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kai constellatió egy ízben azt hozta magával, hogy a kelbitákok
érdekei különösen politikai tekintetben Mesopotamiában találtak tá
maszra és súlypontra *). De ha engedünk is Sprenger szigorú ethnographiai megkülönböztetésének, minthogy az igen késő időre vo
natkozik, nem tekinthetjük a semitismus ethnographiájának alapvető
mozzanataként, és ennélfogva a vándorlás kérdésének, mely a távol ős
korba nyúl vissza, semmiképen nem praejudicálhat **). De annyi
ban véve igen fontos, mert valamint, a hogy ezt a történelem philosophiaja oly számtalan példa által igazolja, ugyanazon művelődési
iránylatok és combinatiók a történelemben rendesen bizonyos kö
vetkezetességgel ismétlődnek változott körülmények között, úgy itt
is a VII. században Kr. u. a sémi faj" vándorlásának ugyanazon
iránya ismétlődik, mely chronologice meg sem határozható ősidők
ben ugyanezen faj kebelében ment végbe. Kétségtelen ugyanis a
mai kutatások állása szerint, hogy a sémi vándorlás az Őskorban
délről indult éjszak felé. Kiindulási pontként, valamint azt
Sayce egészen helyesen határozta meg, Arábiát tehinthetjük. A mit
Sayce igen röviden mondott ki 1872-ben, azt az angol tudós német
szaktársa Schrader Eberhard az angol írótól függetlenül egy évvel
később bővebben bizonyított és okadatolt, egy jeles czikkében:
»Uberdie Abstammung der Chaldaer unddie ZTrsitzederSemiten,****)
mely dolgozatnak fonalán fogom itten körvonalozni a sémi ősvándorlás kérdésének mai állását; és úgy gondolom a Schrader által
kimondott nézetet bátran tekinthetjük a sémi ethnographia mos
tani általános minthogy nem akadt még . tudós, ki Schrader
érvelését megczáfolta, vagy neki ellentmondott volna.
H a , mielőtt még a nyelvészeti és mythologiai instan
tiákhoz fordulunk, magának az arab félszigetnek geographiai
természetét veszszük tekintetbe, úgy ez a priori is arra mutat, hogy
valamennyi területek között, hol sémi népességgel találkozunk, ez a
legalkalmasabb arra, hogy a faj őshazája legyen. »Egy oly tág
*) A délarabok és éjszakíarabok politikai harczairól a chalifatus alatt
lásd Dozy szép értekezését : Goschichte der Mauren in Spanien bis zur Erober
uvg Andalusiens durch die Almoraviden. (Leipzig, 1874.) I. kötet 71—245. lap
**) Sprenger ugyan törekedik ezen vándorlási tendentiát a Genesisben
előforduló néptáblából is kiolvasni; de kevés szerencsével.
***) Zeitschrift der deutschen morgenlündischen Gesellschaft. 1873. XXVII.
kötet, 397—424. lap.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XII.
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ország, minő Arábia, mely 50,000 • mérföldre terjed, tehát öt
ször akkora területre, mint a német császárság, mindig 'egyíaj ú lakosságáltal elfoglalva (nem-arab lakossággal ott soha nem találkozunk),
mely még legparányibb traditióiban és mondai emlékeiben legkisebb
nyomát sem mutatja fel annak, hogy valamikor máshonnan vándo
rolt légyen oda, már magában véve azon praesumptióra ad alkalmat,
hogy ezen ország maga egy népfaj őshazájának tekintessék, és
hogy ne tekintessék ollyannak, melybe ezen faj aránylag késő idő
ben vándorolt, és hogy ezen országban más fajú lakosságot talált
légyen, melyet alávetett vagy melylyel vegyült. Épen az ellenkezőről
van tudomásunk Arábia lakóit illetőleg: soha nem értesülünk be
vándorlásokról, sőt ellenkezőleg mindig onnan való kivándorlásokról
tudósítanak az emlékek, békés és harczias kivándorlásokról és pedig a
legrégibb időktől a legújabbakig. Arabiát ennélfogva jogosan tekint
hetni népeket elválasztó területnek. (VTölkerscheide) épen úgy mint
Ázsia, Európa vagy Afrika akármelyik felföldjét
És ezen ország
ról feltegyük-e, hogy históriai időben éjszak felől nyerte légyen lakóit,
egy másik felföld — Arménia — felől, mely semmi nyomát sem mu
tatja fel annak, hogy ezen lakosság valamikor ott tartózkodott volna ?
Mily valószinütlenez! így fog minden előítélet nélkül való ember
szólani. És ezen valószínűtlenség nem csökken, ha tekintetbe veszszük, hogy Arabiától nyugat felé némely erőt vesztett sémi dialectusok, mint a Tigré, Saho stb. vagy a sémiséggel némi rokonságban
álló nyelvek, mint az aegyptusi nyelv egy nagy ivet képeznek az
arab félsziget körül. Hogy továbbá az arabsság a specificus sémi
typust fény- és árnyoldalaira nézve legtisztábban fejezte ki, azt
senki kétségbe nem vonja, a mint másrészről nem lehet félreismerni
azt sem, hogy bármi feltűnően mutatják is a kanaanaeusok, aramaeusok és assyrok a sémiség sajátlagos jellegét, nyelvükben, szokásaik
ban és egész életnézetükben, ezen népek mégis már elkoptatták
a sémi jelleg némi éleit, és hozzáférhetőknek mutatkoztak egy sok
oldalú idegen kultúr irányában« *). A kultúra ezen módosulásai
csakis úgy magyarázhatók meg amaz arab őseredetiséggel viszony
ban, hogy ama népek az arabs őshazától való elágazás után idegen
befolyás által módosultak át és vettek fel idegen formákat, míg a
sémi őshazában megmaradt arab ezen befolyásnak nem lehetett
*) Schrader c. h. 417—418. lap.
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kitéve. »A sémi traditiók« — mondja röviden Schrader angol elődje
— »mindnyájan Arabiát tűzik ki mint a faj őshazáját. Ez a föld
nek egyetlen része, mely mindig kizárólag séminek maradt meg. A
fajnak jellemvonásai
leginkább sivatagból való eredetre mu
tatnak vissza« *).
Ezen praesumptió tényleges erősítést nyer, ha tekintetbe
veszszük a sémi nyelvek viszonyát egymáshoz és az arabs nyelvhez.
