal is bővelkednek vala. 

A mammut-időszakban durvák a kő szerszámok; ezek most 
mind ékesebbé és ügyesebbé lesznek. Az emberben némi művészi 
érzék támad; a csont-szerszámokra rajzokat kezd csinálni a me
lyek az ős eszkimók csinálmányaihoz hasonlítanak. 

Minden tapasztalás szerint a nép már jobban el vala terjedve 
a belsőbb országokban is, mint a mammut-időszakban. S miután 
Európában a déli és nyugati vidékek lakossága már némileg elsza
porodott volt, a partok mentiben éjszak felé is vonulának emberek, 
mert addig a Balt-tenger földjei is lakhatókká lettek. Hihető, hogy 
a legdéliebb Oroszországban is akkor valának már emberek, a mi
kor a Középtenger partjain; de arról nincs még bizonyos tanúság. 

. Emez ifjabb ága az európai lakosságnak a régibb kő-korban 
úgy látszik, a földnek természetes viszonyainál fogva, némileg más
képen élt, mint déliebb testvére, s hogy aránylag szűkebb térre is 
szorult itt éjszakon. Azt lehetne t. i. gondolni, hogy neki a rénszar
vas volt fő eledele, s ime azt találjuk, hogy Ejszakeurópában a rén
szarvas korántsem volt oly nevezetes, mint a déli és nyugati tarto
mányokban. Réncsontokat ásnak ugyan ki nagyobb mennyiségben, 
mint mammut-maradványokat Dániában, Skónéban (Schonen), az 
orosz Balt-tartományokban: de nagy ritkán lehet emberi kéz nyo" 
mával találni rén szarvat vagy csontot, hogy t. i. azon emberi kéz 
dolgozott volna; lerágott vagy kettéhasított csontot pedig, mi azt 
mutatná, hogy az emberek rént ettek, épenséggel nem fedeztünk 



AZ EURÓPAI ŐSMIVELTSÉG KÉl'iS. 4 3 1 

még fel. A rén tehát itt éjszakon nem volt nevezetes eledel. Ahhoz 
járul, hogy a régibb kő-kornak rénszarvas faja vagy fajai csak az 
európai alföldekig, szóval a Skandináv félsziget déli részéig hagy
tak nyomokat s nem tovább éjszakfelé; s itt sem lehet a maradvá
nyok közt azon rénfajnak nyomaira találni, a melyet most a leg
magasabb éjszakon a lappok és finnek tenyésztenek. Továbbá a 
Skóné és Finnmarkia közti térségen, mely hajdan sűrű erdősség 
vala, nem is találni nyomait a rémiek.*) S miután a Skandináv fél
sziget éjszaki részei, mint azt számos körülmény mutatja, sokkal 
később nyert emberi lakosokat: azért kell külömbséget tennünk a 
mostani idő réntartóji s a régibb kő-kornak eltűnt déliebb tartomá
ny okheli vadászó és halászó réntartóji közt. 

Hogy az éjszakra előrenyomuló nép, milyennek találta a mos
tani Dánországot, szóval a Balttenger vidékeit, azt nem tudjuk. 
Hihető, több sziget volt akkor mint most; s a kis szigetek alkalma
sint kedvesebb lakást nyújtanak, mint a nagyobb szigetek vagy a 
száraz föld ős erdőji. Azután a fenyvesek is (mert az első erdő feny
ves vala Dániában, utóbb lett a tölgy- és bükk-erdő) bő vadászat
tal kinálák az embert; hal, csiga valának fő étele; házi állatja csak 
a kutya; a tüzet az élet szükségeire alkalmazá. Kő- és csont-szer
számai egyszerűek, durvák, melyek azonban időfolytával finomod
nak. Miveltségre nézve tehát a mostani Tűzi föld népéhez lehetne 
hasonlítani. Minthogy azomban a Kategat és a Balttenger vidékein 
a régibb kő-kor igen sokáig egyidejű lehetett a déli tartományok 
újabb kő-korával; s minthogy végre itt is némi haladást tőn az 
ember: azért a régibb és újabb konyha-hulladékok közt haladást 
jelentő külömbséget vehetni észre, névszerint az újabb korbeliek-
ben simított kő-szerszámok és szelidített háziállatok maradványai 
is fordulnak elő. De nincsen nyoma se ilyen se olyan maradványok
nak Norvégiában meg Svédországban Skónén túl ; keletfelé is a 
Bornholm és Rügen szigetein már nincsenek; a porosz partokon, az 
orosz balti tartományokban, Finnországban, valamint Közép- és 
Éjszak-Oroszországban sem találhatni. Fel kell tehát tenni, hogy 
eme tartományok még akkor is emberi lakosok nélkül valának. 

*) Worsaae'az 1867-ki párisi gyűlés jegyzökönyvéből ezt idézi: Mr. Nils-
son repéte qu'il y a iea dífferences entre le reiine fossile de la Scanie ot le renne 
sauvage vivant aujourd'hui dans le nord. II ajoute qu'entre ces deux régions oo, 
ne roncontre aucun vostige de cet animál. 



432 HUHFAliVI ?ih 

c) A nagy kö-sírok időszaka. (Az újabb kö-kor), 
-

Csak a kö-kor legutolsó időszakában tűnnek fel világos nyo
mai annak, hogy Európának legéjszakiabb részeit: a Skandináv 
hegyes vidékeket, Finnországot, Éjszaki és Közép-Oroszországot 
kezdek lakni. Déli Oroszország a Fekete- és a Kasp-tenger part
jain azomban régen lakos volt már, a mit a tények magok bizonyí
tanak. Mert 4;öbb éve már, hogy a Feketetenger partjain, a Krim 
félszigeten, a Deneper és Neszter folyók mellékein Odessától éjszak 
felé, nagy kő-sírokat fedeztek föl, melyeket többnyire földdel van
nak behányva, melyeket a külömbözö helyeken óriások házainak 
(játtestuben), dolmeneknek, cromlech-eknek, kurganoknak nevez
nek. Újabb tudósítások szerint Podoliában is találtak ilyet a Nesz-
ter mellékén, a melyben öt csontváz vala ülőhelyzetben, mindenik 
baljában kőbalta lévén. Ejszakiabban is, Rjasan és Kiev kormány
zóságokban, találtak simított kő szerszámokat, s Kievben egy sírt, 
melyben égetetlen holttetemek és ló csontok valának. Déli Oroszor
szágban tehát úgymint Palaestinában, a Középtenger déli és éjszaki 
országain, Francziországban, a Brit szigeteken és Dániában talál
koznak ilyen kő-sírok, simított, ékes kő-szerszámokkal, égetetlen 
halottakkal, s azelőtt ismeretlön házi állatok, ökrök, lovak, juhok, 
disznók maradványaival, melyek mind haladottabb miveltségre, 
sőt a földmivelés kezdetére mutatnak, mert ezen kő-sírok állandóan 
Jetelepedett lakosoktól szirmazhatnak csak. Ezen emlékek marad
ványai közt bronz is fordul elő, szóval az újabb kő-korban vagyunk, 
a melyből a bronz-korba lépett az emberiség. Ausztriában, Cseh
országban, Posznaniában és nyugati Poroszországban fogynak eb
beli emlékek, Lengyelországban, Közép- és Éjszaki Oroszország
ban egészen hiányoznak; Svédországban is csak a Venern es Vet
tem tavakig terjednek, de nincsenek Norvégiában, a közép és éj" 
szaki Svédországban, Finnországban. A kő-sírok lelhelyeiröl tehát 
következtetni lehet azon népnek és miveltségének terjedésére, a 
melytől azok származnak. 

Dániában és Skónéban, úgy látszik, legtovább tartott az új 
kő-kor, ott tehát legnagyobb fejlődését is elérte. Innen terjedt némi 
hatása Norvégián és éjszaki Svédországon keresztül Finnmarkia 
és Finnország vidékeire is; mert ott is találnak simított kő-szerszá-
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mokat. Ilyen hatás indult ki Meklenburg, Brandenburg és Pomera-
nia felöl kelet felé, a keleti Poroszországba és a Balttenger keleti 
partjaira. De az előkerült szerszámok nem találkoznak kő-eírökban, 
milyeneket pedig itt könnyebb lett volna a meglévő alkalmas anyag
ból összerakni, mint a Dán Iföldeken, hanem széjjel szórva, a me
zőkön, mocsárokon kerülnek elő. 

Úgy látszik tehát, hogy Norvégia, Közép és Éjszaki Svéd
ország, Finnország, Éjszaki és Közép Oroszország stb. csak az újabb 
kő-kornak végefelé kapták meg az első lakosokat. Ezek bizonyo
san nagyon széjjel szórva laktak. De a szerszámok, különösen Finn
országban és Éjszaki Oroszországban nemcsak anyagra nézve (mi
lyet a helybeli viszonyok szolgáltattak), de idomra nézve is nagyon 
külömböznek a déliebb tartományok szépidomu szerszámoktól, s 
inkább hasonlítanak a Szibériában találtakhoz. 

A mostani európai Oroszország tehát, az újabb kő-korban két 
felől folyó népesedést és mivelődést kapott: 

Délkelet vagy dél felől, a mely folyam fokonkénti terjedésé-
sével a Közép- és Atlanti tengerek, azután az Éjszaki- és Keleti
vagy Balt tengerek országaiban és déli Oroszországban lehető ma
gas mivelődésre jutott, s a mely állandó lakásokkal, házi állattar
tással, talán némi földmiveléssel, s nagy kő-sírokat építő ügyesség
gel bír vala; - - s éjszak-kelet vagy kelet felől,mely folyam éjszak 
és közép Ázsiában részint vadászó és halászó, részint rénszarvasok
tól élő, bizonyosan finn törzsököket hozott be éjszaki Oroszország
ba, Finn- és Lappországba, a hol azomban nagy területeket, p. o. az 
egész belső és éjszak-keleti Finnországot, üre3en, lakos nélkül, 
hagyott. 

Ezen két népesedési folyamot eleinte Oroszországban messzire 
terjedő erdők és sivatagok választák el. A mint azomban az ország 
lakosai elszaporodtak, azonképen érintkezni is kezde a két folyam, 
jelesen a Skandináv félszigeten a lappok vagy finnek a déli és ke
leti Skandináviának fejlettebb kő-koru népével találkozék, a mely
től hasonlóképen előbb erdő, hegy és tenger által volt elválasztva. 

Nem valószinütlen, hogy nyugatról egy harmadik, de kisebb, 
népesedési folyam is Európán keresztül Lengyelországba és tovább 
kelet felé Oroszország belsejébe hatott; de annak jelentése nem 
vala nagy, mert azt a következő, magasabb miveltségi fokra való 
átmeneten találjuk. 
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II. 

B r o n z - k o r . 

Annak régibb és újabb időszaka. 

Már a történelem-előtti kő-korban tehát elég sürü lakossággal 
bírt Európa. Az ezred éveken keresztül, a melyekben bizonyosan 
tartott a kő-kor, a tengerpartoktól induló előrehaladás mind inkább 
az országok belsejében folya, a melyekbe a kő-fejsze és tüz lassan
kint vigályosítja vala az erdőket. A kő-kor vége felé meglévő mi-
veltség pedig sokkal nagyobb, mint a milyet a vad ember fogalmá
val össze szoktunk kapcsolni, de a mely a fémek használatát nem 
ismerte. 

Még a történelem-előtti időben azomban történek az emberi
ség miveltségében a nagy lépés, hogy a fém, de nem mindjárt a 
vas, hanem bronz, azaz ónnal vegyített réz, lett közönségessé, a 
mely nemcsak a kő- és csont-szerszámok helyébe lépett, hanem a 
mely az emberek egész életmódját is megváltoztatta. S ez új mi-
veltség sokkal gyorsabban is terjede mint a kő-korbeli. A földmi-
velés a hasonlíthatatlanul jobb szerszámoknál fogva, addig nem is
mert fejlődésnek indúla. 

A bronz leletek, legalább éjszaki Németországban, Angliában 
és a Skandináv országokban, mind inkább szükségessé teszik, hogy 
a bronz-kornak két időszakát külömböztessük meg: 

egy régiebbet, melyben a halottakat égettetlenül s olyan módon 
temetek el, mint az előző kő-korban, s a melyben a fegyverek, szer
számok és ékszerek a legszebb és legtisztább sztilben mutatkoznak; 

egy újabbat, melyben a halottakat legtöbbnyire égetve s kü-
lömböző módon temetek, s a melyben a sztil sokat veszített eredeti 
szépségéből. 

