
Magyar mytliologiai adatok és egyéb. 
(Olvastatott: 1874. decz. 14.) 

1.) Hadúr nem mythologiai emlék, — az az újkor csinálmá
nya 's helytelen is. 

A' magyar Történelmi Társulat idei Közlönyének júliusi 
füzetében (Századok VIII , 477. 1.) Dr. Fekete Lajos »a' gyógytan 
a' régi magyaroknak czimü értekezését így folytatja: »A' XI . 
század nagyszerű történeti jelenettel kezdődött Magyarország felett 
(talán jobb így: Magyarországra nézve), a' magyar nép elhagyva 
ősi istenét, hitét, dpártolva Hadúrtól, a' keresztyén hitre tért át.« 
— Tehát a1 Dr. Fekete Lajos tudománya szerint, a' magyarok ősi 
istene hadúr volt. A' Századok szerkesztője nem tett reá megjegy
zést, úgy látszanék, hogy a' magyar Történelmi Társulat a' hadurat 
a' magyar mythologiából megmaradt emléknek tartja, ha mindenre 
nézve, a' mit a' Századok közölnek vagy mellőznek, a' Társulat 
tagjai együtt, vagy fejenkint szavazatosok volnának. Hogy ez nincs 
úgy, ezennel magam bizonyítom, ki tagja vagyok a' társulatnak. 

A' hadúr, költői név és alak, melly csak a' század folytában 
jött világra, 's talán Vörösmarty költeményeiben. Nem szabad a' 
mi korunk költését a' XI . század története gyanánt venni, külön
ben poesis és história niegkárosul ügyetlen kezünkben. De a' meg
történt botlás tanultságul szolgálhat nekünk, mutatván, hogy milly 
módon keletkezett a' XI I . és XI I I . századok folytában s még utóbb 
is a' kronikáinkbeli históriák egy tetemes része. Költők valának 
akkor is, sőt mennél bizonytalanabb a' régi történetek tudása s 
mennél bajosabb a' tudott történeteknek száraz, de helyes, elbeszél-
lése, annál könnyebben költ a' krónika-író, kivált midőn a' bibliát 
úgy nézi, mint általános kezdő forrását a' történelemnek, s mint sza
bályozóját is ennek, a' miért is avval összehangzásba kellene hozni 
az egyes történeteket. így támadának a' genealógiák Ádámtól 
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fogva Nimrotig, Nimrottól fogva Attiláig, s ettől fogva Árpádig; 
így támadának helynevekből történetek; így öltöztetek általában a' 
későbbi századok képét a' X-dik századra. Ebből is sejtjük a' kriti
kának szükséges voltát, egyszersmind feladatát is. — Hagyjuk 
tehát a' hadurat ott, a' hol világra jött, s ne toljuk a' X. századbeli 
magyar mythologiai alakok közzé, a' hol nagyon kirí, olly ügyetle
nül van csinálva. De erről nem tehet Vörösmarty, vagy akárki 
költötte először a' hadurat, mert nem tudják nem ismerik vala a' 
magyar nyelvbeli régiségek világát. 

A' »seregek ura«, a' ki a' magyar zsoltárban is ott van, bib
liai alak »elohim zebaoth«, melly istent az angyalok által kör
nyékezve mutatja. Nem^ősi héber alak, illetőleg újabb, -— de azt 
itt mellőzzük, az a' bibliai tudományba való. Felhozom mégis azért, 
mert talán az nemzette a' magyar költőben is a' had-urat, hadak 
urát. Azonban ebbeli fogalom, legalább a' görög-latin mytholo-
giában, idegen, a' hol Zeus vagy Jupiter rendesen az emberek 
istenek atyja. Mert az úr és szolga közti viszony egészen más; az 
soha sem volt az isten és ember közti viszony is, legalább nem 
addig, a' mig a' mythologiai nevek értelme még élt a' beszéllők ön
tudatában. De a' magyar mythologiában még a' görög és római 
mythologiával • sem lehet bízonyitgatni, csak is hasonlagosságot 
kereshetünk ebben. Azt pedig bizvást tehetjük, tudván, hogy 
minden népnek saját mythologiája egyenlő korban és egyenlő 
viszonyokban fejlődött ki, t. i. a' nyelv és nép képződése korában a' 
mikor a' társadalom a' fejlődése elején áll vala. Már pedig halászat 
és vadászat minden égaljban az első élet-mód, ez után következik 
a' marha-tartás és a' nomád élet. A' mythologiai isteneket pedig 
minden nép okvetlenül az első életmód korában költötte, még pedig 
a' maga képe szerint s ugyanazon csillagos ég alatt. Innen a' nagy 
hassonlagosság a' mythologiai alakok és a' hitfogalmak között. 
S valamint a' Zeus és Jupiter atya, nem úr, úgy a vogul és osztják 
mythologiában is a' tarom-üt így szólítják meg: numi tarom azem= 
felső tarom atyám, soha nem numi tarom uortem =felső tarom uram. 
Ez a' szólás: »uram isten« már magyartalanságával bizonyitja 
nem mythologiai, hanem keresztyén eredetét, 

A' mi nyelveinkben is az úr a' görög despotes, osztjákul uort, 
finnül uro8, nroh. A' finnben az uro», uroh-unk az orja, szolga, 
észtben ori felel meg, a' régi magyarban őr, a' mint Sz. László 
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törvényeiben megvan; utóbb e' szót a' szláv szolga szorította ki a' 
nyelvszokásból. Az osztjákban is ort a' szolga. Érdekes ez össze
állítás ; 

a finnben: osztjákban: magyarban : 
dominus, despotes: uros, uroli uort úr 
servus, dulos: orja (ori) ort ör. 

