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SOLOMOS DÉNES 
KÖLTEMÉNYEI ÉS A HÉTSZIGETI GÖEÖG NÉPNYELV. 

T É L F Y I V Á N 
L. TAGTÓL. 

(Olvastatott a m. T. Akadémia 1870. oct. 24. tartott ülésén.) 

1869-ik évi szeptember havában visszautazván Athén-
ből, egy hétig tartózkodtam Korfuban, a régi Kerkyra- vagy 
Korkyrában. 

I t t megismerkedtem a hétsziget legnagyobb költőjének, 
Solomos Dénesnek legbensőbb barátjával, a k i Solomos összes 
költeményeinek kiadásával ajándékozott meg. 

Tudtomra nálunk nem igen ismerik Solomost; azért 
nem lesz talán haszontalan munka, ha e költő müveit s görög 
nyelvét megismertetem. 

Solomos Dénes született Zantéban (Zakynthos) 1798. 
april 20-án (a görög naptár szerint april 8-án). Aty ja volt 
gróf Solomos Miklós, anyja Nikii Angelika. Ősei Krétából 
költöztek át Zantéba a mult század elején, hol a legelőkelőbb 
családokhoz tartoztak. 

Dénes kilencz éves korában veszté el atyját s Demeter 
nevü fivérével gazdag örökség birtokába jutott. 

A jóniai szigetek vagyonosabb családjai Olaszország 
tanodáiba küldték akkor fiaikat, melynek azért adtak elsősé-
get más mivelt országok fölött, mert a jóniai társadalom hi-
vatalos és tudományos nyelve az olasz volt. 

Solomos gyámatyja is, gróf Mesalás, követvén e szokást, 
előbb Velenczében, azután Cremonában taníttatta a fiút. In-
nen, tanulmányait befejezendő, a páviai egyetemre ment, hol 
jogtudori oklevelet nyert, jóllehet ezt, saját vallomása szerint, 
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inkább tanárai jóságának, mint jogtudományi készültségének 
köszönhette, mert ö egészen a költészetnek élt, mely gyer" 
mekkorától fogva hevíté nagyra törekvő lelkét. 

Első kisérletei a latin és olasz verselésben annyira túl-
haladták az ő ifjú korát, hogy olasz tanitója, Santo-Rossi, több-
ször mondá neki : „Görög! Te feledékenységbe fogod ejteni a 
mi Montinkat." (Greco ! Tu farai dimenticare il nostro Monti). 

Montival megismerkedett Solomos Milanóban és sokszor 
fordult meg a házában. .Jóllehet ö nagy csudálója volt az olasz 
költőnek, még sem hallgatta el előtte itészeti észrevételeit, 
melyek éle bántólag hatott Montira. „Nem kell annyit okos-
kodni, mondá neki Monti, hanem érezni, és ismét érezni." Az 
ifjú költő válaszolt : „Előbb az észnek kell a tárgyat felfognia, 
azután a szivnek azt melegen éreznie, a mit az ész felfogott." 

Ezt az elvet Solomos egész költői pályáján követte. Es 
saját vallomása szerint a nehézség, melyet a költő érez, nem 
abban áll, hogy képzelmet és szenvedélyt tüntessen föl, hanem 
abban, hogy ezeket a művészet eszméjének rendelje alá. 

Szorosabb viszonyba lépett Solomos két más olasz iro-
dalmárral, Torti Jánossal és Montani Józseffel. Torti a hires 
Parini tanítványa volt és ama felekezet híve, mely Monti elle-
nében, száműzte a régi mythologiát az uj költészetből. Mon-
tani József pedig Olaszországnak egyik előkelő ítésze volt, 
a ki az irodalomban a legnagyobb szégyennek tar tá a férfiat-
lan szolgaságot és az őrült féktelenséget. 

Solomos, olasz miveltséggel felruházva visszatért hazá-
jába 1818-ban, hol mindig hálával emlékezék meg arról az 
országról, melyben először ismerte meg a szépet és igazat, 
melyet most görög nyelven, görög alakban készült honosai-
nak hirdetni. E czélra azonban nem választá az irodalmi, ha-
nem a népnyelvet, s e tekintetben el nem hallgathatom Tri-
kapi nyilatkozatát és Solomos válaszát. 

Trikapi, a ki később megírta remekmunkáját a görög 
szabadsági harczról, 1822-ben Zantéba érkezvén s baráti vi-
szonyba lépvén Solomossal így szólt hozzá egy alkalommal: 
„Azt veszem észre, hogy minél nagyobb haladást teszesz a 
régi görög remekírók nyelvében, annál egyszerűbben irod a 
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népnyelven szerkesztett költeményeidet.'1 „Ez azt jelenti, vá-
laszolt Solomos, liogy jobban fogom fel mind az egyiket, mind 
a másikat." 