A homerosi költemények s a legrégibb irott maradványok 
megtartották emlékét a bronz-kor kimúlásának Európa külömbözö 
tartományaiban, a melyekben az nem egy időben végződött, a mint 
nem is kezdődött volt egyszerre. De annak eredetét és terjedését 
csak a leletekből tudhatni meg. Míg az ebbeli tapasztalás hiányos, 
lehetetlen az emlékek tanúságát teljesen felfogni; most is sok két
ség lebeg még rajtok; csak is egy-egy végét sikerül még a fedő 
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fátyolnak fölemelni. S erre nézve legnagyobb érdekű az, mit Orosz
ország mutat. Mert minden tudós vitatkozásban a bronz-miveltség-
nek eredete iránt, ha vájjon csak egy néptől, p. o. a görögöktől 
rómaiaktól, keltektől, phoenicziaiaktól terjedt-e el ? az emeltetett 
ki, hogy Oroszországot kivéve, Európában több csoportra oszlanak 
a bronz-emlékek. A legszámosabb és legkifejlettebb csoport az 
éjszaki, melyhez éjszaki Németország, Dánia, Norvégiának kis része 
— mely ország még a bronz-korban is kevés lakossággal bir vala 
— és déli Svédország tartoznak — mert ennek éjszaki részei is 
kevésbbé vala mivelt, mint Dánia. Az ezen csoportbeli bronz-emlé
kek közös jelleme az, hogy egyszerre, minden közvetítés, minden a 
kő-korból átvezető kapocs nélkül, tűnik elő azoknak legszebb, leg-
müvésziesébb alakja. A második igen hasonló csoport a déli, mely 
magában foglalja déli Németországot, Csehországot, Ausztriát, Ma
gyar- és Görögországot, Itáliát. Végre a harmadik s legkevésbbé 
kifejlett csoport a nyugati, a melyhez a Spanyol félsziget, Franczia-
ország és a Brit szigetek tartoznak. Minthogy egész Európában ta . 
lálni öntő mintákat, a mi nyilván azt mutatja, hogy ott helyben 
készültek a bronz szerszámok, fegyverek stb. s minthogy az egyes 
csoportokhoz tartozó országok bronzai világosan némi közös saját
ságot tüntetnek elő, mihez még a bronz-fémnek más-más alkatré
szei is járulnak p. o. a nyugati csoportbeli bronzban ólom is van, 
mi másutt nincs meg: az a gondolat ötlik fel, hogy a bronz-mivelt-
ség nem egy népnek sajátja, hanem hogy az egy mindnyájával kö
zös fejlődési fok, melyet talán minden nép magával hozott ki Ázsiá
ból, a miveltség közös bölcsőjéből, s azután a magával elhozott csi
rát itt, az európai új lakásában, külön-külön fejtette ki. De ha 
ez így volt: nem jött-e hát Oroszországon keresztül a bronz-mivelt-
ség ? mit találunk ott ? 

Minthogy Finnország tengeri szélein egyes bronz-kardokat s 
más szerszámokat találtak, a melyek igen szépek, s nagyon hason
lók az éjszaki csoport bronzaihoz : mint mások úgy maga Worsaae 
is azt gondola eleinte, hogy ez ujj mutatás a bronznak keletről s 
Oroszországon keresztül való jövetelére. De már 1867-ben a Paris
ban előmutatott orosz bronz-régiségek azt gyaníttaták Worsaae-val, 
miről azután orosz utazásában teljesen meggyőződött; hogy tulaj
donképen csak kivételesen lehet szó oroszországi bronz-korról; 
hogy tehát Oroszorság sem kiinduló pontja nem volt a bronz-mi-
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veltségnek, sem azon által nem jutott az Ázsiából a többi Európába. 
Az orosz bronz-régiségek egy élesen elváló, külön csoportot tesznek, 
mely szemlátomást későbbi korú, durvább, s nyilván inkább éjszaki 
és közép Ázsiálioz csatlakozik, hogysem Európához. 

Világossá lön most, hogy a Finnországban talált bronz tár
gyak a nyugatról odaterjedő hatásnak tulajdonítandók, melynek 
eredményei a simított kő-szerszámok is valának; világossá lön az 
is, hogy a Balti orosz tartományok, Litva-, Fehér-oroszország és 
Lengyelország kivételével — a melyekbe szinte nyugatról került a 
bronz — a többi éjszaki Oroszországban egész az Uraiig és Szibé
riáig semmi nyoma a bronz korbeli sajátságos emlékeknek. S még 
az Ural vidékein is, a Viatkai, Permi és Kaszani kormányzóságok
ban, igen gyéren találkoznak bronzok, s azok is vas tárgyakkal 
együtt kerülnek elő, mi annak jele,hogy sokkal későbbiek; azután 
olyan alakot tüntetnek fel, a mely ismeretlen a többi Európában, de 
a mely nyilván a nyugati Ázsia és Szibéria bronzaiéhoz hasonlít. 
Majdnem ugyanazt lehet közép és déli Oroszországról mondani, azon 
külömbséggel, hogy itt-ott fordulnak elő bronz-tárgyak, egyes sírok 
is mutatkoznak a bronz-korból, melyekben, mint a legrégibb éjszaki 
bronz-korban, az égettetlen halott fa- vagy kőládákban fekszik, 
mint a kő-korbeli sírokban, s a melyekben igen egyszerű bronz
fegyverek és durva agyag-edények vannak. Ukrajnában, Podoliá-
ban, Volhyniában bronz-korbeli sírok épen nincsenek, s az előke
rülő ritka bronz-tárgyak szinte vassal vannak együtt; tehát itt sem 
lehet szó bronz korról, mely a kő- és vas kor között folyt le. Vilá
gos tehát, hogy az éjszak- és dél-európai bronz-csoportok egy széles 
földöv által el vannak választva a kelet-orosz csoporttól, a mely a 
Kaukaz hegységtől és a Feketetenger partjaitól fogva a keleti 
Oroszországon terül el az Ural felé és Szibériában. Ennek a fél 
orosz és fél ázsiai csoportnak sajátságai tehát különös figyelemre 
méltók. 

Jóllehet a bizonyító leletek eddigelé nem nagy számmal van
nak meg, mindazonáltal nem lehet kétség az iránt, hogy Ázsiában 
is, a hol a kő-kor igen hamar előállott, réz- vagy bronz kor előzte 
meg a vaskort. Kovácsolt réznek, mely Ej szak-Amerika némely 
tájainak sajátsága, B ott legtöbbnyire kő-kori tárgyakkal fordul 
elő, eddig elé semmi nyoma Ázsiában. A legrégibb felfedezett bronz
dolgok réz- és ónból való öntvények, mint a mejikoi vagy perui 
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tárgyak. Az orosz öntvényekben nincs ólom, mi a brit szigetbeli 
bronzokban találtatik, de arany van bennök. A keleti orosz bronz 
tárgyak tebát nyilván egy keleti folyamból származnak, mely éj
szaki Ázsián jött keresztül, s mely a régi csúdok beköltözésével 
állhat kapcsolatban, a kik a tatár nomád nép által az Uraira és 
ennek nyugati lejtőire szoríttattak.. Lehet, hogy déli Oroszországban 
még teljesebben előtűnik majd a bronz-kor: de ennek sajátsága is 
Ázsia felé mutat. Érdekes tudnunk, hogy Herodotus a Kaspi tenger 
keleti tartományain lakó Massagetákat úgy írja le, mint a kiknél 
más fémek nem voltak, csak réz és arany. *) 

Oroszország és a többi Európa bronzai egybehasonlításának 
eme nemleges eredménye sokat tesz a sikeres vizsgálódás előmoz
dítására ; mert ezentúl szabad minden tévesztő föltételtől, mely ép 
annyit árt, mint az eddig sok helyütt még szokásos összehányása 
minden korbeli és országbeli bronz régiségeknek. Csak a világosabb 
átnézet irányozhatja helyesen a vizsgálódást. 

Az összes történelmi tanúságból pedig az tetszik ki, hogy a 
világtörténeti miveltségnek lépcsőnkinti haladásában Ázsiából Egyip
tomon által Görögországba és Italiába, s innen tovább nyugat és 
éjszak felé, egy nép sem lépett föl cselekvőleg előbb, mint a mikor 
a vassal s az evvel járó fejlődéssel megismerkedett, s mielőtt a 
bronz-kornak elhaló miveltségét elhagyta. A bonzkornak virágzása 
csak addig tarthatott, míg a népek a kőszerszámokat elhagyván a 
bronzszerszámok által a talajt mintegy előkészítették a vaskor mi-
veltségénnk befogadására. Nem lehetetlen ugyan, hogy itt-ott a kő 
szerszámok mellett bronzot vagy rezet is használtak az emberek, 
mint az Amerika némely tartományaiban valósággal meg is tör
tént: de az még nem volt volna igazi kezdete a bronz-kornak Eu
rópában, a hol semmi sem mutat egy idevaló és önállóan a kő-kor
ból kihaladó fejlődésre, hanem ellenkezőleg minden azt gyaníttatja, 
hogy külföldi hatásból következett be a bronz-kor. Mert az vilá
gos, hogy Európában igen-igen sokáig uralkodott még a kő-kor, 
mikor a bronznak ismerete és használata már el vala terjedve Ázsiá
ban és Afrikában, a hol az első miveltségi nép rég fellépett volt a 

*) Ide teszem, a mit Herodotus mond : A massageták mindenre alkalmaz
zák az aranyat és rezet; fegyvereik (nyílhegy, kétélű balta), páuczéljaik rézből 
valók, ékesítéseik aranyból valók Vassal és ezüsttel nem élnek, mert 
a z nincs is országukban, ellenben arany és réz nagy mennyiségben van ott. 

NYELVTUD, KÖZLEMÉmTEK. XI. 2 9 
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világtörténelem színpadjára. Kis-Ázsiában és Egyiptomban az ása
tások igazolták a történelem tanúságát, mely szerint ott feltetsző 
magas vas-miveltség több ezredévvel Kr. születése előtt virágzott 
már. De ugyan azok azt is bizonyították, hogy ott is a vas-kor mi-
veltségét a bronz-kor, s ezt viszontag a kő-kor előzte meg. Felette 
tanúságos az is, hogy az Assyriában és Egyiptomban talált bronzok 
külömböznek az Indiában találtaktól, melyek azonképen nem ha
sonlítanak se az éjszak-ázsiaiakhoz, se az oroszokhoz, se a görögök
höz vagy bármely európaihoz. Már ez is Ázsiára és Afrikára nézve 
azt mutatja, mit majdan Európára nézve is látni fogunk, hogy a 
bronztárgyak nem egy néptől valók, hanem hogy a fém vagy bronz 
mint áru külömböző népekhez jutott el, s az abból készített szer
számok stb. a népek tulajdonságaihoz képest más-más idomot nyer
tek. Hisz még a kőszerszámok is azokhoz képest idomultak kü-
lömbözően. 

S valamint se az assyriai, se az egyiptomi vagy phoenicziai 
miveltség nem emelkedett volna fel, ha egy alacsonyabb, a bronz-
miveltség nem előzi meg: úgy a görög, itáliai vagy etruszk classi-
cus miveltség sem következett mindjárt a kő-kor után, hanem azt 
is a bronz-miveltség megelőzte. 

Ha a bronz-kor miveltsége Kis-Ázsiában és Egyiptomban ki 
volt fejlődve: bizonyára onnan a Bosporuson által Macedóniába, 
innen pedig a Középtengernek közel való tartományaiba is Görög
országba és Italiába elhatott, mely országok először ismerték meg 
a bronzot Európában. Ha mindjárt a fémmel együtt minták is ke
rültek ide — mit legalább a leletek nem bizonyítanak még — Gö
rögország szintúgy mint Itália hamar saját idomokat talált ki, me
lyek külömböznek mind az ázsiai mind az egyiptomi alakoktól. 
Vájjon a nagy jelentőségű újítással nép-mozgalom is járt-e ; s váj
jon a bronz-kor kezdetével új népek is költöztek-e be a Duna vidé
keire, Görög- és más országokba mind nyugat mind éjszak felé ? 
az még nem bizonyos, bár többféle körülmény gyaníttatja. Annyi 
világos, hogy p. o. Görögországnak kő-kori népe, melyet a netaláni 
új jövevények hirtelen nem semmisíthettek meg, magától is felcse
rélhette kőszerszámait a jobb bronzszerszámokért. Erre nézve ne
vezetes, hogy az európai legegyszerűbb bronzszerszámok, a melyek 
a kőszerszámokhoz leginkább hasonlítanak, épen Görögországban 
kerülnek elő. 
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Miután a bronz-miveltség Görögországban és Itáliában meg-
gyÖkeresedett, az természet szerint akár békeséges, akár hadakozó 
közlekedés útján mind tovább-tovább terjeszkedett nyugat és éj
szak felé a közép-európai népek közzé. Ha valóban új népek be
költöztek Európában a bronzzal együtt: az új miveltség annál se
besebben terjeszkedhetett volna. A fém segítségével Európa leg-
belseje tökéletesen megnyilt az állandó lakosok előtt. S ezek a 
marhatartás, földmivelés, kereskedés haladásával mind erősebben 
szaporodhattak. 

Az is természetes, hogy a mai Magyarország stb. beleurópai 
tartományok emberei nem mindig érték be az idegen kész szerszá
mokkal, vagy azoknak szolgai utánozásával, kivált midőn hegyeik
ben elég rezet találtak, mi tehát kétszeresen ösztönözhette, hogy 
saját jellemet adjanak új szerszámaiknak. Evvel nagyon megegyez 
az a tény, hogy Magyarország és a többi beleurópai tartományok 
legrégiebb bronzai legjobban hasonlítanak Görögország és Itália 
bronzaihoz; ezen hasonlóság mind jobban vész, mennél inkább tá_ 
vozunk éjszak felé. Magyarország, veszítvén a déliebb mintákat 
már sok saját alakokat hozott elő, mint Csehország is stb. Ez or
szágokban tehát egy közlő bronz-idom keletkezik a déli és éjszaki 
Európa közt. 

Tudni kell, hogy az eddig Assyriában és Egyiptomban talált 
bronzok közt csak gyilok fordul elő, de nincs ott tulajdonképi 
bronzkard, mi Oroszországban sem találtatik. Görögországban és 
Italiában kezdődnek a kurta bronzkardok, sokszor bronztokkal, 
de rendesen bronzmarkolat nélkül, melyet fa vagy csont pótol. 
Csak Macedóniában került elő egy rendkivül széles kurta kard, 
egy igen kis bronzmarkolattal, mely ki van cziírázva. Legelőször 
Magyarországban, Ausztriában, Helvetiában tűnik elő a nagyobb 
és igazi kard; s a mint a bronztok vész, úgy áll elő a bronzmar
kolat. De mennél tovább haladunk éjszak felé, annál változatosabb 
lesz a kardnak idoma, mígnem éjszakon, t. i. éjszaki Németország
ban és Skandináviában, legjobban kifejlik, a hol a régiebb bronz
kard oly nagyságú, a milyen déli Európában ismeretlen vala. 