Az általános nyelvészeti kérdésekben járatos olvasónak nem kell
bővebben magyaráznunk, hogy ily kérdés: az ismert sémi nyel
vek között melyik a sémi faj ősnyelve ? a nyelvtudomány mai állása
szerint ép úgy nem jöhet tekintetbe, mintha ugyané kérdést az indogermánság, vagy az ugor-altaji nyelvcsaládra nézve vetné fel va
laki. Ha a létező népnyelvek egyike lehetne a fajnak ősnyelve, úgy
e nyelv nem lehetne egyszersmind egy bizonyos népi individualitás
nyelve. A nép nyelve összefügg azon egész ethnographiai processussal, mely a fajból egyes népi egyéniségeket teremt. Bármelyike
ezen egyéniségeknek őrizhet a maga nyelvében oly mozzanatokat,
melyek közelebb állanak az ősnyelv teljességéhez, mint a többi
egyéni népnyelveknek megfelelő alakjai, még azokéi is, melyeken
oly népek beszéltek, melyek egyéni kifejlődését relatíve régibbnek
szoktuk mondani. így pl. tudják az indogermánisták, hogy a római
nyelv némely oly alakot őrizett meg, melyekhez viszonyítva a megfe
lelő görög alak már kopást mutat fel. Minthogy régóta belátták, hogy
tudományos ember a meglevő sémi nyelvjárások között nem keres
heti már a sémi fajnyelvet vagy ösnyelvet, a kérdést máskép formu
lázták, és mivelhogy a hasonlatok — mint egy régi iró mondja —
arra valók, hogy a gondolat határozatlanságát és homályosságát
eltakarják, a kérdést így tették fel: melyik a sémi nyelvek sanskritja ? azaz a meglett sémi népnyelvek között melyik az, mely
nagyjában és általánosságban legközelebb áll azon nyelvhez, melyen
a népegyéniségek és velük a nyelvegyéniségek kifejlődés eelőtt a
sémi faj beszélhetett? A sémi nyelvek sanskritját keresni, ez lett
annak a kis rendszeres összehasonlító nyelvtudománynak, mely a
sémiségen belül alkalmaztatott, jelszava. Voltak tudósok, kik a hé
bernek Ítélték oda a pálmát (Ewald) ; voltak, kik az arabsnak (Derenbourg, Olshausen); az assyrnak is akadt szószólója (Hincks).
*) Sayce, e. h. 13. lap 25. jegyzet.
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Pedig ha tisztán nézzük a dolgot, az egész oda megy ki, hogy ezen
nyelvek mindegyike megőrizett egyes sajátságokat (vagy tán azo
kat későbbi időben is fejtette ki), melyek a többi nyelvekben nem
találhatók fel. Azonban helyes methodussal a sémi nyelvek sanskritságát keresvén, a pálmát annak a nyelvnek kell oda Ítélni
mely a tekintetbe vett nyelvek mindegyikében vagy egy részében meg
levő alakokat a legteljesebben bírja, úgy hogy belőle a többi alakok
elágazását és kopását legrendszeresebben úgy lehet megmagyarázni,
ha belőle indul ki a nyelvtörténeti szemlélet.
H a e szellemben teszszük fel a prioritás kérdését, a vita ok
vetlenül az arab csoport részére fog eldőlni.
Schradernek érdeme a sémi összehasonlító nyelvtörténetben,
hogy legelőször ő nézte ezen problematicus dolgokat az épen jelzett
szempont alatt. — Ha ezen szempont alatt nézzük a sémi dialectus
alakjait, úgy azt fogjuk találni, hogy igen sok alak és képzés csupán
csak az arabban és assyrban van meg, míg a középső semitismusban hiányzanak. Ha tekintetbe veszszük, hogy ily es tekben az
arab nyelv mindig nagyobb teljességet és állandóbb consequentiát
mutat, úgy ily példák az assyrságnak az arabbal oly módon való
összefüggésére utalnak, hogy az assyr nyelvképzés az arabhoz vi
szonyítva másodlagos. Nézzünk egy pár felvilágosító példát. Kezd
jük az esetragozássol. Sayce azon nézetet adja elő: »It (scil. the
Assyrian) preserves liké classical Arabic the case-terminativs of
the primitive Semitic speech-u (nominative)-i (genitive)-a (accusative)« *). De Schrader számos példából alaposan kimutatta, hogy
az assyrban ugyan megvan e három terminatio, de úgy, hogy nem
felelnek meg mindnyájan consequenter a casusoknak. Csak az u
jelöli mindig a nominativust, a casus obliquus pedig vegyest i-vel
meg a-val jelöltetik **). Az aethióp nyelv szintén csak két esetet
jelöl: a nominativust és accusativust, míg a genitivus ragja egybe
esik a nominativuséval ; lényegileg tehát az assyr és az aethióp az eset
ragozás tekintetében a fejlődés egy-ugyanazon fokán áll. A
héber nyelvben csak egyes szétszórt maradványai vannak meg az
esetragozásnak, és pedig leginkább az accusativusnak á ***) (az
*) Assyrian grammar 101. lap.
**) Die assyr-babylonischen Keilinschriften 230—232. lapon.
***) V. ö. Schlottmami Orabinschríft <les Eschmunazar 116. lap, hol egy
végi héber en, én accnsativrag nyomai is ki vannak mutálva. Jól vannak az eset*
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irány kifejezésére) ritkábban az i meg az a. Az aramaeus nyelv
ben már alig van nyoma a régi esetragozásnak. Az arabban, és pe
dig a régi classicus nyelvben consequenter megvan a három esetrag
használata, míg az élő városi dialectusokban kevés kivétellel ve
szendőnek indult, és még csak a sivatagban és Középarabiában van
megőrizve, de itt sem elég consequensen alkalmaztatik.
Mindez mire mutat ? Arra, hogy a sémi nyelveknek megvan
az a tendentiája, hogy megkülömböztessék a casusokat, mert hisz
mindenütt még van nyoma, még ott is hol ezen megkülönböztetésfor
maijelölése a használatból elveszett. Abból, hogy némely ó-héber (és
phoeniciai) tulajdonnevekben valamint régi összetételekben ott lát
juk az u vagy o nominativusragot, az következik, hogy a régi ka
na'ani nyelvekben valamikor általános élő használatban is volt
csakhogy az irodalmilag állandósított nyelv fokán már kiveszett
volt a használatból, valamint a köznépi arab nyelvben is, mely egy
általán nyelvtörténetileg véve tökéletesen a héber nyelv irodalmilag
ismert fejlődési fokával egybeesik, majd csaknem teljesen elve
szett. Az őssémiséghez tehát legközelebb áll a classicus arab nyelv,
ebből lett aztán enyészés folytán az aethióp-assyr fok, ebből a héber
és aramaeus. A sémi nyelvfejlés tehát e példából úgy mutatkozik,
hogy azon fokból indult ki, melyet a classicus arab nyelv képvisel.
Épen oly eredményre jutunk, ha tekintetbe veszszük a sémi
nyelvekben előforduló nazalatió-t. Az arabsban mind a három casusnak ragja, ha—mint ezt a grammaticusok kifejezik,—aszó—vagyis
inkább annak fogalma — nincsen determinálva, azaz ha sem articulus általi odamutatás, sem pedig birtokviszony nem határozza
meg a szót közelebbről, az esetrag után még egy nazális utóhang
(az éjszaki arabságban n, a déliben m) járul. P . o. al-ragulu (nom.),
al-raguli (gen.), al-ragula (accusat.) determinált állapotban. Ellen
ben ragulu n , raguiig ragula n indeterminálva; a déli arabsban, azaz
az úgynevezett himjár nyelvben m hang van az éjszaki n helyében.