1823-ban irta az éneket a szabadságra (yuvng ilg ztjv 

éXev&sgíav). Ha igaz, bogy a tiszta hellenismus lényege az élő 
beszéd, az alaknak méltóságteljes szépsége, s a beszédnek át-
látszó mélye, úgy meg kell vallani, bogy e költemény a hellen 
képzeletnek valódi gyümölcse. Utánozbatlan egyszerűséggel 
párosult alagyás jellem lengi át az ének bevezetését (1 —14 
versszak), hol a költő a múltra emlékeztet. A régi dicsőség, 
a százados szenvedések rajza nélkül nem volt volna megért-
hető az a leigázhatlan hevélye az önálló görög szellemnek, 
äZclẐ  cl szabadságnak, mely régi vitézségével jelenik meg a 
költő képzeletében, feltámadva az ősök szent csontaiból. 

an tá xóxxcda ßyaX/xirr/ 

tcöv EXXrjveov tá ítgá) 

xat 'iráv nnüza cirSgitm/iérti, 

YUIQS, w yáigs EXevűsgiá. 

A lyrai lelkesültséggel, mely az egész költeményt át-
hatja, egyesül különféle, művészetileg egymással összekötött, 
nagy rajzokban az epikai méltóság. Ilyen rajz többi között 
Tripolitza (régen Tripolis) bevétele. A h ! minő volt amaz éj, 
melyre remeg a gondolat! Nem volt abban más álom, mint a 
halál keserves álma : 

"A t ti vvxza tit (tv ixtírtj, 

'nov ttjv zgégei ö XoynTgóg, 

«llo? vnvog ti tv lyiru 

nctQit; Oávuzov niXQog. 

Oly nagy a düh és roham, hogy azt gondolod, miszerint 
mindkét részről egyetlen egy sem marad életben. 

Tóarj j? gávtjza x « t í j £áXij, 

'nov oroyá^föaij p.fj TtcSg 

ártb gin gigiá xai án ctXXt] 

dir gstrtj irccg fwrravóg. 
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Senki sem törödik a halállal. Mind előre tör. Óh elég, 
elég ! Meddig tar t a vérontás ? 

Προσοχή χάμμία δεν χάνει 

χάνεις, όχι, εις την σφαγή, 

πάντα, πάντα εμπρός. ! φθάνει, 

φθάνει" έ'ως πότε οί σχοτοιμοί; 

Μην ειπούν 'ς τον στοχασμό τους 

τά ξένα έθνη αληθινά, 

,,έάν μισούνται άνάμεσό τους, 

δεν τους πρέπει έλενθερι.ά.α 

Χαίρε ! Κί όποιος σε μισάει, 

και πιχρά σε λοιδορεί, 

εντνχιά νά πιθνμάη, 

χαι ποτε να μη την 'δη. 

01 Μεγάλοι τά μεγάλα, 

'πον τους μοιάζουνε, αγαπούν. 

Η θεομισητη Λιχυνοια 

'πον τον άνθρωπο χαλνιϊ 

Mióta a csillagokból, hová fölmenni bátorkodott, kiűz-
ték, jön a mezökre, jön az erődökbe a nélkül, hogy nehéz-
ségre akadna. 

Mind a mellett megjelent az istengyülölt viszály, mely 
az embert elpusztítja. 

Az ócsárlás a kislelküek sajátja. Nagy tetteket csak 
nagy férfiak szeretnek, melyek hozzájok hasonlók. 

1824-ben megható költeményt irt lord Byron halálára. 
Üdvözlégy, mondá, s a ki téged gyűlöl és keserűen gyaláz, só-
várogjon a boldogság után, de ne lássa soha sem. 

Valódi költőiséggel rajzolván azután Korinth ostrom-
zárát, Missolongi bevételét s a tengeri csatákat, egyetértésre 
inti honfiait, nehogy az idegen nemzetek mondják rólok : 
„egymást gyűlölik, nem illeti meg őket a szabadság." 
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Zantéban megbarátkozott Solomos egy leánynyal, a ki 
a költészetet és zenét kedveié, s gyakran éneklé el költőnk 
jelenlétében ennek költeményeit. E leány belészeretett vala-
mely idegen i f júba ; de félvén, nehogy szenvedélyének ha-
talma által becsületét veszélyeztesse, méreggel ölte meg ma-
gát. A költő megsiratta a leányt. Könyeinek forrása nem 
csak a bú volt, hanem a boszankodás is ama rágalmak miatt, 
melyekkel a világ a leányt mind éltében mind halála után 
illette. О bátran, de szelíden, síkra szállt 1826-ban a leány 
ártatlanságának védelmére az emberek igazságtalan ítélete 
ellen, a mérget evő (r) qntçguxmgértj) czímü költeményben, mely 
nem csak a művészet szabályainak felelt meg tökéletesen, 
hanem a czélnak is, mely végett Íratott, mert az emberek 
lelkesülten íidvözlék a költőt, úgy hogy most mindnyájan, 
öregek és if jak, előkelők és alsóbb sorsuak, rágalom helyett 
az ő költeményét hangoztatják. 