Hasonló fejlődő haladás délről éjszak felé, meghatározott kü-
lömbséggel ugyan, látszik a gyilkokon, baltákon, fej-ékszereken, 
kapcsokon, paizsokon stb. S minthogy mindenütt Öntőmintákat is 
találunk, mi annak jele, hogy ott helyben is készítek a bronztár* 

29* 
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gyakat: nem lehet megkétleni, hogy a bronz-miveltség az éjszaki 
tartományokban nem egyedül külső behatásnak tulajdonítható. In
kább az világlik ki, hogy az a miveltség keletről és déli Európából 
haladásában éjszak felé, a fémdús közép Európában mintegy meg
pihent, s ott bizonyos önálló sajátságot és dússágot fejtvén ki, onnan 
sugárza éjszak felé; kicsi részben kelet felé is az orosz határokig. 
A bronz-kor tehát később és teljes virágzásában érkezek a skandi
náv tartományokba. 

Hogy a bronzmiveltség valóban így és ezen az úton jutott 
Skandináviába, hogy ennélfogva nem juthatott oda nyugatról, azaz 
Francziaországon és a Brit szigeteken által, valamint nem is kelet
ről Oroszországon által, azt a nyugati Európa bronzainak egybe-
hasonlítása is bizonyítja. Igaz ugyan, itt, a nyugati Európában, a 
régiebb és újabb bronztárgyak nincsenek még helyesen elválasztva 
egymástól: de egész általánosan tekintvén azokat, szembeötlik az 
éjszaki bronzoktól egészen külömböző, szegényes és nagyon egy
szerű idomuk. Jelesen bronzmarkolatu kard vagy gyilok, milyen 
oly sok van közép és éjszaki Európában, legnagyobb ritkaság Fran-
ezia-, Angol-, ír- és Skótországokban, s ha egy-egy találkozik is, 
az inkább itáliaihoz, hogysem skandinávhoz hasonlít, azonkívül 
gyakran előkerül a bronztok is, mint Itáliában. Irlandiában is, a 
hová, a szigetnek távolsága miatt, a bronz-miveltség később elju
tott, s a hol igen sokáig fentartotta magát, s aránylag magasra fej
lődött ki, még ott is, a határozottan jelentkező sajátság mellett, igen 
egyszerű és egyforma, úgy hogy szó sem lehet arról, mintha a leg
fejlettebb, gazdag éjszaki bronzok Anglia vagy Francziaország 
felől jutottak volna Skandináviába. Hozzájárul, hogy az a bronz-
miveltségi folyam, mely Görögországból és Itáliából tartott éjszak 
felé, nyugatra csak a Rajnáig terjed, s hogy a nyugatiabb tartomá
nyokat egész Irlandiáig más folyam érte, mely közvetlenül Olasz
országból déli Francziaországon által jutott oda. S ha ez így tör
tént, a nyugati bronz-miveltség nem részesült abban a haladásban, 
melyet az közép Európában tett volt; holott az éjszaki tartományok 
folytonos Összeköttetésben maradtak közép-európai mestereivel, 

S ezek az éjszaki tartományok (legéjszakiabb Norvégia, Své-
czia és éjszaki Oroszország kivitelével, a hol még az időben kő-kor 
divatozik vala) a bronz-miveltséget sokáig, bizonyosan századokig, 
tartbaták meg és fejthetek ki, mikor déli Európában az új vas-
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miveltség elől rég elenyészett volt. Mert Görögországban és Itáliá
ban, a hova Phoenicziából, Egyiptomból új folyamok új miveltségi 
csirákat vittek be, a melyekből később a görög, római és etruszk 
miveltség fejlődött ki, az ezt megelőző ifjabb bronz-kor álla be, 
melyet sokan régiebb vas-kornak is neveznek. Ez a bronz-kornak 
hanyatlása. De ennek hanyatlott idomai is el jutának közép Euró
pába, a honnan éjszak felé, a bronz-miveltség utolsó székébe is tér
iedének. Eme hanyatlás is itt tartotta fenn magát legtovább, míg 
déli Európában a vas már közönségessé lett. 

A bronz-kornak elenyészésével a történelemnek első gyenge 
világa kezd megcsillámlani déli Európában, mely lassan-lassan az 
éjszaki barbár vidékekre is egy-egy kis sugarat eresztett. Krisztus 
születése idejében már legalább hét- vagy nyolczszáz éve uralko
dott volt a déli elassicus népeknél a vas-miveltség, s kezdé a szom
széd népekre is kihatni, a keltekre és germánokra, valamint déli 
Oroszország népeire. Akkor a Balttenger tartományaiban, valamint 
Svédországban a Maelar mellékein lakó gótoknál (Tacitus Grutone-
seinél) bizonyosan uralkodik vala még a bronz. De a skandináv 
félsziget éjszakiabb részeiben, Finnlandiában, közép és éjszaki 
Oroszországban a gyenge fémtudomány bizonyosan nem szoritá 
még ki a kő-kort. Az a leirás, melyet Tacitus a finnekről ád, szem-
beszökőleg mutatja a volt külömbséget a hideg éjszak és a nap sü
tötte dél között. 

III. 
_ 

.A. r é g i b b v a s - k o i ' . 
(Krisztus születésétől fogva 450-ig Kr. után.) 

A sok tekintetben nagyon nevezetes bronz-kornak fejlődése 
alatt Oroszország igen csekély hatást gyakorla a többi Európához 
képest, ámbár délen közel éri azon kornak első, éjszakon pedig an
nak utolsó hazáját. Mert Krímnek és a Fekete tengernek legköze
lebb partjait kivéve, melyek már a kő-korban el valának különítve 
a többi részeitől, Oroszország a bronz-korban is mintegy kizárólag 
közép és éjszaki Azisához volt kapcsolva. 

Annál előbb érte azt a következő vas-kor, még pedig nem
csak Ázsia felől, a hol a vasnak ismerete egész Szibériáig elhatott 



442 HUNFALVI PÁL 

volt,-hanem Görögország felől is. Most a régi külömbség a déli és 
éjszaki Oroszország között még kirivóbbá lett. 

Legalább nyolczszáz, sőt talán ezer évvel előbb, hogysem 
Kr. születése tájban az éjszaki Európában a bronz-kornak utolsó 
maradéka eltűnt, törte volt meg azt Görögországban az ázsiai és 
egyiptomi hatás, mi által a görög nép a világ-történelmi miveltség-
nek hordozója és terjesztője lőn, nemcsak nyugat felé Olaszország
ban és Francziaországban, hanem kelet-éjszakfelé is a Fekete ten
ger szélein, hol Olbia, Pantikapaeum és más görög gyarmatok vi-
vágoztak. Számtalan leletek déli Oroszországból, melyek részben a 
görög művészet legszebb napjaiból valók, diszesítik az orosz mu
zeumokat. A skytha sírdombok kikutatásai a Cherson; Jekateri-
noslav, Poltava és Kiev kormányzóságokban, de kivált a nagy ki
rályi sírdomb Alexandropol mellett, mutatják, mennyire hatott fel 
a görög vas-miveltség, s mennyire alkalmazta és használta azt a 
skytha nép. De a kurganokban (így hijják ott a régi sírdombokat) 
a görög müvek mellett és között bronzfegyvereket és szerszámo
kat is találnak, a melyek azt bizonyítják, hogy ott a görög vas-
miveltség egy lehetős durva, mint már említve van, ázsiai jellemű 
bronz-miveltségre talált. Ez továbbá azt is bizonyítja, hogy a sky-
thák régóta ismervén a fémet, annál könnyebben fogadták el a va
sat is, s az ebből készült müveikre reányomták saját izlésöket, a 
mint a leleteken látható. 

Mind a mellett egy tulaj donképi vas-miveltség nem birt éj
szak felé meggyökeresedni. Még a déli tartományokban sem lehet 
a görög vagy római pénzek utánozásait találni, milyenek Itáliában 
és Francziaországban (Massilia) tanúsítják az elevenebb összeköt
tetést Görögországgal s utóbb a rómaiakkal. Már a Kiev és Poltava 
kormányzóságban szűnnek meg a görög és félgörög emlékek; s a 
görög pénzek is; a melyek a görög miveltségnek határán túl is a 
kereskedés útján terjeszködhettek, ritkán kerülnek elő közép Orosz
országban, még ritkábban az éjszak-nyugati részekben, a Viszló és 
Yiadra meg a Balttenger mellékein, ámbár a Deneper folyó közve
títésével már koránt folyt arra a kereskedés, legalább a borostyán
kő végett. A svéd partokon talált egyetlen egyet kivéve, görög 
pénz vagy régiség nem fedeztetett fel a skandináv tartományokban, 
melyek nyilván akkor nem érintkeznek vala a görög miveltseggel, 
sem annak gyarmataival a Fekete tenger szélein, sem az anyaor-
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szagban. Hogy is lehetne külömben megérteni, hogy a skandináv 
tartományokban majdnem ezer évvel utóbb szűnt meg csak a bronz
kor, kivált miután a classicus kort közvetetlenül megelőző görög 
bronz-kor szakadatlan közlekedésbén állott volt a déli és éjszaki 
Európával. De épen az új classicus miveltség oly nagy határt emelt 
fel a déli magasabb fejlettségű nép és az éjszaki barbárok közt, a 
milyen az előtt a lassan terjedő kő- és bronz-korokban nem volt 
soha, s a melyen azután sok századok véres háborúji birtak csak 
keresztül törni. S mig a kő-kori és bronz-bori miveltség lassú hala
dásában éjszakon és éjszak-nyugaton mintegy utolsó határán, érte 
el legmagasabb fejlettségét: úgy ellenkezőleg a vas-kori miveltség 
annál inkább megbarbárosodott, mennél éjszakiabbra jutott. 

Még kisebb vala a római hatás a Fekete tenger felől közép 
Oroszországra, jóllehet erősbité a fejlődést, mely a déliebben lakó 
szláv népeket előkészítette arra, hogy közép és éjszaki Európának 
belsejébe előrenyomuljanak. Azt a római hatást részben a népek 
költözése Ázsiában és Oroszországban, részben a rengeteg és lakos 
nélküli erdők gátolák, a melyekről már Herodotus irt. Éjszaki 
Oroszországban tehát alig van nyoma egy saját vas-kori miveltség-
nek, mert a mi abból előkerül, az inkább Ázsiára, mintsem Euró
pára mutat. Legalább Worsaaé nem birt az orosz, muzeumokban 
őrzött, vagy a moszkvai gyűlésen kiállított régiségeken a jellemző 
előképet kitalálni, milyen oly nyilván mutatkozik a római barbár 
vas-korban, melykor Kr. születése táján teljes fejlődségre jutott 
közép Európában, éjszaki Németországban és a skandináv tartomá
nyokban, s mely a nyugati római birodalom végéig tartott (450-ig 
körülbelöl). Azonban azt is megjegyzi Worsaae, hogy az orosz 
gyűjteményekben nincsenek helyesen elosztályozva a vas-kori 
leletek, se idő se tartomány szerint: csak annyi bizonyos, hogy ha
tározottan más jellemüek, mint az európaiak; azok ázsiai jellemüek-
Azt is megjegyzi, hogy természet szerint a nagy birodalomban a 
külömböző tartományok külömböznek egymástol; más jellem mu
tatkozik a Fekete, más a Balt tenger mellékein, hol a nyugati hatás 
látható. De a nem-római, hanem a barbár saját ornamentikát, mely 
a skandináv régibb vas-kort oly annyira jellemzi, hiába keresi az 
ember a Balttenger orosz tartományaiban is; annál kevesbbé talál 
ilyet az éjszaki és belső Oroszországban. 

Eme tényekből világossá lesz, hogy a skandináv régibb vas-
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kori miveltség nem fejlődhetett ki Oroszországban, nem is onnan 
gzármazhatik, hanem másunnan eredett az. Valamint az előbbi 
bronzkori maradványok legkevesbbé sem támogathatják azt a vé
leményt, hogy ama távol időkben a Fekete tenger felől valami be
költözés történt volna Skandináviába: azonképen a vaskori marad
ványok sem támogatják azt. Az is bizonyos, hogy a régibb és tiszta 
bronzkori miveltség hanyatlását nyugati és éjszaki Európában, 
egy régi még a elassicus miveltséget megelőző mozgalom idézte elő 
közép Európában, mely hasonlóképen délről származott be. De a 
mely mértékben a görög és később a római elassicus miveltség a 
környékező^népekre hatott, abban avas ismerete is eljutott azokhoz 
s a közép európai népekhez, a melyeknél, mint az a bronz-korban 
is történt volt, egy saját vas-miveltség fejlődött ki, mint azt p. o. a 
rómaiak által nagyra bécsült barbár kardok Noricumból és Spa
nyolországból mutatják, mely miveltség a Kr. születése utáni időből 
vegyes, elassicus és barbár, eredetét tanúsítja. Ezt az úgynevezett 
régibb vas-kort számos leletek bizonyítják, a melyek az ezüstön, 
üvegen, czinkvegyitékü rézen kívül a legrégibb rúnirást is mutat
ják. Kitetszik tehát a leletekből, hogy Dániában a Kr. utáni máso
dik vagy már első században teljesen megszűnt a bronz-kor. Dá
niából azután a régibb vas-kori miveltség Norvégiába és Svédor
szágba ment által, a hol akkor sürüdik vala a lakosság. Különösen 
nagy vala eme miveltségi folyam egész éjszaki Németországban, s 
innen háta Oland és G-otland szigeteire meg a svéd tenger-szélekre, 
a melyek közt Grotland a miveltségnek kiváló fészke lön, a mely
ből azután nagy hatás sugárzék ki a Balttenger keleti széleire. 