Az orja, ort, ör házi szolgája az uros-, uort-, «>*-nak, mintegy 
tulajdona. S ez a' visszony a' társadalom legelső kezdetén megvan 
már. Ekkor a' mythologiát képező nép nem nevezheti az istent 
úrnak, mert ő maga sem orja, ori, ort, ör, hanem igen is atyának, 
a' kitől magát származtatja. — Mikor a' társadalmi fejlődés any-
nyira haladt, hogy nagyobb nemzetséggé válik a' család, s a' ro
konok had-ra, szaporodnak, osztjákban és vogulban kant, finnben 
kunt: akkor a' nemzetségnek, vagy a' had-nak feje van, finnben 
pcia, vogulban pong, osztjákban og, de nincsen ura. A'fejlődés ezen 
korában sem lesz az isten úr, mert a' nép az istenét a' maga képe 
szerint alakítja. A' hadúr, tehát a' mythologiai világ ellenére 
költött alak. A magyar költészet Vörösmarty korában nem vala 
még képes magyar mythologiai alakokat utánozni, nem ismervén a' 
régiséget. 

2. Az áldomás története nemcsak a? magyar, hanem vala
mennyi mythologiát illet meg: de az áldomás szónak fejtegetése s o' 
magyar áldomásnál elbfordidt szertartások a1 magyar mytholo-
giába valók. 

1868 évi január 27-kén egy értekezést olvasék a' Hegyaljai 
oklevelekről, a' mellyek szőlők adását-vevését tárgyazzák. Az érte
kezésben az áldomás szóról, meg az Ukkon-pohári'ól szólék bővebben, 
felhozván többi közt 's meg is igazítván a' Schuller véleményét, 
melly szerint az erdélyi szászoknál divatozó »almesch« nem szár
maznék a' magyar áldomás szótól, hanem talán megfordítva ez 
származnék amattól. Lásd a' Nyelvt. Közlemények VI. köt. 339. 
stb. lapjait. Erre Podhraczky József az áldomás történetét közié 
a' Századok 1868-ki évfolyamának 239—243 lapjain, a' minek ez 
a' foglalatja: 

A' német urak, kik azt hirdetik, hogy az áldomás tős-gyökeres 
germán szokás, úgymond Podhr. nem tudják az áldomás eredetét-
Ezt Bacchus történetében találjuk meg. Bacchus t. i. a' külömbfélo 
nemzeteket egy kalap alá vévén és irott törvények elfogadására 
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bírván, embereit fejenkiüt áldomás-italra szólítá fel, az által köte
lezvén őket hűségre. »Perhunc libationis ritum illi íidem accepe-
runt dederuntque primi; factum imitati posteri, inducias inde 
spondas, id est, libationes nominarunt.« Minthogy Bacchus, Pod 
hraczky szerint, az egyptusi Osiris, tehát Menés, az első egyptusi 
király, ime az áldomás, libatio, eredete a' történelmi kor hajnalába 
esik. Az áldomást Homér is megemlíti; Theophrastus pedig ha
tározottan állítja, hogy az áldomást, divatba jövetele ólta, egyedül 
az istenek köszöntésére itták, ennél fogva eredetére nézve vallásos 
szertartás volt. Ezt mint Du Cange írja a' keresztyének »bibere in 
amore Sanctornm«-ra változtatták. Idézi Podhraczky Ekkehardus 
szavait i s : »amoreque, ut moris est, osculato et epoto laetabundi 
discedunt;« idézi Pertz Györgynek jegyzetét is: »Potus valedi-
ctionis eo modo dicitur-cum dicto: bibe aniorem S. Joannis,« 's így 
folytatja Podhraczky : »Ezt az áldomást a' magyarok is sz. János 
áldomásának nevezik, poculum S. Joannis, quod lingua vernacula 
áldoviás~pota.YQ consveverunt, a'mintaz'1545-ki Sz. György napjára 
kihirdetett tordai országgyűlés mondja. Plutarch is megírta, hogy 
hajdanában áldás nélkül nem boroztak. E' jó szokás divatozott 
Etele udvarában is, mint Priscus ithetor tudósít. Továbbá, így foly
tatja Podhraczky, hogy a' magyar két hazában minden szerződés, 
adás-vevés, áldomással erősíttetett meg, Verbőczi Istvánnak P . 
I I I . tit. 34. §. 3. is bizonyítja. Előfordul ez az áldomás egy szőlő
eladásról szóló 1424-dik évi levélben Fejér Györgynél, Cod. Dipl. 
X . 6, 628. a' hol victima bihitionis-xiek van mondva. Ezután idéz 
Podhraczky Miskolcz városa jegyzőkönyvéből több esetet a' melly-
ben a' vevő az áldomást megáldja, valamint Borsodmegyének 
1663-ki évbeli egyik jegyzőkönyvéből ezt: »Az áldomást is én 
mondottam fel, mikor Molnár Máthénétúl ezen lovakat Kovács 
Máthé megárulta,« Bizonyos tehát, úgymond P. hogy pertárgya
láskor mindenha azon személy lépett fel hiteles tanükép, a' ki az 
áldomást felköszöntötte, vagy az áldomáson jelen volt; ezért az 
áldomás-felmondó törvénykönyvünkben és az oklevelekben régiesen 
pristaldus, polaldó, mostani kiejtéssel peroldó. Ezt azonban még 
nem régiben Szalay László is kereken tagadta Magyarország tör
ténetének első kötetében a' 120. lapon olvasható G9-dik jegyze
tében : »A' gyermekes szószármaztatók a' pristaldus, prestaldus 
szótpcroldoímlí olvasták; mások, kik őseinkben fonákul a' szlávok 
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növendékeit látják, nem tudom, micsoda tót gyökeret lappang-
tatnak e' szó alján. Frank Ignácz véleménye előttem sokkal való-
szinübb, ki a prestaldus nevet longobard eredetűnek tartja, és e' 
két szóból: presto és aldio (kész, és alsóbb állású személy) szár
maztatja. 

E' tollharcznak is véget vet Miskolcz városának jegyző
könyve, úgymond P. mellyben az 1573-dik évre ezek az érdekes 
sorok irvák: (következik az eladási oklevél, a' mellyben P. szerint 
ez állana:) »Ezeknek áldomás italán voltának első fő biró Varga 
Demeter, Peraldó Tanda Péter, Bakos András« stb. Az áldomás 
tehát nem német eredetű, evvel végzi P. a' czikkét; a' Pristaldus 
sem idegen, hanem régi magyar szó. 