Költői szellemének hangulata, mely öt ösztönzé, hogy 
mint a társadalom erkölcsjavítója lépjen fel, megható színek-
kel nyilvánult az Alom (то Svstço) czímü gúnykölteményében. 
1827-ben nagy fényűzéssel temettek el egy aljas lelkű, raga-
dozó természetű embert. Ez felháborította költőnket s reá-
bir ta e költemény megírására, mely a satira mezején mes-
terműnek tekinthető. Almában számos fáklyákat s tanodai 
ifjúságot látott a költő és papokat részint új, részint ócska 

"Λχον, Μπάιρον, πόσον θρήνο ν 

χάνει, ενώ σέ χαιρετά, 

η πατρίδα των Ελλήνων' 

κλαίγε, κλαίγε, Έλε\φερια. 

'^/φοι' έδιώχϋηκε από τ άστρα, 

όπου έζολμησε νά πα, 

πάει ' ς τους κάμπους, πάει ' ς τα κάστρα, 

χωρίς νανρη δνσκολιά. 

S midőn Solomos az angol költő végperczét panaszolja, 
felkiált : Halljad, Byron, mily nagy gyászpanaszt hangoztat, 
midőn téged üdvözöl, a hellenek hazája. Siránkozzál, szabad-
ság, siránkozzál. 
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ruhában, kik komolyan mendegélének a a lírákról (melyeket 
kapni fognak) elméikedének. 

SoßaQK nsQinntcSvrag, 

Trj /.inaira fislcrwvrag. 

Azután leirván a temetés részleteit, korbácsolja az el-
hunytnak fösvénységét, szívtelenségét, rablásait és gyilkos 
tetteit. 

1828-ban Korfut, a jóniai szigetek középpontját, vá-
lasztotta állandó lakhelyül. I t t barátkozott meg Mantzarosz 
Miklóssal, hires zenetanárral, a ki már azelőtt zeneszerze-
ményt irt Solomosnak mérget evö czimü költeményéhez; most 
pedig Énekét a szabadságra fejezte ki zenében, mely szintoly 
felvillanyozó hatással volt a görögökre, mint maga az ének 
szövege. 

Korfuban irt Solomos egyes részeket Lampros czímü 
költeményéhez, melyet azonban be nem fejezett. Mindamel-
lett így is első rangú helyet foglal el az európai költészetben 
ama megrendítő kép miatt, mely elénk állítja az ember aka-
ratának óriási, de hasztalan eröködéseit az erkölcsi törvé-
nyek ellen. 

Lampros megcsalta Máriát, egy tizenöt éves leányt, meg-
ígérvén neki, hogy nőül veszi. Négy gyermeket nemzett vele, 
egy leányt és három fiút. De mindnyájokat árvaházba adta. 
Mária tizenöt évig élt Lamprossal a házasság köteléke nélkül; 
s becstelensége, nyugtalan gondja, gyermekeinek ismeretlen 
állapota hervasztá az ö lelkét és testét. Ezalatt Lampros kö-
zönyös és érzéketlen vala a szerencsétlen anya gyötrelmei 
iránt, de egyesülve honfitársaival harczolt Ali basa ellen, mire 
részint a honszeretet, részint az buzdítá, hogy boszut álljon egy 
szerzetesnek, Mária fivérének, halálaért, kit Epiros zsarnoka 
elégetett. A táborban, hol Lampros az ékesszólás hatalmával 
lelkesíté harcztársait, megjelent egy török ifjú s jelenti nekik, 
hol és mikor készülnek a törökök őket megsemmisíteni. Az-
után hozzáteszi, hogy még valamely titkot akarna fölfedezni 
Lamprosnak. Azért fordult pedig Lamproshoz, mivel ö védte 
meg harcztársai haragjától a török ifjút, midőn a görög tá-
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borban merészelt megjelenni. Lampros félrevonul és a török 
felfedezi neki, bogy ö nem ifjú, hanem leány, a ki gyűlöli a 
törököket, mióta egy keresztény barátnéját megölték. Ekkor, 
látván a nyugodtságot, melylyel barátnéja a halált fogadta 
s megemlékezvén mind arról, a mit neki a kereszt hatalmáról 
beszélt, eltökélte magában, hogy ö is keresztyén lesz. Azért 
kéri most Lamprost, hogy keresztelje meg. A leány szépsége 
a leghevesebb szerelemre lángítá fel Lamprost és lassankint 
sikerült neki, modorának elbájoló kelleme által, a tehetetlen 
s elhagyott leányt elcsábítani. Sok nöt csala már meg, de lel-
kiismeretének felháborodását még soha sem érezte annyira, 
mint most. — Midőn egy nap a kecstelj es leányon szemeit 
legelteti, észrevesz jobb tenyerén egy véres keresztet, — is-
mertető jelt, melyet egykor Mária karczolt leánya tenyerére, 
midőn ezt Lampros anyja karjaiból örökre elvinni készült. — 
A visszaborzadó Lampros fölkiált, és a szerencsétlen leány 
atyja ajkairól hallja kimondhatatlan balvégzelmét. 