Azt gyanítják, hogy nagyobb népköltözések is, milyenek már 
a déli országokat háborgatják vala, mozdíták elő a vas-kori mi
veltségnek bejutását és teljes győzelmét az éjszaki tartományok
ban. Azt rendesen egész népek beköltözésének szokták tulajdoní
tani, s azt a beköltözést kapcsolatba hozák azon mondával is, mely 
Odint és társait Oroszországból költözteti be. Ám de ha valóban 
beköltözés történt is a vas-kor elején, az, mint a régiségek egybe-
hasonlításából kitetszik, nem jöhetett Oroszországon keresztül Skan
dináviába. A törtéaelem különben elég bizonyságot nyújt arra, 
hogy nép-beköltözések nélkül is alakúinak vagy miveltségi válto
zások. A khaldaiak és egyiptomiak, a görögök és rómaiak, végre 
a keltek is lassankint a bronz-korból a vas-korba léptek által: mi-
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e*rt nem történhetett volna ugyan az Európának nyugati és éjszaki 
országaiban is ? Azonban számba kell venni a következő archaeolo-
giai és históriai viszonyokat is. 

Először nem kell a bronz-korból a vas-korba való átmene
tet az éjszakon oly hirtelennek gondolni, mint előbb szokás volt, 
midőn abból indultak ki, hogy a két kor között rögtön megválto
zott a temetés-mód. Ellenben ha egy újabb bronz-kort és egy ré
gibb vas-kort fogadunk el, világossá lesz, hogy a halott-égetés, a 
mely a bronz-kor vége felé uralkodott, a vas-kor első kezdetében 
is divatozhatott Dániában és éjszaki Németországban, és hogy az 
még tovább tarthatott Norvégiában és Svédországban. Az elégetett 
halott mellé törött fegyvereket, szerszámokat is temetének. De a 
régibb vas-kornak vége felé a negyedik és ötödik században más
másképen történt a temetés Dániában, kivált Sjaellandban és 
Fyen-ben; t. i. az égettetlen halottat nagy kőládákba vagy nagy 
sírokba rakták, s a beletett fegyvereket, szerszámokat sem törték 
el. E nagy temető helyek a föld alatt vannak, s azokban ékes ró
mai és félrómai bronzokat, agyag edényeket, ezüst és üveg po
harakat, becses kapcsokat és más ékszereket hol római-, hol rún 
írással, találni a legrégibb gót fajból. Ilyen sírokat nem találtak 
még a skónéntúli Svédországban, de találhatni Német-, Franczia-
és Angolországokban. 

Ugyan azon időből, a melybe valók a nevezett nagy sírok, 
származnak a lápokbeli leletek is a Jutiai félszigeten, Slezvigben 
stb. a melyek számos és véres csatáknak tanúságai, s melyekben 
nagy rakás összetört, behorpasztott fegyver és szerszám van, nyil
ván áldozatul a nyert győzelemért. Az ilyen helyeken római pén
zek (az 218-ig Kr. u.) és feliratok is fordulnak elő, hol római, hol 
legrégibb rún betűkkel. Ilyen leletek nem fordulnak elő Norvégiá
ban és Svédországban, azaz nem a régi Dánia kerületén kívül. 

Nevezetes azután, hogy mintegy 300 tájban Kr. u. félbesza
kad a római pénz folyása éjszakfelé. A 250—350 közti évekből 
alig lehet találni egy-egy római pénzt, s a mely kevés a 350—450 
évekből találtatik is, az nyilván nem igenesen dél felöl, hanem ke
rületben nyugat felől juthatott oda. Ezen félbeszakadása a római 
pénz folyásának éjszakfelé alkalmasint a nép-mozgalomnak tulaj
donítható, a mely a negyedik és ötödik században Európa közepé
ben forong vala. Ekkor a szláv törzsök is Oroszország felől nyu-
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gátra nyomulnak. De a mikor azok a Balt tenger déli partjáig és 
a nyugati Elbáig terjeszkedének, ama vidéken nemcsak a bronz
kornak, hanem a régibb vas-kornak ideje is elmúlt volt: azért a 
közép és éjszaki Európában a bronz- és legrégibb vas-emlékek 
rendesen nem a szlávoktól, hanem az azokat előző népektől valók. *) 

Ha most, úgymond Worsaae, megemlékezünk arra, hogy az 
éjszak-európai alföldön a bronz-emlékek oly nagyon hasonlítanak 
a skandináv bronzokhoz, minélfogva egy csoportba kell azokat 
tenni; ha továbbá látjuk, hogy a régibb vas-kornak emlékei a Balt 
tengernek mind éjszaki mind déli partországain szintúgy hasonlí
tanak egymáshoz, s ha ezt kapcsolatba hozzuk Tacitus tudósítá
saival a gót nép lakosairól: nagyon ajánlkozik az a nézet, hogy 
mind a bronz- mind a vas-emlékek a több törzsökre oszló gót nép
nek tulajdoníthatók, a mely ott a szlávok előtt tanyázott volt. A 
rún irást is Worsaae e népnek tulajdonítja, mely délen legközelebb 
ért a görög miveltséghez. A vaskornak előtüntével éjszaki Német
ország és a Skandináv tartományok bizonyosan közép és déli Euró
pából vevének hatáslökéseket, mint az előtt a bronz-korban; ez ál
tal külömböznek amaz emlékekre nézve a Brit szigetektől, a me
lyek meg a dél-nyugati folyásnak, Francziaország és Belgium fe
lül, valának kitéve. Csak miután az angolszászok Britanniát, a 
Frankok Galliát elfoglalták volt, kezd nagyobb egyezés előtüne
dezni a nyugati és éjszaki emlékek közt. 

A gót népek a régibb vas-kor vége felé az éjszaki tartomá
nyokba (Dániában) törekedvén — talán szorítva a szlávok által 
— s innen a régibb lakosokat Norvégiába és a belső Svédországba 
hajtván, (s ezen összecsapásnak tulajdonítják alápokbeli leleteket), 
természetes következése az lőn többi közt, hogy a dán szigeteken 
és Jutiában más temetésmód kapott fel, mely nem égeti vala a ha
lottakat, ellemben Norvégiában és Svédországban még azután is 
a halottat égető temetés maradt fen. 

Ez teljes ellenkezésben van az eddigi nézettel, mely szerint 

*) Worsaae idézi itt Wocel-t: »Die Bedeutung der Stein- und Bronzé-A 1-
terthümer für die Urgeschichte der Slaven,« Prag 1869, a hol is ezt olvassuk: 
»Als berechtigt erscheint daher auch die Ansicht, zu welcher wir durch die Un-
tersuchung der daselbst gefundenen archacologischen Objecte gelangteu, dass die 
Ürstümme der Slaven in der Bronzeperiode noch nicht in ikre nachmalige Heimath 

vorgedfungen waren und sich daselbst noch nicht niedergelassen hatten,« 
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néhány századdal Kr. e. a norvég népnek beköltezése Oroszor
szág felől Finnországon által jutott volna Svédországba, s innen 
Norvégiába és Dániába, holott a Kr. e. időből egyetlen egy vas
emléket sem lehet találni se Norvégiában se Svédországban, annál 
kevesbbé Finn- vagy Oroszországban, 

IV. 

A . z T x j a , D t > v a s - k o r . 

a) Első időszaka vagy a közép vas-kor 450—700. 

A meddig a görögök, etruszkok és rómaiak hatalma tartott 
& a világtörténelmi miveltség fő magjai egyedül délen valának: a 
miveltség fejlődése nagyban egyforma maradt a barbár népeknél 
az éjszakon és nyugaton, éjszaki és közép Oroszország kivételével. 
Egy lassú, de szakadatlan miveltségi folyam jára dél felől a barbár 
éjszak és nyugat felé, a mely különböző időben érte ugyan az 
egyes népeket, némi külömbséggel is hatott itt meg ott: de álta
lában mindenütt azonos miveltségi fokokat szólita elő. 

Emez a delet és éjszakot egybekapcsoló viszony, a mely egész 
Európán keresztül a régiségeken tükröződik vissza, legelőször a né
pek költözése által szakadt meg, melynek kezdete a Kr. után első
századba esik, s a nyugati római birodalomnak elenyésztével vég
ződik. Számos szláv törzsök, mint hatalmas ék, úgy nyomul Orosz
ország felől közép Európába, elválasztván így az éjszakot a déltől. 
Az éjszaki gótok Skandináviában szorulnak össze ; az angol-szászok 
Angliát, a frankok Galliát foglalják el, az elköltözőitek helyeibe 
más német népek szállanak meg a Rajna és Elba vidékein. A mi
veltség magja Italiából által száll az Alpokon az addiglan megve
tett barbár népekhez. A régi világból csak a keleti római biroda
lom maradt meg, Konstantinápoly fővárosával, s hat a közelebbi 
és távolabbi népekre. Abban tehát, hogy a Kr. u. ötödik században 
egészen megváltoztak Európának lakossági és miveltségi viszonyai, 
kell annak okát keresni, hogy az emlékek és régiségek, melyek 
akkor mind nyugaton mind éjszakon előtűnnek, oly annyira külön
bözők. A germánok, frankok, angol-szászok, a kik a római biroda
lom romjain az új európai miveltséget kezdik meg, az ifjabb vas
kor első időszakában az úgynevezett közép vas-kort fejték ki, egy 
különös barbár izlést, mely nyilván a déli Németországon, a Rajna 



448 HUNFALVI PÁL 

mellékein, Frankországban és Angliában igen hasonló, s nagyon 
jellemző temető helyek által mutatkozik, s a mely az akkori skan
dináv sírokban és régiségeken is meglátszik, noha némi változattal. 
Mert Dániában az eddigi leletek szerint nagyobb az egyezés a nyu
gati és déliebb Európával, mint Norvégiában, a melyekben azért a 
közép vas-kor összefoglalható a régibb vas-korral. 

Az új európai miveltség a közép vas-korban mindenütt nagy 
pompát és gazdagságot tár ki, mely nyilván abból a nagy kincshői 
való, a melyet a germán népek a római birodalom kipusztitásáb ól 
harácsoltak össze. Azért találhatni a sírokban fegyvereket; melyek 
ezüsttel, aranynyal, színes üveggel és tarka becses kövekkel van
nak kirakva; továbbá ékszereket, különösen jellemző kapcsokat. 
De sehol sem mutatkozik nagyobb mértékben eme gazdagság, 
mint a Skandináv éjszakon; az a belső értékre nézve, felülhaladja 
a későbbit, a vikingek idejéből valót. Közte nem ritkán kerülnek 
elő konstantinápolyi pénzek az ötödik és hetedik századból, a me~ 
lyek nyilván mintájivá lettek az éjszakon készült brakteáknak 
(pénzforma arany ékességek) különös mythikus és heroikus raj
zaikkal. Azok a konstantinápolyi pénzek eddigelé leginkább Born-
holm, Oland és Gotland szigetein, valamint a Viadra és Viszló mel
lékein találtattak. Ebből kitetszik, hogy a nyugati római biroda
lom elenyészte után is megmaradt az éjszaknak viszonya a keleti bi
rodalommal, alkalmasint a régi közlekedés útján, mely a szlávok és 
más népek mozgalmai miatt közép Európában egy-két századig 
félbe volt szakadva. Annak nincs még elég nyoma az Oroszországban 
talált pénzek közt, hogy folyt-e keletiebb utón is hasonló közleke
dés Oroszország belsején által éjszak felé. A Balti tartományokban 
sem találhatni konstantinápolyi pénzeket az ötödik és hatodik század
ból; az első itt talált pénz a kilenczedik század végéből való. Ne
vezetes az is, hogy a pénzleleteket szerint a hetedik századdal fél
beszakad az a keleti összeköttetés, alkalmasint a kazárok miatt, a 
kik a hetedik és nyolczadik századok folytában a déli és nyugati 
Oroszországban terjeszkednek vala. 

Mind a mellett nagy vala mégis a közlekedés az európai nyu
gat és éjszak meg a dél közt, annyira hogy a nagyobb mennyiségű 
arany a nyugati és délnyugati Európában egy sajátságos divatot 
hozott elő. De közép európai új lakosokra, a szlávokra nem hatott. 
Ezek, úgymond Worsaae, ázsiai vagy félázsiai miveltséggel jővén 
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Oroszország felöl, nem valának képesek mindjárt csatlakozni azon 
miveltség-fejlődéshez, a mely akkor uralkodik vala Európában, ha
nem arra szoritkozának, hogy az új hazájokban előtalált régibb 
vas-kori miveltséget folytassák a magok módja szerint. Jóllehet azt 
is mondani kell, hogy a szláv régiségek e tekintetben nincsenek 
még eléggé kikutatva. Feltetsző azonban, hogy a pompás váll-kap-
csok (fibulák), melyek Svédországban, a Bornholm és dán szige
teken, a jutiai félszigeten nagy mennyiséggel előfordulnak, az által 
ellemben levő Meklenburgban és éjszaki Németországban, a hol 
akkor szlávok tanyáznak vala, nem találkoznak. Az itt ott előke
rülő arany brakteák vagy lemezek az onnan elköltözött germán 
népek maradványai lehetnek. 

Az is nagyon nevezetes, hogy mind emez arany brakteák, 
mind a többi jellemző nyomai az éjszaki és germán közép vas-kor
nak egészen megszűnnek, a mint az orosz határokhoz közeledünk; 
egyes kivételek a Balti tengerszélein nyugatról, Svédországból, 
származnak. Az eddigi leletekből tehát lehetetlen olyasmit követ
keztetni éjszaki és közép Oroszországban, valamint nyugatiabban 
a szlávok által elfoglalt tartományokban, a mi a nyugati európai 
és Skandináv közép vas-korhoz hasonlítana. 