A kana'ani ágban ezen nazalatió elveszett és csupán csak héber
adverbiumokban maradt meg ridegen, mint accusativus adverbialis
képzője, pl. omnám (valóban, ebből ómen, valóság) chinnám (ingyen,
ragra vonatkozó adatok összeállítva llödigernél Hebráische Grammatik 21-ik
kiadás (1872) 181. lapon. V. ö. még Ewald Ausführliches Lehrbuch der hebrüischen
Sprache des allén Bundes 8. kiadás (1870) 522. lap jegyzet. U. o. 552. lap.
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gratis, ebből chén, gratia) rekám (üresen, ebből rék, üres) stb. Lát
juk, hogy a nasalatióra itt épen ugy mint a himjárban a labiális
nazális használtatik a mit rendesen mimmatiónak neveznek a lingualis (n) nasalatió ellenében, mely nunnátiónak neveztetik. Hasonlólag a phöniciai nyelvben is van adverbialis nyoma az accusativusi
mimmatiónak jdmám nappal (jom = nap) a Citiumi 38. számú
feliratban. Némelyek, kikhez Nöldeke nem csatlakozik, az aramaeus
nyelvben is akarják a mimmatió nyomait találni. Az arabon kívül
csak az assyr nyelv mutatja még fel a nasalatió bő használatát
szintén a mimmatió alakjában, de úgy, hogy míg az arabban csak
az indeterminált név nunnáltathatik, addig az assyrban a mimma
tió vegyest használtatik. Az aethiópban semmi nyoma ezen hang
tani tüneménynek. Itt is tehát az arab nyelv az, mely a legtisztáb
ban mutatja elénka nasalatió rendeltetését és használatát. Ennél
fogva valószínű, hogy az assyr mimmatió, mely rendetlen használa
tában némi degenerátiót mutat, és a többi dialectusoké, hol csak
töredékesen van meg, az arabsból ágaztak el. De csak valószínű,
mert ép oly lehető, hogy a mimmatió általánosabb használata az
assyrban, relativ eredetiségnek a jele. Mindenesetre ezen egy pont
nál már azért sem lehet bizonyos következtetést vonni, minthogy
itt consequens különbség van előttünk a mimmatió (himjár, assyr
kánaáni) és nunnátió (arab) között, ugyanaz a különbség, mely
a himn. többesragnak egyrészről un, ín, án (arab, aethióp, himjár,
aramaeus, újabb assyr), másrészről: ím illetőleg í, (kánaáni, régi
assyr) alakja között létezik, mely két labiális mellett az assyr töb
besszámképzés még ív ragot is mutat fel *). Ezen tünemény való
színűvé teszi Schrader véleményét, hogy kezdettől fogva a sémi
nyelvképzés a többesszámra nézve az m és n labiálist egyaránt
érvényesítette, és hogy a későbbi tovafejlés alkalmával az éjszaki
csoport az m-félén, a déli az n-félén adott túl **). Ha tekintetbe
veszszük, hogy az assyr nyelvben mind az m-es mind az n-es töb
besszám fordul elő, úgy ezen tünemény talán azon körülményből
magyarázható, hogy az assyr nyelv az, mely legkorábban ágazott el
az ősnyelvhez legközelebb álló arabstól, oly időben, midőn a sémiség
még mindkétféle labiálist alkalmazta a többesszám képzésében.

*) Lásd bőven Schrader, Die assyr. bab. Keilinschr. 218—223. lap.
**) Die Abstammung der Chaldüer stb. 410. lap jegyzet.
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Sokkal biztosabb nyelvtörténeti alapon állunk a kettösszárnra
nézve. Az arab itt a casus rectust áni-val az obliquust ajni-val
képezi. Az aethióp és aramaeus nyelvben nincs meg a duális. A
héber a/íra-mal képezi mind a cas. rect.-ban, mind pedig az obliquus-ban (de orthographice még felismerhetni azt, hogy régente
ám is létezett), épen úgy, mint a vulgáris arab
obi. duálisát
használja minden eset számára. Az assyrban a kettősrag á. Bő
vebb bizonyításra nem szorul, hogy az arabs nyelv képviseli e
tekintetben alakilag azon nyelvtörténeti fokot, melyből a többi
elágazott.
Akármelyik pontját vizsgáljuk a sémi nyelvtannak, mindig
ily eredményre fogunk jutni. A mely nyelvtünemény a többi nyel
vekben csak egyes maradékokban tűnik elénk (p. o. a diminutiv kép
zése, az úgynevezett plurális fractus), azt az arabban vagy általán
a déli sémiségben teljesen kifejlődve és folyton élő használatban
találjuk; jele annak, hogy a szétválás után az őshazától elvált né
pek elkoptatták a nyelvalakok ama gazdagságát, melyet az ősha
zában megmaradt arabság, illetőleg déli sémiség megtartott és
még tovább is fejlesztett. Legvilágosabban mutatkozik ez az ige
tanban. Annak az egész gazdagságnak, melyet az egyes sémi nyelvek
belső képzés által az ige használatára nézve kifejtenek, midőn a
cselekvés módozatait és irányait csupa infixió által egyéb nyelvek
által el nem ért praecisióval birják megjelölni, a mely gazdagság
ból mindegyik nyelv felmutat töredékeket, mintegy rendszeres tár
házát látjuk az arabban és aethiópban, mely nyelvekben ezen ala
kokat együtt találjuk hiány nélkül. — Mindezeknél fogva teljes
joggal hangsúlyozza Schrader a következő záritéletet: »Azon idom
ból kiindulva, melyben a sémi nyelvek a különböző irodalmakban
vannak előttünk, egyikük sem tarthat ugyan jogot arra, hogy benne
lássuk képviselve a sémiség őseredeti alkatát, melyből a többi fej
lődött volna, még az arab sem, bármily gazdagon legyenek is ki
fejlődve nyelvtani képzései és bármily tisztán legyen is ott minden
kiképezve a legkisebb finomságokig. Az irodalomból ismert arabság
is csak egyik tovafejlése az őssémi nyelvnek. Nem kevésbé kétség
telen az is, hogy a többi sémi nyelvek is mind nyelvtani, mind
szótári tekintetben megőriztek sok őseredetit, a mi az arabból
már kiveszett. De ha azt kérdezzük, hogy melyik az a sémi nyelv,
mely képzéseiben, eltekintve azoktól, melyeket mindenki könnyen
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ismerhet fel másodlagos képezéseknek, általában és nagyjában és a
lényeges dolgokat tekintve, a legnagyobb eredetiség bélyegét hordja
homlokán, úgy nem kételkedhetünk, hogy csak az arab nyelvről
állhat ez. Mindenesetre minden sémi nyelv, az arabot is ide értve,
bir oly sajátszerűségekkel, melyek a többi nyelvekben hiányoznak.