Lampros egyedül iil leányával egy sajkán s evez .a tó 
hullámain. Az éj holdvilágos. A leány a sajka ta t ján foglalt 
helyet, hogy minél távolabb legyen az atyjától. Hosszú haj-
zata lefoly az arczára, hogy ne nézze a hold világát s annál 
inkább merüljön el kínzó bújába. Lampros evez s nem néz a 
leányra. Rögtön zörejt hall. Megfordu'. Leánya a tóba ugrott. 
Vájjon megmentse-e ? vagy jobb-e ha ott hagyja a tó sírjá-
ban ? Lelkében az utóbbi győzött; s ö erőködve sietett ki a 
tóból, mely leánya hulláját takarja. 

Ugyanazon éjjel, húsvétvasárnap előtt, Mária, ki mind 
erről semmit sem tudott, egyedül állt az ablaknál s várta 
Lamprost, szomorú dalt énekelve két testvérről, egy fiúról, és 
leányról. 

E két testvérben (ói'.o aőü.cfia) a költő elénk állítja a ha-
lál képét, mely egy gondnélküli szűzies lélekre veti félelmes 
árnyát. Modorának egyszerűsége mellett is mindenki érezni 
fogja e költemény szépségét, a ki fel tud emelkedni ama szent 
lelki hangulatra, melyből kiindult. I t t a művész győzedelmes-
kedett a nehéz feladaton, hogy ecsetelje a gyermeki kornak 
utánozhatlan ártatlanságát és bájait. 
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Lampros végre megérkezik, de félelmetes arczával meg-
rémíti Máriát. Ostromoltatván a nö kérdéseitől, kínoztatván 
saját borzalmától, elmondja neki a történteket. 

Húsvétvasárnap estéjén a szerencsétlen Mária megtört 
szivvel és alázattal imádkozik. 

Lampros a templomba menekült, vigaszt keresendő 
kétségbeesésében. De nem bízik többé a bünbánatban; elfoj-
tani törekszik magában, a mint mindig teve, a lelkiismeret 
szavát; s ismét kisiet a templomból. Azonban az isteni igaz-
ság eléje küldi a sirból három fiát, kik ki nem bocsátják a 
templomból, míg, daczára minden ellenszegülésének, meg 
nem csókolják. „Óh átkozottak, kiált ő fel, bocsássátok sza-
badon kezeimet." De ekkor a jkaik ajkaira ragadtak. Ahány 
csókot adtak neki, annyi késszurás hatott a szerencsétlennek 
szivébe. Mióta a világon csillagok fénylenek, ily rettentő csó-
kok még nem adattak. 

„fí xoXao fisra, nyijzs uov rá ^igiet." „ 

XiD.rj itt /tilt] rótt sxoW.rj&rjxar, 

Orra s8á!<rar (piXiá, tánc. paya/nia 

<? rov ővfTZvyij ra qívM.oxánőin ifinrjxav. 

AffiOv e rhr xófjfio D.áfixpart r áarsQia, 

Terotnv rpófiov rpihn 8tv sŐo&fjxar. 