Annál élesebbnek mutatkozik most a déli és éjszaki Oroszor
szágnak külömbsége. A Krimben, a Deneper mellékein, a Char-
kov kormányzóságban kerüFelő néhány válkapocs, a melyek megle-
tőleg hasonlítanak az európai közép vas-korbeli régiségekhez. 
Ezek a byzanti hatásnak tulajdoníthatók. 

b) Második időszaka 700—1030-ig. 
(Az ifjabb vas-kor.) 

Az eddigi előadás által az lett világossá, hogy a kő- és bronz* 
korban, valamint a vaskornak első időszakában is az egyenletes 
miveltségi folyamok sokkal később értek a Skandináv tartomá
nyokba, mint déli és nyugati Európába, de hogy még később, egy
szersmind gyengébben is illették közép és éjszaki Oroszországot, 
a melyben úgy is a miveltség más úton, a Fekete tenger felől, még 
inkább Ázsia felől terjeszkedett. 

De valamint a vas-kor megérkeztének elfogadott ideje a Kr. 
születése utáni első századokban nem alkalmazható a magasabb éj-
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szakra, mert oda később jutott el: azonke'pen nem illik reá az 700 
tája, a melylyel az ifjabb vas-kornak másik és utolsó időszaka áll 
be. Mert avval csak Európának nyugatiabb és déliebb tartományai
ban fejeződik be a vas-kornak első része (vagy éjszaki Európára 
nézve annak közép kora); mert ott az ötödik, hatodik, hetedik 
század folytában a keresztyénség győz, a mely az új vas-kort meg
kezdi. De akkor a skandinávoknál, finneknél és szlávoknál még 
uralkodik vala az ifjabb vas-kornak másik része, mert azok csak több 
századdal utóbb tértek a keresztyénségre. Azért most (700—1030) 
nagyobb közbevetés is tátong a nyugati és déli keresztyén meg 
az éjszaki és keleti pogány népek közt. Keresztyén és pogán ki
rívó ellentétben állanak egymással szemközt; miveltségök nem 
származik többé ugyanazon kiindulásból, s különböző utakon is 
foly mind itt mind ott. A pogánság a régi vas-kor utolsó marad
ványait tovább fejlesztheté maga módján, ellemben a keresztyén
ség fokonként elnyomá azokat. A keresztyénség győzelmével be
fejeződik a nyugati és déliebb Európában a történelem előtti kor, 
mely éjszaki és keleti Európában még továbbtart. Legelőbb a skan
dináv népnél kezd, földrajzi helyzeténél fogva, szürkülni a történelmi 
kor, mely azután innen a finnekre és szlávokra is löveli sugarait, a 
kiket azomban Konstantinápoly felől is ér a keresztyénség, mig az 
idő el nem dönti, hogy a finnek, esztek a közép európai szlávokkal 
együtt a nyugati vagy római egyháznak, az orosz szlávok pedig a 
keleti egyháznak lesznek hívei. A keresztyénség győzedelme vei 
azután ezeknél is megszűnik a történelem-előtti kor s kezdődik a 
történelmi archaeologia. 

Az első századok folytában a keresztyén szellemnek elég 
dolga vala otthon a délnyugati tartományokban a pogánság szel
lemével, mely nem könnyen adá meg magát. Apró uralkodások 
véres csatákat vínak egymással, míg lassankint nagyobb politikai 
testületek alakúinak, a melyek azután éjszak és kelet felé is ter
jesztik a keresztyénséget. A skandináv pogán nép tehát a nyol-
czadik századon túl is folytathatá önálló életét. Déli határán a szá
szokkal küzködék ugyan, kivált miután a keresztyénség ez oldal
ról fenyegette, hasonlóképen sok pere vala a szlávokkal is: mind 
a mellett idegen nép vagy miveltség nem háborgatá. A skandináv 
főnökök vagy kiskirályok örökölt gazdagságukat mind háború 
mind földmivelés mind kereskedés által szaporíták; a tenger és an-
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nak mély szakadékai (fjord) előmozdíták a hajózást, a baj6-építésre 
pedig a közel erdők szolgáltaták a szálfákat. A fegyverek, szer
számok új-új alakot és becses kikészítést nyerének; a skandináv 
közép vas-kor elhagyja tehát az idegen mintákat, s ha veszít is a 
szépségből és tisztaságból, de nyer sajátságában. Fényes fegyver, 
szerszám és ruha uralkodik, s illő hogy az urat hajójával vagy lo
vával s minden készületeivel együtt temessék el, mert úgy magá
hoz méltóan fog a másik világban, Valhallában, megjelenni. A sír
dombon emlékkő is emeltetik, a mely rúnirással a hősnek tetteit 
jelenti. 

A nyolczadik század után nem férnek meg többé otthon a 
kis királyok s kifelé járnak kereskedni, hadakozni va<?y rabolni. 
Ezek a hires Vikingjáratok, a melyek által a normán rettegett név 
lőn Európában. A dánok nemcsak a Balttenger tartományai, ha
nem tovább is nyugat és délfelé irányozák járataikat, a svédek leg
inkább az átellenben levő partokra és belső Oroszországra, a mely
nek régiségei azt hangosan tanúsítják. De arra a föltevésre, hogy 
valamikor Oroszországból költöztek volna be a skandinávok, az 
orosz régiségek legkisebb okot sem szolgáltatnak. Jelesen ott 
nem került elő még semmi nyoma a rúnirásnak, a mely az újabb 
skandináv rún betűknek alapja lehetne. Oroszországban teljesen 
hiányoznak a kigyó és sárkány czifrázatok is, melyek korán mu
tatkoznak az európai nyugaton, s melyek a skandináv fegyvere
ken oly annyira kitűnnek, mint a skandináv mythologiában a 
sárkányok. Ha itt-ott valami hasonlót lehet Oroszországban is ta
lálni, az későbbi korból való, s skandináv főnök sírjából került ki. 

Norvégiában, de még inkább a Balttenger szélein, kiváltké
pen Bornholm, Öland és Gotland szigetein nagy rakással vannak 
arab pénzek a bagdadi és khorazani fejedelmektől. A pénzleletek 
azt mutatják, hogy az arab kereskedelmi viszony a skandináv fél
sziget keleti részeivel 850, Dániával pedig csak 900 tájban kezdő-
dék. Ez által ezüst bőség gyűlt a skandináv tartományokban, mi ott 
előbb az arany bősége mellett szokatlan vala. 

Byzanti pénzek megint a tizedik és tizenegyedik századból 
sűrű közlekedésről tanúsítanak Konstantinápolyi/ál is, a honnan 
becses kelmék, jelesen a sagákban sokat emlegetett Pavolak kelme 
is hozattak be. De nyugati, német és angol-szász pénzek is fordul
nak elő nagy számmal, kivált Gotland szigetén. A főbb kereskedő 
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helyek a Balttenger vidékein: Hedeby Slesvigben, Borriholm szigete, 
Jom vagy Jumna a Wollin szigeten a vend partnál, Oland és Qot-
land szigetei, s ez utóbbin Visby város, melynek nagyszerű, romjai 
a régi gazdagságot hirdetik; a Maelarnál JSigtuna vagy Birka 
(Björk-ö = nyírsziget). 

Skandináviából két közlekedési irány ment keletfelé, az egyik 
Konstantinápolyba, a másik a keletiebb tartományokba, az arab 
uralkodás alatt levő országokba. Amaz részint Magyarországon 
által a Dunán, s innen a Viszlón és Viadrán a Balttengerre, részint 
pedig a Deneperen és Dunán által ugyan oda. Ezen a vonalon Kiev 
és Novgorod valának a szálló helyek. Az arab tartományokkal 
való közlekedést a Kasptenger széleitől a Volga eszközlé (Bolgár-
országon által) a később alapított Moszkva vidékei és a Ladoga 
felé, a hol Aldegiaborg skandináv fokhely vala. Novgorod neve 
skandinávul Holmgaard] Oroszország eleinte a nagy vagy hideg 
Svithiod. A konstantinápolyi császár udvarában a testőrök nemcsak 
Svédországból, hanem Norvégiából, sőt Iszlandiából valók, az úgy
nevezett vaeringek vagy varaegek. Ismeretes a Hurik, Sineus és Tru-
vor, az Oskold és Dir skandináv főnökök mondai története. Helge 
vagy Oleg egyesíti 900 tájban a kis fejedelemségeket s alapítja meg 
az orosz birodalmat, a skandinávok által úgynevezett Gardarike~t, 
Oleg utódja Igor, skandinávul Ingvar, 941-ben Svédországból gyűj
tött hősökkel teszi meg a szerencsétlen hadjáratot Konstantinápoly 
felé. Svédországban ma is sok rún-kőnek felirata hirdeti, hogy az 
ott temetett ember ^keleten vala Ingvarral*, vagy hogy »Ingvar 
seregében egy hajót kormányzat stb. 

Előadván imigyen az európai ősmiveltség haladását és irá
nyait Worsaae, evvel fejezi be munkáját : »Bizonyosan fel kell 
hagyni az eddig a tudományban uralkodott nézettel, hogy a finnek 
és lappok utolsó maradványai a régi skandináv, sőt az egész euró
pai ős lakosságnak, mely lassankint mindinkább éjszakfelé tolatott 
volna; fel kell hagyni avval az általörökölt nézettel is, mely a mai 
Oroszországot úgy veszi mint a skandináv népnek legközelebbi 
hazáját, a melyből azután egy vagy több törzsök már teljesen ki
fejlett sajátságával költözött volna be Svédországba, innen Norvé
giába és Dániába.« 

* « * 
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Mennél inkább sikerül megközelíteni a valóságot, annál vilá
gosabban tetszenek ki némely részei s viszontag más részei annál 
sürtibb árnyékban maradnak j s a mik annak előtte egyenlő távol
ban látszottak volt mi hozzánk, azok közt most külömböző távolsá
gokat veszünk észre. Worsaae könyvének bizonyosan meg van azon 
kettős érdeme, hogy a történelem-előtti nagy vidékek némelyeit 
világosságra hozza, s ép ez által más vidékeket árnyékba tol, úgy
hogy kivánatossá lesz, ezekre is, ha lehetne, világosságot deríteni. 

A legújabb ethnographia azt a nagy történelem-előtti tüne
ményt emeli ki, hogy az ember-fajok nem válnak el egymástól 
nyelveiknél fogva is, hogy tehát a fajok külömbségei nem járnak 
egyenlő lépéssel a nyelvek külömbségeivel. A Középtenger melléki 
emberfaj, az úgynevezett kaukázusi faj, három nyelvcsaládot, az 
árját, a sémit és a turánt foglalja magában; a mongol faj, — ha 
ugyan határozott faját képez az — sinai és túrán nyelvű népekre 
terjeszkedik; s a kik az afrikai nyelveket kutatják, azt állítják, 
hogy a néger faj is gyökerestül külömböző nyelvű népekre oszlik. 
Ezen szembetűnő körülmény csak úgy fejthető meg, hogy az em
berfajok előbb képződtek, mint nyelveik. Föl lehet, sőt föl is kell 
tenni, hogy az emberi nem már nagyon el volt terjedve, mielőtt 
az árja, sémi nyelv-családok s a túrán külömböző nyelv-csoportok 
kezdetei megalakultak; fölkeli tehát tenni, hogy volt egy kor, a 
melyben se árja, se sémi, se túrán nyelvek nem valának még, de a 
melyben az emberfajok okvetetlenül már léteztek. Minthogy az 
emberfaj béli jellem most is az égalji és miveltségi megváltozott vi
szonyok ellenére, oly állandónak mutatkozik: lehetetlen rövidnek 
képzelni azt a kort, a melynek folytában az emberfajok képződ
tek. A támadó ember alkalmasint, sőt bizonyosan, eleinte alalus, 
azaz emberi nyelv nélkül volt, de soha sem lehetett szótalan. A faj-
képező korban is tehát szós vala, — mert külömben nem is jutha
tott volna nyelvre — s ilyen lévén, valamiféle nyelvet is képezett 
lassankint magának, de az még nem volt se árja, se sémi, se túrán. 
Ezek kezdetei sokkal később, az emberfajok tökéletes kifejlődése, 
tehát az emberi nemnek igen nagy elterjedése után képződhettek. 
Mert ez világos, hogy az emberfajok csak külömböző földrajzi tá
volságokban és külömböző természeti viszonyok között alakúihat
tak ; a néger-faj p. o. semmiképen nem támadhatott a fejér fajjal 
egy vidéken s egyenlő természeti viszonyok alatt. De meglévén 

NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK, XI, 3 0 
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p. o. a fehér vagy kaukázusi faj, annak területén ismét nem egymás 
tö szomszédságában, hanem távol egymástól keletkezhettek csak az 
árja nyelvek, a sémi nyelvek vagy bármely túrán nyelv-csoportnak 
a tőjei, tehát mindegyiknek a képződésére nemcsak elegendő idő
folyam, hanem elegendő földrajzi különlét is kijutott. Az emberiség 
életében azért bizonyosan igen-igen hosszú kort foglal el az az idő, 
a melynek folytában először a fajok képződtek, másodszor ezeknek 
alakulta után a fajok területén ismét a mostan is élő nyelvek kez
detei alakultak. 