De azon képzésekre és nyelvi sajátságokra nézve, melyek vala
mennyi sémi nyelvekben közösek, részint a képzés minőségére, ré
szint annak teljességére és a nyelvtudatban való elevenségére nézve
az arab nyelv túlnyomóan bizonyítja eredetiségét. Ezek szerint ké
tely nem fér ahhoz, hogy az arab nyelv képviseli a sémiségen belül
azon fokot, mely az őssémiség typusát leginkább közelíti meg.
Készakarva zárja el belátását az, ki mindazt, miben
az arabság a sémiség egyéb képviselőit túlhaladja, csupa későbbi
fejleménynek nézi, vagy a ki a semitismus specificus arab kifejlő
dését eredetiség tekintetében a héber, aramaeus, assyr mögé vagy
mellé helyezi. A dolog úgy áll, hogy minden lényeges pontra nézve
az arabismus őrizte meg a sémi ősjelleget a legeredetibben, habár
maga az arab az őssémiségen túl egyes lappangó csirákat egészen
önállóan fejtett ki oly gazdagon és bőven, a mint az egyéb sémi
nyelvekre nézve nem mutatható ki. Ezeknél fogva nem lehet már
kétség abban, hogy hová kell fordulnunk, ha a sémiség őshazáját
keressük.«
Nyelvészeti álláspontról nem bontakozhatunk
ki azon következés alól, hogy Arábia, különösen pedig annak éjszaki
és belső része volt a sémiség ős hazája, hogy innen sugarak alakjára
ágazott el az éjszak, kelet, dél és nyugat felé, hogy elválva ős laká
sától és szülőföldjétől különböző helyeken önálló fejlésnek indul
janak egyes részei, nem kevésbé pedig hogy ezen szétválás után ős
hazájában is sajátszerű módra képződjék tovább«
*).
Midőn így a nyelvtörténeti búvárkodás Arábiát jelöli ki mint
a sémiség őshazáját, nem állhatunk meg e pontnál. A vándorlás
éjszakfelé ment, de mily relatív időben történt az, és mily módon
folytatódott ?
A sémi nyelvek összehasonlító szemlélete azon meggyőződésre
vezet, hogy nyelvtani sajátságaikat tekintve két főcsoportot kell
megkülönböztetni, a mely csoportokon belül az egyes nyelvek egymásközött szorosabb hasonlóságot mutatnak, mint ezen csoportok
*) Ugyanott 4 1 6 - 4 1 7 . lap.
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egyikének egy-egy nyelve a másik Csoportnak egy-egy nyelvével.
Ezen két csoport 1) a déli sémiség (arab, himjár, aethióp) és 2) az
éjszaki sémiség (assyr, kánaáni, aramaeus). Mindegyik csoport egy
zárt kort képez, mely a másik csoporttal Ugyan elég közel rokon*
ságban áll, de mindig sokkal lazább összefüggésben mint a csopor
tok egyes tagjai egymás között, mind a nyelv mind pedig a mythologia tekintetében. A fenntebbiekből világos, hogy az éjszaki cso
port a déliből ágazott el és nem megfo»dítva, De ezen elágazás
akkor ment-e végbe, midőn a déli csoport már kifejtette volt egyes
ethnographiai és linguistikai egyéniségeit, vagy pedig ez szét nem vált
egységben élt e-még, midőn az elágazás megteremtette az éjszaki
egyéniségeket? Erre nézve Schrader ügy felel, hogy: »Az éjszaki sé
miség elválásának a közös törzstől még oly időben kellett lefolynia>
midőn a déli sémiség mégnem bomlott fel dialectusaira, az arab, him
jár és aethióp nyelvekre. Mert minthogy ez a háromjdialectus a belső
plurális képzésében*) oly alakítást mutat fel, mely náluk közös bir*) Tudniillik a grammaticusok által úgynevezett plurális fractus, mely
nem ragozás által képeztetik (plurális sanus), hanem úgy, hogy a szó belső, kü
lönösen vocalis szerkezete megváltozik, p. o. cajn = szem pl. "uján ; nabijj pró
féta pl. anbfá, ragul férfi pl. rigál; rigl láb pl. argul, jad kéz pl. ajdí, lubb szív
pl. albáb stb., a mely képzés az arab és aethióp nyelvtannak igen jelentékeny és
fölötte érdekes fejezetét képezi. Az ily pluralisok kópezésében a nyelvgenius
mind mai napig érvényesíti eleven teremtő erejét, a mi különösen abban nyil
vánul, hogy mindennap képeznek ilyen belső pluralisokat a vulgáris nyelvben
még idegen szókból is. Felhozok p . o. két plurális fractust, a melyet arabs új
ságokban találtam számtalanszor ; a perzsa níshán szóból, mely = jel, de kü
lönösen a rendjelet fejezi ki (nishan eliftichár) csinálták ezen többesszámot
najáshín; a franczia sou-t a Gavá'ib czímű hírlap politicusa így alakítja töb
besszám alakká : asvá. A hamisított régiségekkel kereskedő fellah a »cartouche«
szónak plurálisát így képezi karáüsh és az aegyptologiával foglalkozó utazókat
Barágísh-naX nevezi (legalább én így hallottam egy ízben a gizei beduinok szá
jából) pluralisképen ebből
P.rugscli!! Damaszkusban való tartózkodásom
kor, ha bemutatott egyik arab ember a másiknak, nemzetemet így jelölé : hua
min al-mudzsűr = ő a magyarok (madzsar pl. mudzsűr) közül való ; mások a
madzsar plurálisát így képzelek amdzar, még mások arra vetemedtek, hogy
madzsáhir-t mondjanak, a mihez hozzá kel] képzelni ily singularist: madzsharTán más alkalommal, ha a sémiség dialecticus fejléseiről fogok szólni, több pél
dával szolgálok azokból, a miket ezen érdekes pontra nézve gyűjtöttem. Most
még csak annyit, hogy még a ragozott plurális helyett is a köznyelv sokszor
belső pluralisképzést használ, különösen ha gyűfogalom forog fenn ; p. o. vala
mely — tegyük fel — a Sháffita sektábói való ember Shájfíjj, ebből a rendes
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tok, míg az éjszaki csoport tagjai mindnyájan nélkülözik azt, úgy ezen
képzésnek oly időben kellett megteremnie, midőn az éjszaki sémiség már különvált volt, a déli csoport pedig még szét nem vált egy
ségben élt együtt: háromszoros, egymástól független, párhuzamos
megteremtése a többesszám ily kifejezésének el sem képzelhető *).