Podhraczky több érdekest hoz fel, a' mi a' magyar áldomás 
történeteihez is tartozik, és azért köszönetünket megérdemli, — leg
nagyobb része Ipolyi Mythologiájában is található —, jóllehet 
nem helyeselhetjük nyomozásának irányát; egyébiránt tudománya? 
a' melly a' latin oklevelekben erős, sem ollyan, hogy illyetén kér
déseket felvilágosíthatna. Szó volt és lehet ma is, hogy mi a' 
magyar áldomás szó, az az, hogy mit jelent, és honnan származik ? 
Ezekre a' kérdésekre a' sacrificium, libatio története nem felelhet 
meg. A' miólta hitet vall az emberiség, minden nép, akármiilyen 
nyelvű volt is, sacrificiumot, libatiot gyakorolt. Ebben az értelem
ben az áldomás se nem magyar, se nem szláv, se nem germán, se 
nem héber stb. Tehát nem azt keressük, volt-e sacrificium a' régi 
pogány germánoknál, szlávoknál, magyaroknál, hanem feltesszük 
hogy volt, s azt keressük, hogyonnevezték a' magok nyelvén? meg. 
van-e még a' szó, 's mit jelent ? Abban a' német nyelvben, a' niely-
lyet a' közéletből és az irodalomból ismerünk; van opfern és s egnen 
mind a' kettőnek megfelelője a' magyar áldani szó. A' német szók 
nem német, hanem latin eredetűek; qfferre és signare (cruce); a' 
magyar szó tős-gyökeres, áld, a' cseremiszben tát, valamint áldomás 
cseremiszben xdtemas. De abból, hogy opfern és segnen nem német 
eredetűek, koránt sem foly: tehát a' régi pogány németek közt nem 
volt se sacrificium se libatio —, mert a' spendenis idegen (spondeo 
(Wt'vdcú), hanem csak az, hogy a' megvolt régi dolognak elveszett 
a' régi szava. Ez mindenütt és számtalan esetben tapasztalható. 
Ellenben ha a' régi dolognak régi szava megmaradt, mint nálunk 



MYTHOLOGIAI ADATOk. 7 5 

az áld szó, az aztán annál becsesebb, mert azt bizonyltja, hogy az 
új hit a' réginek szavaiba volt kénytelen öltözködni. Azért a' régi 
magyar vim-áld, vim-ád, mai imád, cseremisz jű(m-MZí=precatur, 
azután imádság, ollyan becses gyöngy, a' millyen alig van másutt.*) 

Az áld szó tős-gyökeres magyar, s jelent sacrificare és bene-
dicerc. Az áldomásnak továbbá, mint szerződést erősítő és bizo
nyító cselekvésnek, a' magyar jogi életben nagy nyomossága volt, 
mint azt általában tudjuk. De az áldomásnál egy különösség for
dult elő, a' mellyet a' Hegyaljai oklevelek némellyei, számszerint 
négyen, ukkonpohár fölemelésének neveznek. Ezt Podhraczky a' 
pristaldusátöl nem látja meg, de ha jól olvasta az idézett jegyzö
könyveket, a' pristaldus és az ukkonpohár felemelbje azonos tisztü, 
bár különböző nevű személy volt volna. Érdemes, közelebbről 
nézni meg a'dolgot. 

Podhraczk y Verbőczít is idézi, a ki P. I I I . tit. 34. §. 2. és 3 
ezt mondja: »§. 2. Ubi autem in causa equi vei bovis aut alteriiis 
animalis furtim alienati extra exercitium inventi in causam attractus 
non poterit super ejusdem emptione evidens producere testimonium, 
semper actor tertio se, sibi similibus, ad ejus recuperationem suum 
debet deponere juramentum. §. 3. Verum fur ille si dixerit in foro 
liberoo et communi vei alibi se emisse, et evictorem (quem nos ex-
peditorem appellamus) non potuerit statuere, neque hospitem vei 
alium qnempiam} qui mercipotum, hoc est victimam emptionis et 
venditionis more so'ito benedixisset, producere, patibulo reus 
erit.« Tehát a' ki lopott jószágát visszaköveteli, az harmad magával 
meg tartozik esküdni, hogy a' jószág övé volt: a' másik fél pedig, a' 
ki azt állítja, hogy köz szabad vásáron vagy egyebütt megvette, 
akár gazdáját akár más valakit tartozik előhozni, a' ki az adás-
vevés áldomását szokott módon megáldotta, különben akasztófára 
kerül. — íme látjuk, hogy az áldomás megáldója teljes bizonyságot 
tehetett a' valósággal megtörtént vásárlásról. Verbőczinek eme' 

*) íróink annyira nem sejtik a' becses gyöngynek értékét, hogy egy csep
pet sem tartózkodnak az ima szónak használatától, a' mellyet már az íwm-köny-
vekhe is bevisznek. Az ima szót az a' szófejtegetö tudomány találta ki, a' melly 
úgy bánt a 'szókkal, mint a" hurkával, mellybül így is úgy is lehet metélni, 
niert mindenik elmetélt darabkája ízes, a' mi marad, az is jó ízű. 
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helye tehát azt bizonyítja, hogy a' fassio perennalis-h&n is valaki 
(a' hegyaljai ukkon-pohár felemelője) az áldomást megáldotta.*) 

Vájjon ezen áldomás megáldója yer oldó volt-e a' Miskolczi 
jegyzőkönyv tanúsága szerint, a' melly 1573-han készült, a'mint 
Podhraczky azt olvasta ? Nékem a' helyes olvasás iránt kétségem 
levén, még 1872 május havában megkérem Lévay Józsefet, akkori 
megyei jegyzőt, sziveskednék megnézni az idézett jegyzőkönyvet. 
Megtevő, s hiteles másolatja imez : 

»Ez tilalmak lőttének ugyan ezen 1573. esztendőben, ez felől 
megmondott Varga Demeter bíróságában. 

Nyiri Benedek vött volt egy szőlőt Kovács Jánostól és az ö 
feleségétől Anna asszonytól, ki Kazinczon lakik, fl. 20; mely va
gyon a' Beteg völgyön, Sánta György és Bána János szomszédságá
ban, kiben örökössé vallják mi előttünk fiúról fiúra az felől megne
vezett Nyiri Benedeket. 