Az első miveltségi kor mindenütt a kő-kor. Itt áll elő a nagy 
kérdés: Az ázsiai kő-kor, mely Worsaae szerint az európai kő-kort 
hosszú idővel előzte meg, az árja és sémi nyelvek alakulását is meg
előzte-e ? Erre talán lehetetlen is felelni. De azt kérdezzük: hát 
Európában a kő-kor megelőzte-e az árja nyelvű népeket? S erre 
határozottan igennel szeretnek felelni, mert az árja nyelvek tanú
sága szerint, a fémek ismerete meg volt bennök már Ázsiában, te
hát mielőtt Európában megjelentek. A kő-kor emberei Európában 
nem voltak e szerint árja nyelvűek. De Worsaae állítja, hogy finn-
nyelvüek se voltak, mert, úgymond, a finnek a kő-kor végén tola* 
kodván Ázsiából nyugat felé éjszaki Oroszországban, nem lehettek 
déli és közép Európának ős lakosai. Én már 1871-ben a bolognai 
régészeti gyűlésen állítám, hogy a finnek nem lehetnek Európának 
ős lakosai, sőt hogy azok, jelesen a finn-ugor népek, utolsó jövevé
nyek. S emez utolsó európai jövevények jóval az éjszak-oroszor
szági kő-kor után kerültek ide, a mit nyelveik is tanúsítanak. Le
hetetlen a finn csoportbeli nyelveket az ugor csoportbeliektől mint
egy geológiai korral elválasztani; keletkeztöket egy időbe kell he
lyezni. Úgyde az ugor csoportbeli nyelvek nemcsak a török-tatár 
nyelvekkel vannak szomszédi viszonyban, hanem a perzsa nyelvnek 
is némi hatását erezik magokon (p. o. száz, ezer, arany stb. szók, ha 
nem eredeti ugorok, a perzsa nyelvbül kerültek ki), mi világosan 
bizonyítja, hogy az ugor-nyelvü népek utoljára érték el az európai 
határt, legalább a még most is élő nemzetek között legkeletiebbek 
valának Európában. A nyelvekbeli tanúságon kívül mondai hagyo
mányok is hirdetik, hogy a finn-ugor népek még Európának és 
Ázsiának éjszaki vidékein sem első emberi lakosok. A szorosan vett 
finn népek mythologiai és másféle emlékezései világosan tudnak oly 
népekről, melyek ott megelőzték őket; hasonlóképen az ugor népek 
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is magokat megelőző régiebb népekről tudnak. A kő-kornak embe
rei tehát nem voltak se árják, se finnek, hanem olyanok, melyek 
tökéletesen eltűntek. 

Hát Tacitus, kérdheti valaki, nem finneket rajzolt-e Kr. u. 99 
tájban? azt irván: »Fennis mira feritas,foedapaupertas: non arma, 
non equi, non penates; victui herba, vestitui pelles, cubile humus; in 
sagittis spes, quas inopia ferri ossibus asperant; idemque venatus vi-
ros pariter ac feminas alit, passim enim comitantur partemque prae-
dae petunt; nec aliud infantibus ferarum imbriumque suffugium, quam 
ut in aliquo ramorum nexu contegantur. Huc redeunt juvenes hoc 
senum receptaculum.« *) Ez a leirás tökéletesen reá illik kő-kori 
vadász népre, azomban kérdés, igazán finn-e ez a vadász nép ? A 
fenn név bizonyosun a germánok útján jutott a rómaiak tudomá
sára; azt is szinte bizonyossággal állíthatni, hogy fenn névvel híjják 
vala azt a népet, vagy azokat a népeket, a melyeket a germánok a 
Balttenger éjszaki környékén előtaláltak, a mélyek tehát őket ott 
megelőzték. Úgyde a finn-ugorok (a kiket soha nem szabad egymás
tól elválasztani, ha a rég elmúlt időkről van szó, a mikor egyek 
valának még okvetetlenül) a szlávok után is érkezvén Európába, 
még a magas éjszakon sem előzhették meg a germánokat. Ezek 
közt a norvég normanok legéjszakiabbra terjednek; ők tehát leg
előbb találkoztak a finnekkel, ámde ők nem is így, hanem kvaen^ 
kven-eknek (kvaenir, kaenir) nevezik azokat, mi az ismeretes kven, 
kvaen név, finnül kainu. A finn kajnuak előbb válnak ismeretesekké, 
mint a keleti hiarmidk. 

Ezeknek legelső és határozott nyoma az Iszter melléki Aethicus-
nál fordul elő, a ki a Kr. u. harmadik század vége felé tett nagy uta
zásaiban éjszaki Európát is meglátogatá, hat száz év múlva Pytheas 
(Kr. e. 320) után első lévén, a ki onnan szemmel látott dolgokat is 
ír le; mert Strabo, Tacitus, Plinius, Ptolemaeus mind csak híreket 
jegyeznek föl. Könyvéből **) sz. Jeromos kivonatot készíte, sokat 
elhagyván, mi előtte hihetetlen vala, s ez a kivonat maradt meg. 
Aethicus Hiberniát és a Brit szigeteket, Thulét, az Orkad és Beto-
ritit szigeteket leírván, azután »Munitiam insolam septemtrionalem 

*) Tacit. Germania, 46. 
**) Die Kosmographie des Istrier Aíthicos. lm lateinischen Auszuge des 

Hieronymus. Aus einer Leipziger Handschrift zum erstenmale besonders heraus* 
gégében von Heinrich Wuttko. Leipzig, 1853, 

30* 
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describit, így folytatja Jeromos. Homines cenofalos (cynophalos) 
nimis famosa indagatione scrutans capite canino habere simüitudi-
nem, reliqua membra humana specie, manus et pedes sicut reliquum 
hominum genus, procera statura, truculenta specie, monstra quoque 
inaudita inter eos. Quos vicinae gentes circa eos Cananeos appellant 
. . . . Grens scelerata, quam nulla história narrat, nisi hic philosophus. 
Et gentes Germaniae maximé qui veetigalia exereent et negotiato-
res hoc affirmant, quod in ea insula crebrius navale commercio 
provehunt, et gentem illám Cananeos vocitant. Idem gentiles nuda-
tis cruribus incedunt. Crines nutriunt oleo inlítos aut adipe fetorem 
nimiam reddentes . . . . Aedificia nulla condigna travis cum tento. 
riis filteratis ulentes, silvestria lóca et devia, paludes et arundinosa 
inhabitant. Pecora nimium et avium copia oviumque plurimarum 
abundant. Ignorantes deum, daemonia et auguria colentes, regem 
non habent Stagno magis uiuntur quam argento, molliorem et cla-
riorem argento dicunt stagnum. Nam in illarum partium locis non 
invenitur, nisi illinc fuerit delatum aliunde. Aurum invenitur in lito-
ribus eorum, fruges non gignit, nec olera; lactis copiam habét mul
tam, mel parum. Haec omnia idem philosophus profana mentioné 
seribit.« 

Ez igazán históriai kép. A cananeus név a hajún névtől lett, 
mire a bőr öltözet, melynek állat-fej ét sapka gyanánt viselték, még 
alkalmat is szolgáltat vala. *) A germánok adót hajtanak be a kaj-
nuaktól (veetigalia exereent), és kereskedést űznek köztök. Nincs 
királyok; de marhatartások v. n, a fémet is ösmerik. — Ötszáz év-
Vei utóbb királyok is van már, mert STó—874 béli télen a norvég 
Torolf a kajnuak királyával. Faravid-del, szövetséget köt, s együtt 
tesznek rabló hadjáratot a karjaiaiak ellen (kirjalaland), a mint az 
Egils Saga beszélli. A kajnu nevet e szerint Kr. u. 2(J0 ólta ismeri a 
történelem. 

Ugyan ez az Aethicus »Gadarontes seribit insulas, ultraque 
illas nullás autumat, et ibidem frigoris et stridoris valde, ubi bar
báráé gentes inhabitant, arte musica cum tibiis aeneis vei oricalco 

*) A nevek gyakran okot szolgáltatnak történetek költésére. A kain, Jcvaen, 
fcvén név hasonlít a görög xuv-, a latin can~is-hoz, tehát a kainu nép cananeus = 
kutyafejű ; de hasonlít a norvég kone, svéd kvinna szóhoz is, mely asszonyt jelent* 
Ezért a későbbi krónikások a kainuak földjét »terram feminarum«-nak nevezik' 
s íme a keleti mesés amazonok Skandinávia éjszaki részén támadnak fel, 
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ornatis viribus prolatis incognita carmina ultra alias gentes profe-
rentes, ita ut serenarum multitudinem suorum carminum immensi-
tate promoveant. Et illae maximé de negotiis degent. Hordeum et 
far tantomodo. Labores eorum sünt satis exigui. (Kevés a földmive-
lésök). Ferri metallo fertiles et maximé nautica arte imbuti. Byrro-
nes eorum linqua vocitant parvolas naves in altum veluti pyramides 
porrectas et in angusto finitas, quasi dromones cursu velocissimo in 
maris unda, ferentes ventorum vehementiam« stb. Nincs kétség 
benne, az énekes és kereskedő finneket írja le a Balttenger kelet-
éjszaki végén, talán az Aaland szigetein. Még finn szót is közöl a 
leíró, mert a byrro szó a finn purret-nek (jpursi, rren = cymba ve-
lifera et remiganda) utánozása. — Ez is históriai kép : ellemben a mit 
Tacitus a finnekről Kr. u. 98 tájban ír, az képzelet, mert egy nem
zet sem bir 200 év alatt a Tacitus által képzelt állapotból az Aethicus 
által leirt állapotba felvergődni. 

Még egy helyet közlök Aethicusból. »Griphas gentes proxi-
mam oceani partém (az éjszaki tengert érti), unde ait vetus fáma 
processisse Saxonum sobolem et ad Germaniam proeliorum feritate 
peraccessisse — gentes stultissimas, velut ferarum et struthionum 
vei crocodillorum et scorpionum genera sünt. Inter alias gentes ad 
aquilonem juxta hyperboreis montibus habitant, ubi Tanais amnis 
exoritur. Nimio frigore undique circum vallata inter oceanum et 
Tanaim gens inquieta. Praedones aliarum gentium. Si captivorum 
caterva in eorum manibus incucurrit aut nunquam aut vix revertere 
quis valet. De ea generatione nullus fidelis aliquando quis narratur 
fuisse. Ea regio nullám frugem utilem gignit, bestiarum multitudinem 
et pecorum, quorum multitudine eminentiores et utiliores, quam in 
alias gentes simias et pantheras. Gignit plurimum cristallum et suc-
cinum lucidissimum et obdurantem velut lapides et pulcherrimum. 
Gnaros gentiles artifices diversos, in tubarum strepitu et bestiarura 
captura. Habét et aurum optimum in aliquibus locis. Fabricam in-
dustriorum hominum in armis bellicis loricarum galearumque et 
ocrearum; et dives valde est fertő. Habét aves hircanias et fibras, 
quarum pinnae nocte mirae magnitudlnis lucent. Inhabitant enim 
oceanum borreum. Quorum finitima barbarica inaudita et abdita, 
in qua Durchi inhabitant. Turchos enim alia scriptura omittit.« De 
Aethicus ezeket is ösmeri és leirja; a chugni (hún) nevet is megem
líti. — íme az Uralnak népe, a csúdok vagy ugorok, a kinek szóm-
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szedjai a töröknyelvü népek. A finnek és ugorok már a Kr. utáni 
harmadik században nemcsak általában fémet, hanem különösen a 
vasat ismerik és vasból kiszítenek fegyvereket és szerszámokat. E 
hely azért is nevezetes, hogy a germánoknak Ázsiából, tehát Orosz
országból való kiköltözésének hirét azonképen közli, mint a maga 
ideiében Herberstein a magyarokét közlötte. Aethicus e szerint a 
legrégibb forrás, a melyből határozott tudósítást meríthetünk a 
finn-ugor népekről. De a finn-nevet nem hozza fel, mert azt bizo
nyosan nem is hallá ott helyben, az csak könyvekben él vala, em
lékezete egy rég eltűnt népnek. 

Azomban a lappok lehetnének a Tacitus finnjei, mert azok mi-
veltségi állapotjokat igen hasonlónak találjuk, még Procopius ide
jében is (a hatodik század közepe táján), a ki hallomásból írja le a 
skridefínneket (axQidíyivvoi), azaz szántalpokon futó finneket. A Ra-
vennai Greographus, Procopius kortársa, mintha evvel egy forrásból 
merítene, azonképen így ír: »Item juxta Scythiam litus Oceanum, 
ponitur patria, quae dicitur Berefennorum et Scridifennorum. Cujus 
patriae homines, ut ait Aithanarit, gothorum philosophus, rupes 
montium habitant, et per venationes tam viri quam mulieres vivere, 
cibo vei vino ignari existentes in omnibus.« Végre a norvégiek mai 
napig csak a lappokat nevezik finneknek, a tulajdonképi szuomo-
kat pedig kvéneknek híjják. Ámde ezen föltevés ellen is a lappok 
nyelve szól, a mely arrúl tanúskodik, hogy a lappok nem váltak el 
előbb az ugor népektől, mint a déliebb finnek; így p. o. csak a lapp 
nyelvben van meg a h végzetü plurális, nemcsak a név-szóban, 
hanem az ige-szóban ?s, mint a magyarban, mely plurális a többi 
finn-ugor nyelvekben t. De a csúdok, a kiknek régi bányáit az 
Uraiban találhatni, bizonyosan a finn-ugor népek elődjei. S ha ez 
áll , a finnek is a fém ismerettel költöztek be Európába, mit 
egyébiránt nemcsak a finn mondai énekek, hanem az is támogat, 
hogy a régi skandinávok ördöngös erőt tulajdonítanak a finn 
fegyvereknek, s hogy a finn kovácsok mindenkor híresek valának 
azok előtt. 