A sémiség egy része (a későbbi éjszaki csoport) a közösségből
való elválása után együttes vándorlás után Babyloniában telepe
dett le és ott huzamos ideig együtt élt; ezen együttvándorlás és
együtttartózkodós alatt fejlesztette ki azon sajátlagosságokat nye Ív
és mythologiai tekintetben, melyek az egész éjszaki sémiségre nézve
közösek és a déli csoportban nem fordulnak elő. Babylonia tehát
az éjszaki csoport gyúpontja a közös sémi őshazától való elválás
után. Onnan történt később az egyes éjszaksémi népek elválása és
tovavándorlása, az egyes éjszaksémi népek egyéni alakulása külön
népekké. A kana'anaeusok nyugat felé vándoroltak, és Palaestina
különféle részeiben letelepedvén külön fejlésnek indultak, míg a
későbbi időben Babyloniától egy kevéssé éjszak felé t. i. Assyriába
vándorló tömeg ott kezdett saját egyéni népi életet mint az assyrok
népe. Az aramaeusok váltak el legkorábban, Schrader szerint, az
éjszaksémi közösségtől, mint azt nyelvük összehasonlítása a többi
éjszaksémi nyelvjárással mutatja. Ők még mielőtt a többi éjszak1
sémiség Babyloniában letelepedett volna, elváltak a közösségből és
a nyugatibb Arámban (Syria) maradtak, hol nyelv és világnézet
dolában egynehány nevezetes sajátságot fejtettek ki, melyek ugyan
félreismerhetlenül hordják homlokukon a sémiség bélyegét, de mégis
arra mutatnak, hogy az aramaeusok már külön úton jártak, midőn
a héber-assyr közösség még fennállott Babyloniában. Úgy gondo
lom, az éjszaksémi közösség ezen szétbomlása alkalmával támadt
az íIbhrím elnevezés, mely, mint fenntebb már említettük, a hébe
rekkel együtt egy nagyobb kört foglal magában A nyugat felé
vándorló tömeg ezen nevet (a vándorlók) a Babyloniában maradó
rész ellenében (a maradók) teremtette a maga megnevezésére.
Még hátra van feladatunk ulolsó részét szellőztetni, t. i. mit
tanulhatunk a sémiek mythologiájából és vallásos felfogásaikból
collectiv el-Sháfi'ijjá helyett azt hallani : al-Shavoáffá stb. Cserkesz nők = S a .
rákisza, szintén plurális fractus ebből Sarkasz v. Serkesz (cs-t nem ejt ki az arab).
*) Schrader u. o. 420. lap.
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őshazájuk hollétére és vándorlásaikra nézve ? Schrader itt egy pár
rövid szóval megelégszik. Constatálja t. i. azt, hogy az éjszaksémi
vallási eszmék között és a délsémiek között semmi érintkezési pont
nem mutatható fel és hogy csak a déli araboknál (himjáritáknál és
sabaeusoknál) találjuk Athtar-t és Sin-t, melyeket ezen déli arabismuson kívül csupán csak az assyroknál lehet kimutatni, mit
azonban Schrader későbbi befolyásnak tulajdonít (kölcsönzés ?) *).
Látjuk, hogy így nem boldogulunk, és míg a sémiség ős mythosainak ismerete elől azon akadályok el nem gördülhetnek, melyekről
múlt czikkemben szólottam — és ezen akadályokat csak szerencsés
felfedezésekfgördíthetnék el—addig amy thologiát nem használhatjuk
segédeszközül a sémiek régi ethnographiai viszonyainak felderíté
sére. Mindamellett azonban e helyütt a mythologián tűi a vallás
történeti analysis köréből akarok még egy gondolatsornak kifejezést
adni a sémi ősvándorlás kérdésére nézve, melynek eredményei, úgy
gondolom, azon feltevés támogatására szolgálhatnak, hogy Arábia
a semitismus kiindulási pontja.
Mindenekelőtt érinteni akarok egy kérdést, melyet Mutter
Miksa pár röviden vázolt thesisben törekedett legújabban meg
oldani.
Lehet-e szó egy sémi ösvallásról (ép oly értelemben, a mint
szólunk sémi ösnyelvröl), mely egyrészről lényegileg különbözik a
többi fajok vallásától, és melyben másrészről bennfoglaltatnak azon
csirák, melyekből később az egyes sémi népek fejlesztették egyéni
vallásaikat ?
Müller Miksa ezen kérdésre igenlőleg válaszol és egy pár rö
vid vonással állapítja meg a három emberfaj, a sémi, árja és turáni
faj, ősvallásainak lényegét**). Az árja faj szerinte a fénylő égben,
a napban (Dyaus); a turáni faj az égben általában (Tién, Teng-ri)
szemléli a végtelen hatalmat, a sémi ősvallás »leghatalmasabb«-n2Ík
nevezi azt a lényt, melyre a végtelen iránt vele született hajlamot
központosítja.
Nyiltan bevallom, hogy nem vagyok hajlandó ezen általános
ősvallásoknak fajok szerinti felosztásához csatlakozni. Mert elte
kintve a turáni faj problematicus voltától, ezen felfogás mélyebben
*) Ugyanott 407. lap v. ö. 422. lap.
**) Introduction to the Science of Beligion (London, 1873) 170—197. lap.
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beható vizsgálat Után számos gyenge, és az összehasonlító vallás
történetben alapul semmiképen nem szolgálható oldalt mutat. Már
mindjárt magában véve az osztályozás nem állja meg a sarat. A
nyugatafrikai tengerparton lakó Kalabar nép nem sémi nép, istenét
mégis Ahaszi Ibum-n&k nevezi, a mi annyi mint: a leghatalmasabb*).
Ha pedig nyelvészetileg elemezzük a Müller által úgynevezett tu
ráni istenfogalom állítólagos őskifejezését, úgy azt találjuk, hogy
körülbelül egybeesik azzal, a mit Müller az árja ősvallásra nézve
mond. Vámbéry úr volt oly szíves készülőben levő török-tatár gyök
szótárából a következő kimutatást velem közölni:
Tang:

Ting: Tüng = fényleni, tündökölni; világosság, haj
nal, isten.
ujgur: tang = hajnal; tang jólduzi Orion csillag.
tanga-mak = fényleni, tündökölni;
tangari, tangri = világosság, fény, isten.
csagataj: tang = hajnal, fény; tangarlik = világosszínű vonal, mely virradatkor keleten látszik; tangri
= isten ; tünge-mek — tündökölni, fényleni; tünglük
— ablak; tüng'dr = tündér.

H a tehát »Tien, Tang« az úgynevezett turániság ősvallásának exponense és »Dyu, Zeus, Tiu« az árjaságé, úgy mind a kettő
tulajdonképen egyre megy ki. Látjuk tehát, hogy ez esetben az
osztályozás nem olyan, hogy általa az egyik faj a másiktól lényegi
leg különbözőnek mutatkozzék, egészen eltekintve ezúttal az újabb
időben oly kiválólag kedvelt generalizátió és osztályozás ruganyos
természetétől **),
*) Bastian, Geographische u. ethnologische Bilder (Jena, 1874.) 148. lap.