Bornemisza Estván az ő Innanal (?) egyetembe cserélt egy 
szőlőt Uszászy Lászlónétól, melly vagyon az Szent-György hegyen, 
egyik is másik is az Uszászyné, kit adott Bornemisza Estánnak, 
vagyon az Ber.talan deák mellett; kit Estván deák adott, vagyon 

*) Verbőczi hospes-ét gazda szóval fordítom, a' régi Verbőczi fordítás 
szerint, melly 1566-ban Debreczenben nyomatott. Az idézett helyet így adja 
magyarul a' régi fordítás : 

»Hol kedig valamelly ló avagy ökör vagy egyéb lölkös állat az sereg 
kívül orozva ki el vitetett, ha az, a' kinél meglölik, az ö megvételéről nyil
ván való bizonyságot nem ad, hát a' felperes mindenkor annak megnyerésére 
magához hasonlókkal, hármad magával, eskeszik. De az orv azt mondandja, 
hogy szabad vásáron vagy közhelyen avagy valahol vette és szavatosát nem 
adhatja vagy gazdáját, vagy kedig mást, ki az vételnek áldomását szokás szerint 
megáldotta, elő nem hozhatja és nem állathatja, akasztófára leszen méltó.« — A 
Verbőczi: »more solito benedLa'sset«-jét, a ' fordító így fejezi k i : »szokás szerint 
megáldotta.« A' Hegyaljai oklevelekben ez így van mondva : » eleinknek régi élő 
szokáso'c szerint.« 

A' magyar jog-gyakorlatnak a' régi mythologiai korból megmaradt eme' 
jeles maradványát mennyire nem értik, nem becsülik a' mai emberek, mutatja 
Gegus Dániel fordítása : 

3. §. »Ha mindazonát a' tolvaj azt állítja, hogy közönséges és szabad 
vásárim vagy másból vette, és nem állíthat szavatost, sem gazdát vagy más va
lakit nem állíthat, ki adás-tevéskor áldomdt mellett, szukás szerint szerencsét kivont 
volna, akasztófával lakol.« 
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az Veres Pálé mellett. Ehhez adott f. 40 Bornemisza Estván 
Ilszászynénak. 

Estván deák, az kit adott Uszászynéiiak, azt megmettette, 
megnyitatta, megkapáltatta, de az Uszászyné szőlője parlag volt, 
fedve, metetlen. Ha penig üszászy Lászlóné az szőlőt, kit Bornem
isza Estván neki adott pénzen, valakinek eladná, hát Bornemisza 
Estván pénzével hozzátérliessen mindenek ellen. Ezeknek áldomás 
italán voltának Első fő Biró Varga Demeter, Boráldó*) Tomda 
(Tanda) Péter, Bakos András, Vassy András, Senyéi Pál, Czepán 
Orbán, Begere Orbán, Zakós Ambrus, Lusz Antal.« 

A'miskolczi bizonyság tehát nem magyarázza meg a' pris-
taldus szót, hanem az áldomás áldója mellett szól, a' ki, mint hi
teles személy, a' perben is döntő bizonyság volt. 

3. A1 pristaldus szláv szó, hajdani magyaros kiejtéssel po
rosztó, most poroszló. 

De szó lévén a' pristaldasról, lehet-e annak megfejtésében 
a' szláv nyelvet mellőzni, s a' longobardhoz folyamodni, mint Frank 
Ignácz tett? A magyar jogtudós és történelem-nyomozó mai napig 
kicsinyli a' magyar nyelvtudományt, pedig mihelyt túl kénytelen 
menni a' váltó ügykedésen, a' melly igazán semmi régiséget nem 
tűr meg, olyanokba botlik belé, a' miket a' nyelvtudomány nélkül 
megérteni nem lehet. 

A' közönségben sőt az irodalmi emberek legnagyobb részénél 
nincs még világos fogalom a' magyar nyelvnek történeteiről, a' 
millyen van p. o. az égi testek mozgásáról mindnyájunknak, a' kik 
se mathematikusok, se astronomusok nem vagyunk, de azért nem 
hisszük, hogy a' föld a' mindenség középpontja, nem is kételkedünk 
abban, hogy az illetők ki tudják számítani a' nap- és holdfogyatko
zásokat, jóllehet látjuk, hogy az időjóslást még mindig a' vidékek 
látnokaira bizzák, tehát abban ezeknél tudatlanabbak. Hlyen álta
lánosan elfogadott fogalom szükséges a' magyar nyelv mivoltáról 
is, a' mellyet a' nyelv történetei adnak. Mert e' történetek kuta
tása, tehát maga a' nyelvészkedés, nem lehet minden ember dolga: 

*) Az eredetiben úgy van írva. liogy a' hor szó a' sornak végére, az úhló 
szó pedig a' másik sor elejére esik : az olvasás iránt tehát nincs kétség, — azt 
h'ja Lévay József. 
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jóllehet a' historikus, s a' régiségekkel foglalkozó annyira meny
nyire kénytelen a' nyelvészkedéshez is érteni. 

A' magyar nyelv mivoltából következő történeti korokat ol
vasunk ki: 

Az ugor történeti kort, a' mellynek lefolytában a' nyelvnek 
alkotmánya mind szótárilag, mind nyelvtanilag megalakult, s azon 
egyedisége fejlett ki, a' melly neki lelke volt és marad minden 
következő időn keresztül. Azt a' kort a' rokonainak társaságában 
töltötte ki, osztozván a' nemzetség közös sajátságaiban, és azok 
szellemében növekedvén föl. A' magyar népnek akkori élet-módja 
még leginkább vadászat, halászat vala, mert azok eszközeinek 
nevei közösek, mint p. o. ij, nyíl, háló, vészháló, pónéháló ; de a' 
ház (haz)/ahí lakó helyek a' ló és eb házi állatok nevei, végre a' 
fonni, kötni, szőni szók is közösek, a' miből a' közös ugor fejlődés 
állapotjára lehet követköztetnünk. 