Azomban mélyen begyökerezett az elővélemény, hogy az 
úrópai kő-kornak embere finn nemzetségü vala, s az nem égy ha -

mar fog elszáradni. 1871-ben Dömitz mellett az Elbában, a hol vas
úti híd-oszlop számára a földet kiássák vala, a mélységben (20 láb 
a legalacsonyabb vízállás alatt) egy nevezetes emberkoponyát ta-
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lálának, melyet Lisch és Vircbov leírtak *). Igen vad jellemű, kis 
prognathismussal és lehetős brachycephalussággal (»ein mássiger 
Brachycepbalus, der sich der als trochocephalisch bezeichneten 
Varietát anschliesst«). Es ist von besonderm Interessé, den eben 
geschilderten braehycephalen Schádel von Dömitz zu sehen, der 
ein in jeder Beziehung merkwürdiges Specimen darstellt. Man 
könnte gerade von einem solchen Schádel, welcher in so grosser 
Tiefe gefunden wurde und der den ganzen Habitus des eigentlichen 
Torfschadels oder, wenn man will, Braunkohlenschadels an sich 
tragt;, glauben, er stelle den Typus der eigentlichen Urbewohner 
der norddeutschen Ebene dar, und er möchte einem altén Tschuden 
der Jinnischen oder estnüchen Bace angekört haben.« így ír Virchov, 
mind a mellett, hogy erősen kardoskodik Quatrefages-nak finnesítő 
elmélete ellen. — A legrégibb bányákat az Uraiban a csúdoknak tu
lajdonítja a hagyomány; a csúdok ennélfogva sem tartozhatnak a 
kő-kori ős emberiséghez. A kő-kor bizonyosan megelőzi a mostani 
népek ős elődjeit, a kiknél az árja, sémi és finn-ugor nyelvek tőjei 
megalakultak. 

Az emberiség terjedésének iránya, úgy látszik, nem azonos a 
míveltség terjedésének irányával. Worsaaenak tökéletesen igaza 
lehet, hogy Európának kő-kori népei délnyugatról terjeszkedének 
Európának közepe és éjszakja felé: ámde az árja népek egyáltalá
ban keletről, Ázsiából, költöztek be Európába, s itt a Balkanon és 
Alpokon túli félszigetekbe, legalább Görögországba és Itáliába éj
szakról mentek dél felé. A történelem világos tanúsága szerint nem 
az árjanyelvű népeknél kezdődött a história, hanem sémi népeknél 
és Egyiptomban, sőt a Kisázsiában tett legújabb fölfedezések után 
is némi-némi rész az Őshistóriából még turánnyelvü népnek is kijut. 
Erre azomban itt semmi súlyt nem helyezvén, annyi bizonyos, hogy 
az Euphrates és Tigris mellékein egymást követő sémi birodalmak 
és a Nilus birodalma első székei a világ-történelmi mívsltségnek. 
Már ennélfogva is az árja népek nem jöhettek dél-keletről Európá
ba, hanem kénytelenek voltak a Kaukázust kerülve kelet-éjszak 
felől a Volga és Duna mellékére jutni, s ezek mentiben terjeszkedni 
Európában. S valóban mind a hellének mind az itáliai népek éjszak-

*) Jahrbiicher und Jahresbericht des Vereins für meklenburgische Ge-
schiehte u. Alterthumskunde. XXXVII. Jahrgang. 1872.. (A 253—263 lapokon.) 
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ról költöztek délfele; a keltek, germánok, szlávok ezek után a Duna 
mentiben terjeszkedének nyugatra, úgy hogy a germánok a kelte
ket, a germánokat meg a szlávok követik. Ellemben a világtörté
nelmi míveltség a se'mi és egyiptomi népektől délfelől, vagy dél-
keletfelől költözött Görögországba és Itáliába, s innen lassankint az 
éjszak felé lakó keltekhez, germánokhoz, szlávokhoz. 

Worsaae az Oroszországban eddigelé napvilágra jött régisé
gekből azt hozza ki, hogy a germánok nem Oroszországon keresz
tül jöhettek Európába, jelesen Skandináviába, hanem csak a szlá
vok. Felhozza az e'galji zordonságot is, a mely nehezen engedte 
volna meg a népköltözéseket. — Ez utóbdi körülmény talán keve
set jelenthet ott; a hol az emberek terjedése a jeges korban bizo-
nyíttatik. Pedig a nyári hosszú napok a legmagasabb éjszakon is 
nem kevés meleget hoznak a földnek. Nagyobb jelentőségű, hogy 
mikor képzeljük a germánok beköltözését Európába. Kekem úgy 
látszik, hogy bejövetelüket sokkal korábbra kell tenni, abba az 
időbe, a mely mind a skyth mind az Oroszországban talált egyéb 
emlékek idejét megelőzte. Nagyon fejlett miveltségök nyomait nem 
szabad abban az időben keresnünk. A hellének, az italok bizonyo
san nem valának nyersebbek a germánoknál, mikor Görög- Olasz
ország felé kezdenek folyni: találhatunk-e nyomaikra tett utazá
sukban ? mondhatjuk-e, honnan kerültek elő ? Nékem legalább úgy 
látszik, hogy lehetetlen a germán költözésnek nyomait Oroszország
ban megtalálni, bár nem lehet kétséges, hogy Oroszországon ke
resztül jöttek Európába, mert más úton nem is jöhettek ide. 

Azután nem olyan az ős embernek a költözése, mint a már 
nemzetté alakult embereké; másképen bujdosának lassankint nyu
gatfelé a keltek, germánok, szlávok, finnek ősei stb. másképen hul-
lámzának, nem tudhatni, hány század múlva a keltek, a germánok, 
különösen a gótok, longobárdok népei stb. visszafelé délre és keletre. 

Worsaae ismételve állítgatja, hogy a szlávok Oroszország bel
sejéből nyomultak Európa közepébe. Bizonyosan, mert ők se jöhet
tek más úton ide, hanem azon következének a germánok után. So
kan a skythákat és sarmatákat a szlávok elődjeinek tartják, habár 
Safarik ellenzi is, a ki a szlávokat a déli Duna mellékeinek ősné-
peivé teszi. De ha Cuno-val *) a Feketetenger sky tháit a letto-szláv 

*) Forsclmng-en im Gebiete der alteu Völkerk. I. Th. Die Skytlien. Berlin, 1871 
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népcsaláddal azonosítjuk, mire több győző érv szolgál, az európai 
etbnographiából sok ellenmondás, legalább sok zavar kienyészik. 
S akkor a déli Oroszországban megtalált skytba régiségek is a szláv 
ösrégiségekbez tartoznának, s úgy meg volna fejtve, miért van 
»ázsai« jellem egyiken is; másikon is, mint Worsaae állítja. A 
skytha-szlávok részint a Kr. u. második század vége felé a gótok 
elől a Feketetenger mellékeitől el és nyugatra a Kárpátok megetti 
vidékekbe vonulának, mert a gótok már 213-ban a Dunánál van
nak, részint pedig ezeknek uralmát ismerték el. A bunok feltünte 
375-ben egészen megváltoztatja déli Oroszország akkori ethnogra-
pbiai viszonyait, a mennyiben a finn-ugor népek mind a szlávokat, 
mind a germánokat előbbre nyomják. Azontúl nem lebet szó arról, 
bogy a szlávok Oroszország belsejéből nyomultak volna nyugat 
felé: sőt megfordítva, ők a hetedik, nyolczadik században nyugat 
felől kelet-éjszakra kezdenek terjedni, Novgorodot, Kievet alapít
ván, a mely utóbbi hamar a kazárok adózójává lett. A hunok ára
dása után déli és közép Oroszországban a kazárok és bolgárok 
uralkodnak; éjszaki Oroszországban pedig a finn népek ülnek, a 
melyek keleti szomszédjai a híres biarmok és a bolgárok. 

Magyarország bronzait nagyra becsülik a régészek, s azokat 
a dák nemzetnek tulajdonítják. Mindnyájan érezzük, hogy régisé
geinktől sok kérdésre várunk még határozott feleletet. A hunoktól 
semmiféle fegyver vagy egyéb szerszám sem maradt volna meg ? 
az avaroktól sem, a kik két századig hatalmaskodának itt ? Hogy 
mind a hunok, mind az avarok igen könnyen a keleti és nyugati 
népek szerszámait, fegyvereit, ékszereit eltulajdonították, abban nem 
lehet kétség: de hogy nékiek semmi sajátjok sem lett volna, mit 
barbárnak neveznek vala, épen hihetetlen. A régészeti tudomány 
és gyűjtögetés nálunk is megindult már: óhajtjuk, hogy a mesterek 
és tanítványaik mendből hamarább fejtegethessék azokat a felele
teket, a melyeket a magyarországi régiségektől várunk. 

U t ó i r a t . 
Előadván ez ismertetést az akadémia osztály ülésében (decz. 

1-sőjén), az elnök Pulszky Ferencz úr szükségesnek találá kifa^ 
kadni, hogy ha én nem külföldi könyvekből tanulnám a régisége-
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ket, hanem a magyar nemzeti muzeumot látogatnám szorgalmato
san — (a melybe, úgymond, csak gatyás emberek járnak, de nem a 
mivelt osztály, nem az akadémikusok, pedig abban mennyi csiszolt 
kő, bronz stb. sőt kengyel-vas is van, a melyről azt hiszi, hogy az 
hódította meg Európát stb. stb.) tehát alkalmasint nem tenném azt, 
a mit ma tettem. — Uraim, nem kell szeleskedni, hanem nézzük, 
mi van a dologban. 

Én egy külföldi munkát megismertettem, még pedig Wor-
saae-nak egyik újabb munkáját ismertettem meg, hozzá csatolván 
némely észrevételt: ez a tény és semmi, de semmi egyéb nincs 
benne. Magának a ténynek három része van: az, hogy külföldi 
munkát, második, hogy Worsaae munkáját ismertettem meg, s 
harmadik, hogy észrevételeket csatoltam hozzá. Mi ellen lehet már 
joga nemcsak az osztály elnökének, hanem akárkinek is az aka
démián kivül és bévül kifakadnia? 

Külföldi irodalmi munkákat ismertetni nemcsak jogom, de 
kötelességem is az akadémia szabályainál fogva. Annyira nem ju
tott még nálunk a boeotiusság, hogy az ellen valaki is fel merne 
szólalni: sőt ellenkezőleg köszönettel fogadták eddig elé legalább, 
ha olyan külföldi munkát megismertettem, mely nálunk kevesbbé 
ismeretes nyelven van írva. Most dán nyelvű munkát ismertettem, 
mert közöttünk a dán nyelvet kevesen tudják. Az ellen tehát, hogy 
külföldi munkát ismertetek, senkinek sincs joga felszólalni. 

De Worsaae munkáját ismertettem meg: lehet-e az ellen va
lakinek kifogása ? Worsaae-ról azt mondám ismertetésemben, hogy 
neve a leghangzatosabbak egyike a régiségek tudományában. Hogy 
mit ér Worsaae s mit tett a régészetben, azt Pulszky, mint maga 
is nagy régész, nálamnál jobban tudhatja, tudja is bizonyosan; de 
azt seni tagadhatja, hogy Worsaae neve csakugyan ismeretes, és 
nagyon ismeretes Európában. Legalább az orosz akadémia már 
1861-ben lefordíttatá »Nordiske 01dsager« munkáját, s adá ki a 
képeivel együtt, avval a régiségek iránti érdeklődést akarván éb
reszteni a nagy Oroszországban. Lehet, hogy nálunk szükségtelen 
volt azt 1861-ben tenni; lehet, hogy 1873-ban már Pulszkyra és a 
többi magyar régészekre nézve szükségtelen annak a munkájának 
ismertetése is, a melyről értekeztem : de úgy hiszem, nem szük
ségtelen ám az ethnographiára, nem a nyelvtudományra nézve, a 
mint észrevételeimben meg is mutattam. Azután bármennyire ki 
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volna is már nálunk fejlődve a régészeti tudomány, bár a magyar 
múzeum igazán annyira összegyűjtötte és rendszerezte volna már 
a magyar földben talált régiségeket, mint akár a stockholmi akár 
a kopenhágai muzeumok: nem kellene azontúl nekünk semmi kül
földi munkának ismertetése, mely ide vág ? Abból ítélve, a mit 
nagy Németországban a történelem előtti dologban tesznek, írnak, 
kiadnak, azt vagyok bátor hinni, ha Pulszkynak más meggyőző
dése volna is, hogy a német régészeti tudomány nem kisebb a ma
gyar régészeti tudománynál: s lám most adják ki németül »Die vor-
geschichtliche Zeit, erláutert durch die Überreste des Altherthuras 
von Sir John Lubbock,« s Virchow nem hogy meg nem haragszik 
érte, mint Pulszky, saját vallomása szerint, nagyon megharagudt 
ismertetésemen, hanem bevezető előszót írt hozzá. Azért hozom fel 
ezt, mert Pulszky a kifakadásában Lubbockot is megemlítette, úgy 
hiszem azért, mert miután Lubbock hasonlóképen a kő-korról és 
bronz-korról irt, tehát nem kell már Worsaae-nak nézeteit tudnunk. 

r 

En ellenkezőleg vagyok meggyőződve; én szükségesnek tartom, 
nemcsak Lubbock, Worsaae ; hanem mások nézeteit is ösmernünk. 
A tudomány nem hízik az egyoldalúságtól, neki az összefoglalás és 
egybehasonlítás mindennapi életrendjéhez tartozik. Egy szóval te
hát, az ellen sem lehet senkinek is kifogása, hogy Worsaae mun
káját megismertettem. Más felől joga van mindenkinek az ő néze
teit, ma*gyarázatait megczáfolni, hézagait kimutatni, szóval hozzá 
járulni, hogy felderíttessék a történelmi valóság. Ezt várom Pulszky 
Ferencztől is; evvel fogna oly helyest tenni, a milyen helytelent a 
kifakadásával cselekedett. 