**) Hogy mily ruganyos természetű a vallástörténet terén e generalizá
tió, azt legjobban az által bizonyíthatom, ha ide iktatok egy czikkelyt Wild
»The first metallurgists« czímű értekezéséből, melyben ugyanazon alapon,
melyből Müller indul ki, a következő osztályozásra alapíttatik az összehason
lító vallástörténelem : »The Semites worshiped chiefly the Moon, the emblems
»of which were the cow, the dove, and the fish, whilste the Divinities of the
»Aryans were the Elements and their emblems, the Hon, the eagle and the horse
»
Undoubtedly the earliest developement of external Eeligion
»was Sun-worship, but there was a something, which may be called religious
*earlier stillit was that, which characterizes all Turanian nations evén to the
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De itt nem feladatunk az árja és úgynevezett turáni ősvallást
kutatni. Maradjunk meg a sémiségnól. »Ha tekintetbe veszszüks;
mondja Müller Miksa »hányféle szavak léteznek a sémi nyelvekben
a nagyság, erő és hatalom kifejezésére, akkor azon tény, hogy
ugyanazon appellativumok fordulnak elő Syriában, Karthágóban,
Babylonban és Palaestinában, mint az istenség tulajdonnevei, csak
egy történeti magyarázatra ad jogot. Kellet ugyanis lenni időnek a
sémi épen úgy mint az árja fajtörténetben, midőn istenségeik neveit
megállapíták, és ezen időnek okvetlenül meg kellett előznie külön
nyelveik és külön vallásaik alakulását.^ Ezen őstörténeti időben
alakiták meg a sémiek az El, Elohim, Allah, Eljön, Saddaj, Ba'al
stb. neveket, melyek a különféle sémi nyelvekben theologiai értékkel
bírnak, és mindannyian appellative a mindenhatóságot jelölik.
Constatálnunk kell mindenesetre, hogy a sémi nyelvekben
csakugyan ily szókkal jelöltetik a theisticus eszme; de abból oly
általános következtetést minőt Müller, még sem vonhatunk, és pe
dig több oknál fogva, fnelyek közül emeljük ki a következőket,
minthogy azok a sémi vallástörténet tüneményeit jelen czélunkra, a
vándorlási kérdés tisztázására nézve tudniillik, igen hasznavehető
szempont alatt tárják fel előttünk :
1-ször. A sémiség legdéliebb ágáról, az aethiópról, egyátalán
nem áll, hogy az isteneszmét a fennt jelölt fogalmi csoporthoz tar
tozó szóval jelöli. Az aethióp nyelv nem ismeri se az Elóliím, se
Allah, se a Ba'al, se a Saddaj egyik fogalmi vagy etyaologiai ro
konát mint az istenség megjelölését. Náluk az isten Egzia becher
»a föld ura« nevet visel, és bibliafordításukban a héber Elöhím
vagy Jahve helyett fordul elő. Ott van persze az amlük szó is, mely
királyt, birtokost jelent, az isten jelölésére használva, de úgy gondo
lom, hogy épen mert ezen szó tökéletesen megtartotta apellativ jelenté
sét, (mint a héberben melekh, ádon, és az arabsban melik, mi szintén
átvitetik istenre, is), nem tekinthető eredeti theologiai kifejezésnek,
»present day, the worship of deceased ancestors* ( Westminster-Bevieu} 1875,
January 154. lap). Ez is vallástörténeti osztályozás faji alapon; m á r pedig
roppant mód liberális, mert mindegyik osztály részéből jut a másiknak is elég.
A tanulság csak az, hogy ugyanazon alapból kiindulva hányféle finomabbnál
finomabb generalizátiót lehet napvilágra teremteni, ha módjában van az ember
nek elfelejteni azt, hogy az egyes jelentkezési fokok történetileg és fejlődés
útján lettek I
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hanem a bibliafordítók által, kik, mint Dillmann kimutatta, görög
szövegből dolgoztak, xiqioq aequivalenseképen hozatott be. Hogy az
tán a recipiált fordításban mindamellett Qsóg-tésbcvQwg-tyegyest adja
vissza, az onnan jön, hogy az egzia-bechér és az amlák szó a máso
lók által elég gyakran felcseréltetnek *). Például hadd említsem a
Genesis X X I V . fejezetének egy pár helyét; az 1. versben Jahve =
egzia hecMr, a 2. versben ugyanazon istennév már amlák-kal van
fordítva ; a 27. versben Jahve Előhe adöni Abhráhdm = Egzia
becher amlak laegzidja stb. Jahve Előhim, hol a textusban együtt
fordul elő, gyakran csak egzia bechér-re\ van fordítva, pl. Genes. I I .
21. Ezt bizonyítja az is, hogy hamis istenek &sol sregot, vagy &eoi
álXÓTQioi rendesen az amlák szóval fordíttatnak **).
2-szor. Nem áll az, hogy a fenntebbi csoporthoz tartozó isten
nevek a sémi vallásnézet geniusának kifolyásai, mert ha azok vol
nának, úgy ezen csoportból való nevek játszanák a sémi vallástör
ténet minden ágában a főszerepet és lehetetlen volna, hogy csak
úgy mellékesen, háttérben mutatkozzanak. Bél ( = Ba'al) az assyroknál egyik képviselője e csoportnak, és nőnemű kiegészítője Bélit
= az úrnő. Igaz, hogy későbbi időben ezen istennevek főszerepet
visznek az assyriai vallásban; de mint Lenormant kimutatja, ez
későbbi fejlemény. Bel eleinte csak Xipur városában localis isten
szerepet vitt, míg 2000 Kr. e. I. Sargon, hódító király terjeszté tá
gasabb körökre a Bel isten tekintélyét***). Erre egy általános,
őssémi istenfogalom nem szorult volna; ilyen nem sülyedhet localis
korlátoltságra sémi emberek között. Vegyük mindjárt tekintetbe
azt is, hogy az assyr korszak teremtett egy új kifejezést a főisten
fogalma számára, a mely különben ismeretlen egyéb sémi népeknél
t. i. Assur, az assyrok nemzeti istene. »C'est seulement chez les
Assyriens que le culte d'un deus exsuperantissimus, source et principe d'ou découlent tous les autres, prit une importance presque
égale a celle d' Ahouramazda chez les Perses, en la personne de
leur dieu national Assur, d'ou le pays lui mérne tirait son nom« -|-).
*) Például Genes. VII. I. Dillmann variansgyűjteménye szerint: Octateuchus aethiopicus (Lipcse, 1853.) Bevezetés 32. lap.
**) Dillmann, ugyanott, 169. lap.
***) La magié chez les Chaldéens (Paris, 1873) 115. lap.
f) Lenormant e. la. 104. lap. v. ü. Ilu-ra nézve még a 123. lapon mon
dottakat.