A török nyelv hatásának kora. Az egyedileg kifejlett nép és 
nyelv, a' mennyiben ugor társaitól elszakadt, annyiban a' török nyel
vek közelsége és hatása alá jutott. A' magyar népnek életmódja 
ekkor már marhatartás vala, kis földmiveléssel együtt. A' búza, 
árpa, borsó, kender, alma, ökör, üsző, disznó, tyúk, tik stb. török 
nyelvű szók. A déliebb vidékek állatjai is ekkor lesznek ismerete
sekké a' költözködő magyar nép előtt, mit az oroszlán, teve, borz 
stb. szók bizonyítanak; a' tenger is törökös szó; azt lehet tehát gon
dolni, hogy a' magyar nép előbb nem lakott volt tenger közelében. 

A' szláv nyelv hatásának kora. Ez kezdődött már a' mai déli 
Oroszországban, 's folytatódott a' Duna-Tisza mellékein. A magyar 
népnek közönségesen ismert történeteinek nagy része a' szláv nyelv 
hatása alatt folyt le, a' melly a' keresztyénség elfogadásában (kereszt, 
keresztelni, keresztyén, koma, pap) —, az országosulásban (király, 
nádor, vajda, tárnok, ispán, szolga, paraszt) — a földmivelés, mes
terségek gyakorlásában (borona, barázda, kasza, gereblye, ablak, 
asztal, pitvar, kulcs, kasznár stb. stb.) mutatkozik. Hogy déli Orosz
országban kezdődött a' szláv nyelv hatása, bizonyítja Ibn Daszta 
arab író (913-dik év, tehát jóval Constantinus Porphyrogennetus 
előtt), a' ki azt így fejezi ki: »A' magyarok uralkodnak minden 
szomszéd szlávökon, nehéz adókat vetnek rajok, 's úgy bánnak 
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vélek, mint hadi foglyokkal.«*) Ibn Daszta pedig a' magyarok lakó 
helyeit még a bolgárok, besenyők és kazárok közt tudja, ollyan 
folyók mellékein, a' mellyek a' Római (Fekete) tengerbe szakadnak. 

A' nyelvnek és népnek eme' három nagy korát egy új tudo
mányi kifejezéssel az 'öntudatlanság (Unbewusstsein) korainak le
hetne nevezni, a' mellyok nagyon különböznek a' későbbiektől, 
mintegy az öntudatosság koraitul, a' mellyekben a' nyelv a' latin, 
olasz, német befolyást érzette, 's a' mellyekben általában az európai 
miveltség befolyását érzi máig és fogja érezni, A latin befolyás a' 
legujabb időig annyira hatalmas volt, hogy a' magyar nyelvet majd 
ki is szorította a' tudományos és országos életből. Az olasz befolyás 
Károly, Lajos, Zsigmond, Mátyás idejében volt érezhető. A' német 
nyelvnek és az európai miveltségnek befolyását mindnyájan érezzük. 

A' pristaldus szó, hogy evvel példázzuk, mellyik kornak és 
mellyik hatásnak tulaj donitható ? Nem ugor korbeli szó, azaz, nem 
tartozik a' nyelvnek tös-gyökeres kincséhez, az világos; nem is török 
korbeli, azt szinte tudja mindenki, a' kinek némi fogalma van a' 
törökségről, 's ösmeri a' nyelvben lévő török szók mivoltát. Sokszor 
emlegették azonban nálunk a' perzsa nyelvet, én pedig nem is emlí
tem it t : nem lehetne perzsa szó a' pristaldus ? — A' mennyire a' 
népek általános helyzetét látnunk lehet a' X. századon túl, a' ma
gyar népet a' perzsa néptől mindig az egész törökség választotta el. 
Ha perzsa szó juthatott a' magyar nyelvbe, az a' török közbevetés
sel jutott abba, tehát már mint a' török által bevett szó. A magyar 
nyelvben található netaláni perzsa szók előbb a' törökben voltak meg
honosítva, 's azután kerültek a' török érintkezés által a' magyarba. 
Ha tehát a' pristaldus perzsa szó volna, azt a' török nyelvben is 
hasonló tisztnek elnevezésére használtnak kellene találni. Tudtomra 
Vámbéry nem találta meg ott; meglátjuk, megtalálja-e Bálint, de 
kötve hiszem. 

Hogy a' pristaldus nem latin szó, azt a' latinos világ Bél 
előtt és utána látta; Bél egyszersmind kifejezé véleményét, hogy 
az vagy magyarul megfejthető így: perest oldó, az az, ki peres em
bert old, felold, helyesebben is így (prist-ald=perest old), mint 

*) H3BÍCTÍH o Xcmpaxi, BypTacaxi., Ma^apaxt, CjiaBaiiaxt H pyccaxi. 
A6y-A.JH Axíie^a Bem, Oitap'* IIÖHi-̂ acTa. ]\. A. XBO.IBCOHI. SZ. Petersburg^ 
1869. — a' 27.lapon. 
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sem a' Podhraczky taglalása (per—old, a' mellybül ki van hagyva 
s és t); vagy a' szláv pristojim, prÍ8tati szótól származtatható. 'S 
Bélnél tovább nem jutott senki, egész a' Magyar nagy Szótárig, 
eme' szónak fejtegetésében; csak Frank Ignácz kisérte meg a' lon
gobard presto (gyors) és aldio (közember) segítségével egy ujabb 
megfejtést. De mikor hatott a' longobard állami élet a' magyarra ? 
Soha; a' mi longobardság lehet az olaszban, azt ha bevette a' ma-" 
gyár, mint olaszt vette be, s vehette volna be a' dalmát városok 
útján az Árpádok korában is, a' mikor divatozik vala a' szó, nem 
pedig Károly és Lajos korában, a' mikor már nem divatozik vala. 
De ha a' dalmát városok útján jutott volna hozzánk, akkor is na
gyon könnyen szláv eredetű szó lehetne. Szalaynak véleménye te
hát, a' melly nem akarja fonákul a' szlávok növendékeit látni 
őseinkben, minden történelmi alap nélkül szűkölködik; a' szláv 
hatás igazán nagy, felette nagy a' magyar nyelv szó-kincsében. 