Ismertetésemhez bátor voltam észrevételeket is csatolni: le
het-e valakinek joga az ellen felszólalni ? Úgy hiszem, nincs joga 
senkinek rósz néven venni, hogy bármilyen irodalmi munkáról 
Ítélni merek. De már észrevételeim helyességét vagy helytelen
ségét megbirálni mindenkinek joga van, sőt kötelessége is, ha nem 
tartja a tudományt játékos mulatságnak, a melyben mindegy, akár 
jobbról balra, akár balról jobbra forgunk, s akár fehérrel akár fe
ketével kezdjük vagy folytatjuk. Tehát az észrevételeimre teendő 
birálatját mind Pulszkynak mind bárkinek is szivesen elfogadom, 
mert abból mindenesetre okulni fognék. Úgyde Pulszky épen ész
revételeim helyeslésével akarta gyengíteni kifakadását. Ezt tehát 
mivel lehet indokolnia ? 
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Talán avval, hogy észrevételeimet ezen óhajtással fejeztem 
be: bár mendtől előbb fejtegetnék nálunk is a mesterek és tanít
ványaik azokat a határozott feleleteket, a melyeket a magyar föld
ben talált régiségektől várunk. Ebbeli óhajtásom felesleges lehet, 
mert az mind régen és bőven elő van már adva, mit hazai régisé
geinkben való tudatlanságom miatt még ezentúl reménylek. De ak
kor a kifakadás helyett egy, bár durva, odaigazítást vártam volna 
azon munkákra, a melyekben vagy ő, vagy mások a magyar régi
ségek öszves számát leírták, a korok szerint osztályozták, s az euró
pai tudományba belé illesztették már, s a melyekből igen hamar 
meggyőződhettem volna, hogy a magyar múzeumban őrzött ken
gyel-vas nemcsak az európai földet, hanem az európai tudományt 
is meghódította, Ezt legnagyobb hálával fogadtam, s mindjárt siet
tem volna a külfölddel is tudatni, nem féléén a szidástól sem; hogy 
minek tárok ki előtte olyasmit, a mit vagy már tud, vagy tudni 
sem kivan. Ilyen magyar munkákra való igazítást nem kaptam 
Pulszkytól, tehát nem is birok tudatlanságomon segíteni: mert ma
gam nem lévén régész, az illetőktől várom a kalauzolást a múzeumi 
régiségek megértéséhez. Én, az archaeologia és anthropologia ered
ményeit keresem, hogy azokat a nyelvtudomány tájékozására fel
használhassam. Viszontag a nyelvtudomány eredményeivel meg én 
vagyok kész — a mennyiben tőlem telik — a magyar régészeknek 
szolgálni; ha nem kell nekik, ám lássák ők. 

Hunfalvy Pál. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
A népek , k ü l ö n ö s e n a Turánok: köl tözése . 

(Les migrations des peuples, particuliérement celle des Touraniens. 
Par Ch. E. de Ujfalvy de Mező-Kövesd, docteur en philosophie, 
agrégé de V Université, professeur au Lycée Henri IV. Paris 1873.) 

Ujfalvy de Mezőkövesd már több munkát tett közzé, a melyek
kel a magyar dolgokat a franczia irodalomban ismerteti. A »Poe-
sies Magyares«-t, Desbordes Valmore-vel együtt, szinte ez évben 
(1873-ban) adá ki. A magyar nyelv eredetéről szóló könyvet is 
az első idézett munkában emlegeti. Czime: La langue Magyaré, son 
origine, ses rapports stb. Paris, 1871. Mulasztás volna részünkről, 
ka semmi figyelemre sem méltatnók hazánk fiijának buzgó szorgal
mát, a melylyel ügyünknek a nagy franczia olvasóközönség előtt 
szolgál. En a Turánok költözését tárgyaló munkát épen most aka
rom legalább megemlíteni, midőn Worsaae »ősmivelődési képét« 
állítottam a magyar olvasó elé, mert rokontartalmú emevvel. 
Csakhogy Worsaae a miveltségi eszközökből, tehát új forrásból, 
meríti előadásának anyagát : Ujfalvy pedig a szokott irodalmi 
forrásokat keresi föl, azokat néhány új névvel szaporítván, te
szem a finn Castrén, Koskinen stb. munkáira hivatkozván, a me
lyek a franczia olvasó előtt még kevesbbé lehetnek ismeretesek. 
Sokszor idézi Kruse-t, az észt ős történetek Íróját, 1826. kit Lönnrot 
Észtország a volt rabszolgasága után másik nagy szerencsétlen
ségének tart — mit Ujfalvy nem tudhat. Könyvét Hauslab, osz
trák tábori társzermesternek és a felső ház tagjának ajánlja, ki
nek sokat köszön munkája szerkesztésében. Ez pedig lehet j fényes 
kiállítású s valami 30—40 térképpel világosítja meg a népek köl
tözését. A szerző, mint az előszóban mondja, könyvének első ré
szében a Turánok költözését két fejezetben adja elő; az elsőben a 
forrásokat hozza fel, a melyekből a Turánok eredetét, s az éjszak-
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nak geograpbiáját megtudhatni; a másikban pedig a Turánok köl
tözéseit azok a nevezett források szerint tárgyalja. Könyvének má
sik része a Noachidák, különösen pedig az Árják költözéseit fejte
geti, hozzá adván a bibliai ethnographiai kép körül tett nyomozáso
kat. »Nem fejezhetjük be ezen előszót, úgymond, a nélkül, hogy fen-
szóval ne hirdessük mindazt, a mit Hauslab tudós beszélgetéseinek 
köszönjük; kötelességünk is megvallani, hogy a munka főbb térké
peit ő maga rajzolta. Összehordjuk, és csak ismételjük, a mit Cas-
trén, Kruse, Müller, és Hunfalvy már az előtt nagy tekintélylyel 
előadtak.« — Minden iró, a ki mások után ír, a nélkül, hogy ké
pes volna megitélni, s helyre is igazítani elődjeit^ egészen ezeknek 
a nyomán kénytelen járni, s velük együtt botlik vagy téved. Ez 
Ujfalvyn is megesik, s abból nem i» származhatik reá nézve nagy 
gáncs. Ellenben érdem van az összerakásban is, mert az ilyetén 
összehordó munka (Compilation-nak nevezi a szerző) nem akarva 
is kimutatja az eddigi vizsgálatok hézagjait, a menynyiben a nagy 
irodalomban ismeretesek azok. Mert híjába, bármi sajnosán esik 
is nekünk, van jelenben nagy irodalom és kis irodalom. A nagy 
irodalmat az angol, német, franczia, olasz teszik, ezekhez emelke
dik a skandináv és az orosz: a mienk, sok mással együtt, a kis 
irodalomba esik. Mi magunk volnánk hát kötelesek a nagy iroda
lom embereivel megismertetni, mik vagyunk; mink van, s mit te
szünk : s minthogy azt akár büszkeségből, akár restségből elmu
lasztjuk, valóban hálával tartozunk azoknak, a kik a mi köteles
ségünket magokra vállalják. Nem is szabad azért nagyon Anyás
kodnunk, ha látjuk, hogy egyben-másban tévednek, mert vagy nem 
eléggé ismerik tudományunkat, vagy ez maga nem elégséges, nem 
kimerítő, hanem egyoldalú. 

Ujfalvy a »La Langue Magyare« czímü munkácskáját evvel 
kezdi: »Mí tudjuk most, hogy az egymásután következő négy be
költözésnek népei, a thrak-pelasgok, a keltek, a germánok és szlá
vok mind egy közös tőrül szakadt nyelveken beszéllettek. A mi az 
őseredeti (autochthon) európai nyelvet illeti, nem tudjuk még hatá
rozottan, ha a baszk és a finn hozzája tartoznak-e? Egy nagy tu
dós (Bonaparte Lucián) némi hasonlatosságot vett észre a baszk és 
a finn között, tehát a baszk és a magyar között is. Ezen föltevés, 
hogy a baszk, finn és magyar közös eredetűek, napról napra erő
sebbé válik. A baszkok és finnek úgy tűnnek elő, mint Európának 
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ó'snépei, legalább mint olyanok, a melyek a thrak-pelasg beköltö
zést is megelőzték. Bizonyossá lett immár, hogy a finn nép hajdan 
Európának közepét foglalta volt el, s azt alkalmasint az Ázsiából 
érkező népek tolták éjszak felé. — ím ez még az újabb időig a nagy 
irodalomnak felfogása, ezt Ujfalvy nem bírja helyteleníteni, s mi 
nem gáncsolhatjuk. Az ellenkezőt most kezdik csak észrevenni, 
mint Worsaae munkájából is láttuk; azt nekünk kell majd ezentúl 
kifejteni, megalapítani. — A finn-magyar viszonyt Ujfalvy már a 
mi tudományunk szerint fogja fel; de sajnálni lehet, hogy a magyar 
tudományos irodalmat nem eléggé ismeri, pedig az nem is nagy. 
Arról az előítéletről beszéllvén, a mely a finn-magyar rokonságot 
restellette, azt mondja: »Il est á regretter que cepréjvgé national 
ait merne aveuglé le plus grand jphűologue hongrois Révai qui ne 
vonlait pas merne admettre la possibilité d' une parenté entre les lan-
gues jinnoises et son idiome natal.« Ezt mi kétszeresen sajnáljuk, 
sajnáljuk a történelmi valóság miatt, minthogy Révai nemcsak nem 
tagadta a finn rokonságot, sőt azt ő fejtegeté először oly tudomány
nyal, milyennel senki sem addig; sajnáljuk Ujfalvy Ítélete miatt is, 
mert hogyan lehetne külömben Révai »le plus grand philologue 
hongrois« tagadván a finn rokonságot, hisz még is meg kellett volna 
tekintenie, a mit tagadott; még inkább sajnáljuk azért, mert vilá
gos, hogy a szerző soha sem olvasta Révai munkáját, s még is itél 
felőle, evvel pedig irói tekintélyének árt. 

Jóval kevesebb bizodalommal fordulunk tehát a nagyobb 
munkájához, a »Migration des Touraniens«-hez, mert a régi iroda
lom maradványait, a melyek a turánokra vonatkoznak, igen nagy, 
és sok készültséget föltételező munka összekeresni, értelmezni, illó 
helyre tenni, szóval azokból valami bizonyost kihozni, a mi azután 
igazán tudományos nyereség legyen. Erre, mindenek előtt nagy 
nyelvtudomány és philologiai tudósság kell, a mennyivel, úgy lát
szik, szerzőnk nem bír, pedig a nélkül bajos a külömbféle irók ér
telmét kitalálni. Azután kritikai élesség is kivántatik a végett, hogy 
mások tévedéseit észrevehessük, s legalább bekötött szemmel ne 
keressünk jobb utat az ezerfelé elágazó ösvények közt. 

Szerző a 35-dik lapon Vivien de Saint-Martin után a Herodo-
tus a agathyrse-'ü a kazárok elődjeinek tartja (les Agathyrses qui 
habitaient la Transylvanie etaient les peres des Khazars). A 70-dik 
lapon azt hiszi, hogy az agathyrsek, vegyülvén a pelasgokkal, a 
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mai oláhoknak elődjei (nous pensons que les restes des ces Agathyr-
ses de race slave, les restes des Agathyrses d' Hérodote se sönt 
confondus avec les Pelasges et sönt les peres des Roumains d' au-
jour d' hui). A 84-dik lapon megint olvassuk: A bulgárok és kazá
rok, a kiket utóbb azon tartományokban találunk, a melyekben 
azelőtt a hunok laktak volt, kétségen kivül a finn fajhoz tartoznak, 
a mely erősen hunokkal vegyült (les Bulgares et les Khazares que 
nous trouvons plustard dans les contrées habitées jadis parles Huns, 
étaient sans doute de race finnoise, fortement mélangée de Huns). 

A szerző, Hauslabbal együtt, a turan népekhez a finneket, 
ugorokat, törököket és szamojédeket számítja, kirekesztvén a man-
dsukat és mongolokat, ki a dravidákat is. Ezeknek közös ős nyel
vét az ékirati szumir vagy akkád nyelvben gyanítja, a melyet 
Oppert és Lenormant*) igyekeztek megfejteni. — Azon traditioról 
pedig, a mely a magyarokat a hunokkal azonosíy'a, helyesen azt 
jegyzi meg: »mais ces traditions datent-elles du temps ou les Ma-
gyares étaient encore éloignés de leur séjour actuel, ou sönt elles 
nées des légendes que les Magyares ont du trouver dans la Panno
nié ? La premiere hypothése n'est pas inadmissible, mais il n'existe 
aucune preuve qui puisse la confirmer; la seconde aú contraire est 
probable et plus naturelíe.« Látjuk ezekből is, hogy sokféle van a 
szép könyvben, de hogy az se Safarik szláv régiségeivel, se Zeus-
nek »die Deutschen« czímü munkájával nem mérközhetik. Mind a 
mellett köszönet neki azért is. A tapasztalás már is megmutatta 
nekünk, hogy nem egészen helyes irodalmi müvek is, a melyek 
bennünket a külföld előtt jó akarattal ismertetnek, sok jót eredmé
nyeztek, mert annak figyelmét reánk fordították. A nem egészen 
helyes munkákat mind helyesebbek követik majd, s a »terra inco-
gnita« enyészik lasankint. 

*) Lenormant munkája (Etudes Accadiennes par Francois Lenormant, Pa
ris 1873.) eddigelé ismeretlen nálunk. 

Hunfalvy Pál. 
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