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3-szor. H a azon vagyunk, hogy a sémi faj ősvallását keres
sük, úgy — mint ezt maga Müller M. kivánja — mindenekelőtt
szorosan nyelvtudományi módszer alapján kell eljárnunk. »What is
»still more surprising to me« — úgymond — »is that no Semitic
»scholar should have followed the example of the Aryan Scholars,
»and collected from the Semitic dialects those common words,
»which must have existed before Hebrew was Hebrew, before Sy»riac was Syriac, ancl before Arabic was Arabic, and from which
»some kind of idea rnight be förmed as to what were the principal
»thoughts and occupations of the Semitic race in its earliest undi»vided state« *). De épen ezen postulatum ellenére mondotta el
Müller azt, a mit a sémi ősvallásra nézve elmondott. A sémi ősvallást, vagyis azon vallásfogalmakat, melyekről némi valószinüséggel
elmondhatnók, hogy a sémi fajnak szétválása előtt voltak birtoka,
nem úgy ismerhetjük fel, ha egybevetjük azokat az adatokat, me
lyek synonymia útján egymással rokonságot mutatnak, hanem ha
kimutatjuk, hogy mely istenfogalmak mutatkoznak a sémiség öszszes tagjai között és kiválasztjuk azokat, a melyek csak bizonyos
csoportoknál fordulnak elő. Ily módszerrel, mely megegyezik azzal,
melyet a nyelvtani alakokra nézve alkalmazunk, felderíthetjük azon
vallástörténeti folyamatot is, mely a sémiségen belül nyilatkozik.
H a ez alapon indulunk, azt fogjuk látni, hogy az Alláli-nak etymologiai azonosaival találkozunk a legdéliebb sémiektől kezdve egé
szen a legéjszakibb ágig **). A déli araboknál megvan Él, 11, melylyel találkozunk aztán még az assyroknál llu; a phoenikiaiaknál és
hébereknél El, "Hlog; e mellett egy másik hasonhangzásu, de etymologice különböző csoport: Elohím (héber), Allah (éjszaki arab
és nabatáus), \EXoei/A (phoen.), eláhá (aram.) ***). Az El-Elohim
tehát képviselve van az arabságtól kezdve az assyrságig és neve
zetes, hogy a délarab és az assyr itt is, valamint a nyelvben oly szoros
azonosságot mutatnak, mindkettő csak az El-t birja, de nem az
Eloah, Elohim-et. A Saddaj, JZáőidog közös héber-kana'ani birtok,
*) Introduction to the Science of Religion 174. lap.
**) Hogy az aethiópban tökéletesen hiányzik, megvallom, nem bírom
megmagyarázni.
***) Hogy e két nevet etymologice nem szabad összezavarni, különösen
Fleischer és Schraüer mutatták ki. V. ö. Mutter e. b. 179. lap. Schrader Assyr.
babyl. Keilinscbr. 180. lap.
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mely nincs meg a többi sémiségben, míg a Bac al, Mőlekh még sajátlagos kana'ani birtok, mely a liéberben hiányzik mint istenfoga
lom kifejezése, ámbár etymologice és appellativ értelemben vala
mennyi sémi nyelvben bir alappal. — Jahve speciális későkori héber
fejlemény, valamint Assvtr assyr nemzeti alkotás. Ezen speciális
fejlemények egyike sem fordul elő se déli se éjszaki Arabiában, a hol
azonban megvan a mindnyájukban közös theologiai nomenclatura
11 (déli Arab.), Allah (éjsz. Arab.). Ez arra mutat, hogy a sémi faj
kiinduló pontját Arabiában kell keresnünk.
Ezek fonalán a héber vallástörténetet igy hozhatjuk össze
függésbe és összhangzásba a vándorlással. A közösen kifejtett is
tenfogalom az El-Eloah Allah csoporthoz fűződik. Ez Arabiában
fejlődött ki, midőn a sémi faj szétválása előtt őshazájában együtt
élt. Midőn az éjszaksémi csoport kivált a közösségből, vándorlásuk
és Babylonban való letelepedésük és tartózkodásuk alatt kifejtették
a Baalt, mely az összes éjszaki sémiségben közös istennév. Követ
kezett ezután a kánaáni ág elválása az éjszaksémi csoport közössé
géből. Ezen speciális kánaáni közösség megalkotta a Saddaj istennevet, míg aztán a héberek elválván kanaan népétől mindkettejök
külön fejlést folytatott. A Kanaaneusok a Molekh-et, a héberek
sokkal később a Jahvet teremtették meg, mint az isteni fogalom
exponensét. A Babylontól é;jszakfelé forduló assyrok szintén az
éjszaksémi közösség felbomlása u* án az Assür istennevet alkották.
Látni való ennélfogva, hogy a vallástörténeti elemzés a sémi
faj ősvándorlásainak ugyanazon irányát tűzi ki, mint a milyen a
nyelvtörténeti vizsgálódás eredményéül mutatkozott. Ha a dolgot még
egy másik oldalról nézem, a sémiség őshazájának kérdésére nézve,
ugyanazon eredményre jutok; ha t. i. a vallással összekötött cultust né
zem. Elismert tény az, hogy az imádkozás mint vallási cselekedet,
a vallásfejlés egy "magasabb fokán keletkezik. Atheisticus vallások
legelső fokai nem ismerik az imádkozást, és az ethologok számos
példát mutattak fel arra nézve, hogy népek, melyek relatíve kifej
lődött theisticai fogalomkört teremtettek elő, az imádkozásról még
sem tudnak semmit *).
H a tehát kimutathatom a sémi világnak azt a pontját, mely
ről bizonyos, hogy ott az imádkozás csak igen késő időben fejlődött
*) Lubbock, Die Entstehung der Civilisation etc. 321. lap.
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ki mint vallásritus, úgy bátran mondhatom, hogy lehetetlen, misze
rint históriai időben, midőn a sémiség az imádkozási,rítust már
megteremtette volt, ezen egy ponton, relative késő korban vándorolt
be oly sémi lakosság, mely ama vallási cselekedete nem ismerte;
sőt épen ellenkezőleg azt fogom mondhatni, hogy onnan indult ki
a sémiség, mely aztán tova vándorlása alatt kifejtette azt a szóban
forgó rítust, mig az őshaza lakossága, megmaradva helyén, nem
talált alkalmat annak kifejtésére. Az arabok azok, kikről állíthat
juk, hogy imádkozásra csak Muhammed tanította • őket legelő
ször. Kérdezzük meg mindenekelőtt a nyelvet. A sémi nyelvekben
különösen két szó van, mely az imádkozást mint vallási cselekedetet
jelöli. Az assyr-aramaeusi csoport, tehát az éjszakkeleti, sállá igével
fejezi ki, a héber, azaz az éjszaknyugati ág, nem ismeri ezt az igét,
hanem hithpallél (főnév = tefillá) szóval jelöli.
Abból, hogy az aramaeus család nem ismeri a tefillá szót, míg
a héberben a sállá ismeretlen kifejezés, az következik, hogy az
imádkozás megjelölésére szolgáló szók, azaz maga az imádkozási rítus, sem fejlődött a sémiek között akkor, nrMőn még az éjszaki
ág osztatlanul élt együtt, hanem még csak akkor fejlődött ki, midőn
a kana'ani ág elvált volt a közös hazától nyugat felé. Mindaddig a
sémi ember nem imádkozott. Az arab nyelvnek csakugyan nincsen
eredeti szava az imádkozás kifejezésére. Midőn az iszlám által az
imádság vallási rítussá lett, a szyriai keresztyének nyelvéből kölcsö
nözött terminust az »ima« szó jelölésére: salát (aram selűthá) mint
régóta tudva van, és belőle denominative van képezve az arabs
salla = imádkozni ige *), valamint ilyen eredetre mutat vissza
szerintem az aethióp palája is. Az arab ember ebben a tekintetben
is közelebb maradt az őstypushoz; kevesebbet és későbben fejlődött
mint a sémiség egyéb ágai. Az arab központi szentély körül divat
ban volt rítusok között pogány időből az imát nem igen lehetne
biztosan kimutatni, és ezen rituskörben annak mohammedán alak
jában is kevés kiváló szerepe van az imának.