A' pristaldus tisztje legvilágosabban ki van fejezve a' Nagy
váradi Ritus explorandae Veritatis-bsii\, a' mellyböl látjuk, hogy a' 
királynak, királynénak, a' nádornak, a' püspököknek, a' sokfele 
ispányoknak (comes), sőt némely osztálynak is, p. o. a' dusenik-
'osztálynak, valának pristaldusaik, kik nem oldanak pereseket, leg
alább Nagyváradon nem, hanem az illető hatóságok törvényes bi
zonyságot tevő küldöttjeik, némileg a latin praeco-\í és német herol
dokhoz hasonlók. 

A' szó megfejtésére és történetére a' Nagy Magyar Szótár 
adja meg az eszközt s mutatja meg az u t a t / a ' Poroszló szó alatt 
felhozván, hogy hajdan porosztó volt, p. o. a' Bécsi Codexben 
(Dániel I I I . része) ez : »et praeco clamabat valenter« így van for
dítva: »és a' porosztó erősen üvölt vala* ; — továbbá a Müncheni 
Codexben Máté 18, 34 ez: a' görögöt idézem, (mert nincs kezemnél 
a' vulgata) xal onyiaOttg rjxvgioc avröv Tzctntdm'/.ev avtov mlg (JÍCGÍ<-
ri<T7atg $mg ov untdüí nav ro óqieikóuivov ai'ta így van fordítva: »és 
megharagudván ő ura, adá őtet a' porosztóknsik, mígnem megadná 
ménd az adósságot. Már Bátori így fordítá ezt: . . . . adá hőtet az 
•poroszlóknak, miglen megfizetnee kezenséges adósságát. — íme a 
porosztó szónak kétféle jelentése, egyike hogy praeco, másika hogy 

inzó, nyomozó fiaffarierqe, azért Károlyi már hóhérral fordítja az 
utóbbit; azután látjuk, hogy az régibb t (porosztó) utóbb Mé vált 
(poroszló), melly betücsere a régi mutálni és mutatni, képmutató 
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és képmutató közt is látható. így lévén már a' dolog, a' porosztó-
nak szláv eredetijét kell keresnünk, s azt keresetlen orosz szótárban 
találom meg, így: pristav »aufseher, gerichtsdiener, boté, polizer 
inspector« ; a' pristav a' magyar szájban porosztó lett. Miklosich 
Ferencz pedig*) bővebben értesít, hogy pristav az ó szerben épen 
azon jelentésben fordul elő, mellyben a' magyar régi jogban a' pri-
staldus, a' d-nek hozzájárultát is (mert pristav=pristal-d) így fejt
vén meg, hogy, úgymond, más szókhoz is ragadt hozzá, mint a 
szláv blén-bö\ lett belénd, a' német vorspann-bó\ forsponnt, a' griln-
spcm-ból kri.spánt. 

A' pristav, porosztó igen nyomatékos személy volt, mert p. o. 
a' bakonbéli apátság jószágainak és vagyonának összeírásában 
1086-ból olvassuk, hogy a' monostornak némelly szolgáji »quidquid 
seminaverint aut messuerint, dimidiam partém accipit prestaldus 
abbatis monasterii, et dimidia pars remanebit illis.« **) 

4. A Temetési beszedheti eleve maga jelent istent. — Magya
rok istene f 

Legnyomósabb, természet szerint, a' magyar nyelvnek ugor 
kora, nemcsak bölcsőjének, hanem izmosodó ifjúságának kora is, a 
mellyben szedé azt az anya-természet adta erőt, mi máig élteti. Ezt 
a' legnyomósabb korát a' finn-ugor nyelvek, mint a' nemzetségének 
tagjai, világosítják fel legjobban, sőt ezek felvilágosítása mellett 
lehet csak a' magyar nyelvnek mivoltát, szellemét, alkotmányát és 
törvényeit tökéletesen felfogni. Összehasonlítás nélkül nem lehet 
megmagyarázni semmit, a'nélkül semmiből sem válhatik tudomány. 

A' népek eredete a' nyelvek eredetével azonos; a' mikor pedig 
a' nyelvvel együtt a' nép alakúi, akkor annak ismeretei a' külső 
világról "s az emberi elme óhajtásairól, szóval eszméjiről is megala
kulnak. A népek osztályai nem azonosak a' zoológiai osztályokkal, 
a mellyeket fajoknak nevezünk; a' nyelvek eredetei nem a' fajok
ban gyökeredzenek. Azt mondják, a' többi ember-fajok között ott 
van a' mongol faj is. Mit jelent ez a' népek történetében ? Semmit. 
De a' japán nép és miveltség, a' sinai nép és miveltség, 's így tovább 
a? mongol, török, finn, ugor népek és miveltségeik jelentenek ám. A' 

*) Die Slavischen Elemente im Magyarischen, (Wien, 1871.) a' 659 
szám alatt. 

**) Árpádkori új okmánytár. I. 35. lapján. 
NYELVTUD. KÖTLEMÉNYEK XII. 6 
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faj csak a* zoologikus sajátságot fejezi ki, a mellynél fogva p, o. a' 
mongol faj más fajoktól különböznék. A' nyelv és a' nyelvvel éledő? 

fejlődő eszmék, a mellyek nem esnek állattani határozások alá, 
teszik a/, embert, teszik a' népet, a' mellyhez az ember tartozik. 

Valamint a' nép csak a' nyelvével együtt alakulhat: íigy a" 
nép szelleme is csak az eszméjében nyilatkozhatok. Az eredeti hit
beli fogalmak, képzeletek is tehát bizonyosan a" nyelv bölcsőjéből 
kelnek ki. Utóbb, a" mint a? nyelvnek külső történetei változnak, a' 
mint t, i. a' nép más meg más hatás alá jut, változhatnak és vál
toznak is a; hitbeli fogalmak, képzetek, 's eine' változás új eszmével 
új szót is hoz be, .vagy a' régi szót az új eszmére alkalmazza. A' 
magyar népnek mythologiai fogalmait, képzeteit, babonáit, szertar
tását, tehát mind ama' hatásoknak fokain keresztül kell szedni 
össze, \s megfejtésüket az illető fokon megkísérteni. Tájékozatlan
ság volna állítani, hogy a' roppant szláv hatás utján nem jutott 
volna mythologiai képzelet és szó a' magyar nyelvbe; a' pokol, va
rázs, varázsló, kurus, kuruslő legitt feltűnnek. Viszontag még na
gyobb tájékozatlanság volna tagadni, hogy az eredeti ugor korból 
maradtak meg mythologiai képzetek ; lehet hogy még nem vettük 
észre. De a' vim-ád — vhn-áld, cseremiszül jum-ult, !s maga az ál
domás = cseremisz ultemas nem enged kételkednünk az eredeti 
ugor hitbeli fogalmak létében. Ha tehát most a' Temetési beszéd
nek egy kifejezését az ugor korból valónak kisértem megmutatni, 
nem rósz helyen keresgélek; lehet azonban sikeretlenül keresek. 

Menyi milostbeu terumteve eleve miv isemucut 
adamut . Ebben az eleve szó homályos. Révai az Antiquitates lite-
raturae Hungaricae-nek index-eben az elcve-rő\ ezt írja: »Lego 
élévé, eléje. Pro eo est hodie élö, participium praesens verbi él 
vivit. Vivens in substantivum migrans erat Deus.« A' munkában 
hosszasan értekezik a* szóról, azt a' sémi eZ- szóval is egyeztetvén, 
a' mellyhől való a' héber di, arab oZaA=isten. Révai t. i. a' kora
beli nézet szerint, a" héber nyelvet azon eredeti ős nyelvnek tartja, 
a' melly alapja volna minden más nyelvnek. 

Sejtés gyanánt írja, hogy élö talán az istennek első elneve
zése volt. Hogy Révai még is a" 132. lapon az élö alakot partici
pium imperfecti temporis-Müb mondja, millyen nincsen, az onnan 
van, mert a' tárgyas igealakot nem bírta széttaglalni, nem 



MYTHOLOGIAI ADATOK. 88 

ismervén a' mordvin nyelvet, 's a' vogul és osztják nyelvekből is 
akkor csak egyes szók levén ismeretesek. — Döbrentei a' Régi 
Magyar Nyelvemlékek első kötetében Révait követi, az eleve szót 
úgy értelmezvén, hogy élö isten helyett áll. Tóldy Ferencz, a' Ma
gyar Nemzeti irodalom Történetében Révainak megfejtését, hogy 
eleve talán az istennek első elnevezése volt, erőltetettnek tartja, »'s 
készebb feltenni, hogy a jámbor leiró szundikált 's az »isten« szót 
kifelejtette«, mihez képest a' hely kiegészítve így olvasandó: élö 
isten, mint alább teremtő isten következik. 

Azonban a' ki a' codexet ismeri, 's különösen a' latin és ma
gyar temetési beszédeket megnézte, nem igen fog azokban szundi
káló leíróra ismerni. A' leíró, a' ki a' vimagguc szótvimaggomuc-va. 
igazította, bizonyosan az isten szónak az eleve mellől elmaradtát 
észreveszi 's belé is toldja, hisz az a' mondatban fő fő szó. Azután 
úgy látszik nekem, az élö isten nem is elég nyomatékú a' magyar 
nyelvben, a' melly a' patakot, a? fát stb. is élőnek tartja, 's a' melly 
már az állatot is lelkes-nek mondja. Igaz, az evangéliumban ott van 
az élö isten: de az a' jelző a' pogányságból kitérített magyarok 
fülében gyenge lett volna. Azután a' latin beszéd, a' mellynek a' 
magyar nem szószerinte fordítása ugyan, mégis hü utánozása, do
minus deus-t mond ott . minek az élö isten nagyon halavány 
kifejezése. 

Mátyás Flórián is az » Akadémiai Értekezések. Igazítás- és 
pótlékul a' magyar nyelv szótárához« czimü értekezésében fejtegeti 
a' Temetési beszédet, 's az eleve szóra azt mondja, hogy Révai a' 
Sajnovics véleményét pártolva, jogtalanul olvas e/ó'-t, ellenére a 
magyar eredetihez csatolt magyar szövegnek, a' mellyben ez ál l : 

»Quanta gratia dominus deus gratificaverat primum adam patrem 
nostrum.« Eleve itt nem egyéb, úgymond Mátyás, mint pr imitus, 
prius 's mert a' latinban dominus deus áll, ez Toldy véleményét 
igazolja, hogy az isten szó kimaradt. 

De Mátyás értelmezését sem helyeselhetem. A' gratificaverat 
primum adam patrem nostrum bizony nem azt akarja mondani, 
hogy eleinte teremte malasztban Ádámot, hanem azt, hogy első 
atyánkat teremte. A' magyar szöveg az első atyánkat egy szóval 
Ísemuc-r\ak nevezi, az eleve tehát nem idevonatkozik; az a' domi
nus deus helyett van. De hogyan ? 

6* 
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Az osztják énekekben igen gyakran előfordul ez a' parallelis-
mus: num tarom díe, num jelem jig, az az : felső tarom atya, felső 
jelem atya. A' tarom szó istent jelent a' vogulban és osztjákban; 
neki a' terem szó felel meg, miből természet, teremtő stb. A' jelem 
szó is okvetetlenül istent jelent tehát, és ennek magyar megfelelője 
talán a' Temetési beszédbeli eleve. Az osztják jelem maga is eleve 
lehet, mert a' magyar el viszonyszó vogulban is el, de osztjákban 
jel; a' magyar al viszonyszó vogulban jal, osztjákban jil és il; 
továbbá ell, miből ellen, ellenség az osztjákban Val .stb.: tehát az 
el-eve szónak osztják-vogul megfelelője lehetne jel-em. Továbbá az 
utólag em megfelel a' magyarban v, ev, ő, így a' vogul úűm, nelm, 
osztják nalem, nalim magyarban nyelv; a' vogul osztják nam, 
nem, nim, magyarban név ; a' vogul-osztjuk valem, velim magyar
ban velő, mi a' Temetési beszéd korában veleve lett volna: az 
osztják jelem tehát igen is eleve lehetne a' magyarban, "s istent 
jelenthetne, mint az osztják jelem. 