Hogy mennyire új institutio volt az iszlám által az arabok
között behozott imádkozás mint vallási ritus, azt igen szépen illustrálja a mohammedán traditió következő elbeszélése :

*) Sprenger, Das Lében und die Lehre des Mohammed
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. X I I .

I I I . köt. 527. 1.
22
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Midőn Mohammeden megesett az a nevezetes egekbe-szállás
(al-isrá), sorra üdvözölték őt a legalacsonyabb égben Ádám, Idris,
Mózes, Jézus és Ábrahám, aztán feljebb szállt és »Alláh az én
népem számára megparancsolt ötven imádságot. É n ezen parancs
csal visszamentem és találkoztam Mózessel. »Milyen parancsolatot
szabott Allah a te néped számára?« Mondám: »Ötven imádságot«.
»Menj vissza« szólott erre Mózes »istenedliez és mondd meg neki,
hogy a te néped ennyit nem bir ki.« Visszamentem tehát Allához
és ő elengedte a felét. Ismét Mózeshez jöttem és megmondám neki.
»Menj vissza« szólott ismét Mózes »és mondd meg istenednek, hogy
néped még ennyit sem bir ki.* Visszamentem ismét Allához:» Öt
vennel kezdtük, tegyük hát ötre, de már most nem változtatjuk
meg szavunkat.« Megint Mózest tudósítottam, a ki engem ismét
istenhez akart visszaküldeni, hogy engedjen még valamit; de
én azt mondottam hozzá: »En már szégyenlem magam istenem
előtte*)
Ha az imádkozás már az iszlám előtt is vallási ritus lett volna
a pogány araboknál, ez a traditió kevéssé illenék a körülmények
hez. Imádkozás nélküli népre nézve igen sok éllel és némi satyricus
mellékizzel bir. Mekka bevétele után Mohammed az arab törzsek
megtérítésének munkájába kapott. A Tájif körül lakó thakifita
törzsre kerülvén a sor, ezek alkudozásba bocsátkoztak a prófétával
és az alkut úgy kezdték, hogy késznek nyilatkoznak ugyan mohammedánokká lenni, de azon feltétel alatt, ha még három esztendeig
megmaradhatnak a Lát istenség mellett és ugyanaddig nem kell
még imádkozniuk. **) Ezen adatból is azt láthatjuk, hogy az imád
kozás az arabok között mohammedán újitás.
A sémiekre nézve mindezeknél fogva az következik, hogy míg
őshazájukban együttéltek, nem ismerték még az imádkozást; még
később sem, midőn az éjszaki sémiség J3abylonban együtt lakott
elválva a déli csoporttól. Csak az éjszaki sémiség elágazása után fej
tették ki külön-külön ezen vallásritust. Az arabok azonban ezen
rítusra nézve megmaradtak az őssémi fokon és csak az iszlám fej-

*) Al-Bucliári, Recueil
100. lap.
**) Dozy, Geschichte

de traditions

Mahométans

ed. Krelil I. kötet

der Mauren in Sjpanien I. köt. 18. lap.
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lesztette közöttük az imádkozást. Ezen intézmény fejlése is arra
mutat, hogy a sémiek vándorlása Arabiából indult ki.
Mind vallástörténeti, mind pedig nyelvtörténeti úton bizo
nyossá tehető tehát azon tétel, hogy: a sémiek őshazája, Arábia,
innen legelőször az éjszaki csoport ágazik el, mely később Babyloniában válik szét új vándorlás által, mely az egyik ágat nyugatfelé, a
másikat valamivel éjszakibb terület felé vezette. Ily utón alakultak
az egyes népi egyéniségek a semitismuson belül.
Ezen felfogással kiegyeztethető a traditió is. Ismeretes dolog,
hogy a görög irók, a phoenikiai nép őslakhelyeűl, alkalmasint nem
ok nélkül, az erythraei tenger partfjait jelölik k i : ouroc dk ol 0oivtxsq zb TcaXaibv olxsov, coq auzo\ léroooi,
£TT} Z~Q 'Epüdpfj
űéXó,o<J7j, évdsüTs.v dk UTtepftw/zes zyjq Zupiqe, olxéouat zb rcapa dáXao(Tav*). Ezt Herodotos phoenikiai traditiónak mondja: — cóq auzo:
Xéyoüat — és tudjuk, hogy Herodotosnál, ki lelkiismeretesen utána
járt a leghitelesebb adatoknak, az ily vonatkozás nem épen merő
szóbeszéd szokott lenni. Maguk a phoenikiai emberek birták tehát
emlékét annak, hogy az arabs partvidékről származnak és hogy
onnan indultak éjszak felé. De alig hajón mint Herodotos látszik
combinálni, hanem közvetlenül Arábiából az Euphrates mentén
Babylonia felé, hol az éjszaksémi ág egy időig együtt élt.
Másrészről a héber traditió, mely Babyloniából vezeti le dél
felé a vándorló c Ibhrimeket, nem vonatkozhatik a sémiség ősvándorlására. Ezen traditió azon vándorlásra vonatkozik, melynek
alkalmával az éjszaksémi közösség szétbomlott, és ezen szétágazás,
mely azonban a faj vándorlásainak történetében másodlagos helyet
foglal el, mint láttuk, onnan indult ki, honnan a héber traditió
indítja útra a terachiták vándorló családait.
A vándorlásról szóló traditiók méltatásában ennélfogva nem
szabad soha sem szem elől téveszteni azt, hogy ezen vándorlásnak
tulajdonképen két fokát kell megkülönböztetni:
a) a sémiek legelső őshazájából való szétágazást, (t. i. Arábiá
ból éjszakfelé) és
b) az éjszakfelé vándorlott és ott megtelepedett népek szétnyugatfelé (t. i. Babylonból Kanaan felé).

*) Herodotos VII. 89.
22*
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Az által, hogy a régi felfogás hivei csak ezt a második fokot
ismerték és hogy abból s a reá vonatkozó traditióból combinálták
a sémi faj. vándorlásait és őshazáját illető nézetüket, támadt a sémi
ethnographiában az az egész zavar, mely azt folytonos ellenkezésbe
hozta a nyelvészeti búvárlat eredményeivel, és mely zavart csak az
újabb időben keletkezett felfogás képes szétoszlatni. Csak ezen újabb
ethnographiai felfogás szolgálhat tehát alapul az összehasonlitó
sémi nyelvtudomány és vallástörténet számára.
Dr. GOLDZIHER IGNÁCZ.