Az osztják jelem, jielem i s ; a' vogulban is elem,jielem, 's itt 
levegő eget jelent; finnben Urna, ilm. Ebből világos, miért tesz az 
osztják jelem istent. A' menny, ég, levegő minden nyelvbeli ős my-
thologiában személyesíttetik \s tesz istent. 

De még közelebb vágó szó-alakot találunk a' vogulban és 
osztjákban, t. i. a' p képzőjtit, melly névszókbul és igeszókbul képez 
származékokat, a' magyar úf ü, va, ve, képzősök megfelelőjit. P . o. 
sem, szem, sem-p és sem-pa szemű; sam sziv, 'samp szívű; továbbá 
minden igétől lesz p igés névszó, mint men-p (men-i-p) menő, nag 
nev-et, nagi-p nevető, e' helyett, hogy: nau, úaui-p, vogulban mau, 
mauint, magyarban is nev-et, mev-et); hang hág, kang-e-p hágó 
stb. De számos dolognév is alakul a' p képzővel, p. o. kal-p, kulp 
háló. így jel-p szent, tulajdonképen fénylő, új, ép. 

!S ezen jelp, felel meg legtökéletesebben a" magyar eleve 
szónak (így : el=jel, el-e-ve=jel-p). A' Temetési beszédbeli eleve—ti 
vogul-osztják jelp; ez mint a' jelem egyaránt a' jd-tönok képzőse, 
*&y : M-p és jel-e-m. 

Tehát a' finn-ugor jumala, a' melly a ceremiszben jum, 
nálunk mint vim maradt meg a' vim-áld, cseremiszül jum-ult szó-
han; s a' finn üma vogul-osztják elem elm, jielm, jelem, mellyek 
mind származékai az il, el, jel tőnek, nálunk & jelp-nek megfelelő 
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eleve szóban maradt meg. Ez hát igazán régibb szó volna az isten 
szónál, mert az eredeti ugor mythologiából való maradék, mint a' 
vim-dld is. 

De miért mondom régiebbnek az isten szónál ? és miért volna 
ez újabb ? Azért, mert azt a' finn-ugor nyelvek segítségével nem 
bírjuk megfejteni. Úgy gyanítom, hogy mind az isten, mind az 
ördög, urdung szót a' török nyelvek hatásának köszönjük. Mert ha 
isten csakugyan a' perzsa isdan volna, mint Révai is véli »(cum 
nostro Dei nomine isten pulchre convenit et Persica Dei appellatio 
fsdan.« Antiquitt. Lit. Hung. p. 125.), a' szó a' török nyelvek 
útján került volna a' magyarba, a' mennyiben a' perzsa miveltség a' 
törökökre hatott, 's ezek által az ugorokra, tehát a' magyarokra is. 
Az pedig nagyon világos, hogy minden szó, a' melly török nyelvű, 
vagy perzsa bár, de a' törökség közbevetésével jutott a' magyar 
nyelvbe, későbbi korbeli, a' magyar nyelvnek ugor kora egyedül 
eredeti, tehát legrégibb lévén. 'S ha ennélfogva az eleve=jelp az 
eredeti ugor mythologiából való maradék : a' magyarok istene féle 
szólás történelmi jelentőségű volna, mert csakugyan az eredeti ma
gyar istent jelentené, az újabb t. i. a' török nyelv hatásából elő
került isten-hez képest. Nem lehet ugyan tudnunk, ha vájjon igazán 
és mindenkor így hangzott-e a' szólás: magyarok istene, 's nem 
hangzott-e soha: magyarok istenei ? hisz már a' vim (az im-ád szó
ban) egy mást istent is nevez meg; 's ha a' vim (cseremiszül jum, 
ifimül jvmala) mellé az el nem tagadható ukko-t, meg e' most kitet
sző eleve, jelp (finnül ilm, vogulul elm, osztjákulyeZem) alakot vagy 
nevet tesszük, legitt három ugor istent találunk meg. De az elle n-
tét valami isten, vagy istenek közt meg a' késöbbi, mintegy szokáso
sabb, mert újabb isten között, világosan kiérzik a' magyarok istene 
szólásból. 

'S ezen nincs mit csodálkoznunk. Ha valami, bizonyosan az 
világos, hogy már a' legrégiebb korban fejlődtek és voltak meg 
mythologiai képzetek, fogalmak, hisz ezek nélkül nincs nép; 's az 
ugorság sem lehetett el ezek nélkül. Ha tehát eredeti hitbeli fogal
mak nyomai a' magyar nyelvben mutatkoznak, nem szabad létöket 
általában tagadni, mintha az lehetetlen volna; sőt az volna meg
foghatatlan, ha nem találhatnánk ilyenekre. 

De az egyes találmányokat természetesen joga van a' kritiká
nak sőt kötelessége is, jól megrázni; 's én az osztják-vogul jel-jj és 
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jel-e-m szókat meg a' Temetési beszédbeli eleve szót a' kritika meg-
rázása alá bocsátom. De hogy óvakodóbb legyen a' kritika, ide 
teszem még, hogy a? magyar menny és ég is ugor születésűek. A' 
menny a' mordvinben manél, menet (menl=menny); az ég ; levegő
ég pedig a? vogulban láng (mint az ellen, ellenség—lal\ vagy a' tár
gyalt eleve—jelp, sőt l'elp is), az n azonképeii meglévén a' vogulbau 
és hiányozván a' magyarban, mint igen sok esetben.*) 

*) Másutt ismételve van már előadva, hogy a' vogul-osztják szók nem
csak a magyarokkal szemben, hanem magokra nézve is, sokszor egy orrhang
gal (/i-nel a' fog és inyhetük, m-mel az ajakbetük előtt) bővelködnek, lásd XI . 
35, 36. lapot. így a' vogul-osztják amp magyarban eb. Néha a1 finn és magyar 
szók is illyen hanggal külömböznek egymástul, mint a' finn ant és magyar ad ; 
a' finn kolmant és magyar harmad ; finn neljant , magyar negyed stb. 

Hunfalvy Pál. 