Mária, csapásai súlya alatt, megtébolyodik. 
Ez örült anyában (zot/.Jj Mára) a leghatalmasabb s leg-

mélyebb érzeményt, az anyai szeretetet festi Solomos. E me-
rész röptű költeményben mesterileg tudja egyesíteni a leg-
borzasztóbb s legeibáj olóbb képeket. Az anya a temetőbe fut. 
Két szerencsétlen testvér aluszsza itt a halálnak fölébreszt-
hetlen álmát, s anyjok megőrül. • 

Jvn áőéXcpia dícrrv/a 

xoifiovvxai xárov 

tor árs^xinvijrov 

x-nrov ftarárov, 

x fyaae x) fiára rovg 

rá Xoyixa. 
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Mária őrültségében is sürgeti, bogy tartassák meg az 
esküvője Lamprossal. S ez, hogy őt megnyugtassa, előkészü-
leteket tőn az esküvőre. De zilált lelke addig kinozza, míglen 
egy meredek szikláról ama tóba ugrott, melyben leánya el-
veszett. Végre megjelenik az őrült Mária is s azt gondolván, 
hogy a tó mélyében, melyben az eget, a fákat, a réteket látta, 
egy más világ van, hol talán nyugodtabb az élet, örömmel 
ugrik a tóba és meghal. 

Korfui tartózkodása alatt szorgalmatosan tanu'mányozta 
Solomos a német bölcsészetet s leginkább az aesthetikai ité-
szetet, melyben azonban mindig megtartá saját önállóságát. 
Ezt megmutatta a görög és római költészetről nyilvánított 
nézeteiben is. 0 élénken érzé Virgil nyelvének utánozhatlan 
öszhangzatát, de mégis ugy találta, hogy csak Homér költe-
ményei a régi művészetnek halhatatlan példányai, melyeket 
Virgil, midőn átalakította, sokszor félreértett. így a többi kö-
zött összehasonlítván a Doloniát (Ilias X.) Nisus és Euryalus 
tettével (Aeneis IX.), s csudálván a homéri rhapsodiát, mely-
ben a vitézség párosulva az észszel, szerencsésen viszi véghez 
a merész vállalatot, azt mutogatja, hogy Virgil amaz episod-
ban csak szenvedélyes elbeszélést tudott alakítani, mely hi-
degen hagyja azt, a k i meggondolja, hogy a két i f jú (Nisus és 
Euryalus) balvégzetének az oka nem egyéb, mint Euryalus-
nak hiú vágya, hogy fényes sisakot viselhessen, mely őket 
elárulta. 

E bölcsészeti tanulmányainak nyomai látszanak már a 
szabadok ostromoltatása (oí iXiv&igoi noXtoQxrmivoi) czímü köl-
teményén (1844.), melyben az emberi lélek emelkedettségét 
s egyszersmind érzelmeinek egész rohamát tünteti föl. A tisz-
telet az isteni teremtménynek összes sajátságai iránt kény-
szeríti a költőt, hogy egyiket se áldozza fel a másiknak, 
hanem hogy azokat öszhangzó egyensúlyba hozza; hogy mű-
vészetileg állítsa elénk a mindennemű emberi indulatokat, 
érzeteket, gondolatokat, szenvedélyeket: a szerelmet, az anyai 
szeretetet, a dicsőség lelkesitését, a ragaszkodást az élethez, 
a vonzalmat a természet szépségeihez, az órát, melyben a ha-
lál árnya betakar ja a harczosokat; — s hogy egyszersmind 
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mutassa meg a szellem túlsúlyát minden ellenkező akadály 
fölött. 

A költő képzelmileg valamely sötét helyen találkozik. 
Később veszi észre, hogy ez Missolongi. De nem látja sem a 
várt, sem a tábort, sem a tavat, sem a tengert, sem a földet, 
sem az eget. Mindent homály és a fegyverek füstje takart be. 
Midőn a nap felkelt, látja az éhség borzadályát. Síri csend 
uralkodik a táborban. Amadárfi pipeg, magot kaparít s anyja 
irigyli tőle. Az éhség elhomályosítja a madárfi szemeit s anyja 
ekkor rálehel. A derék szulióta félre áll és sír : „Elhagyatott 
sötét puskám, minek tartlak a kezemben ? Nehéz vagy már 
nekem s a tar tudja azt." 

*Axpa rov rácpov aitanri ' g rbv xápino ßaoiXevu. 

AaXü novXl, nuÍQrii anapl, x q piára r ó £rpXtvti. 

Tá uázia rj neiva tpiavpiae ' g rá piána ij piává pirttt. 

Zzíxti 6 2ovXl(órr{g ó xai.bg napápupa, xal xXaití" 

„7?opo rnvcpéxi axnreivo, rl <7 éyjo 'ytá 'g rb yíoi • 

Ozzoi ov piov 'ysiveg ßaov, xi ó 'Ayaprprbg rb Igépet. 

Tavasz leve'n épen, midőn Missolongit ostromolták, a 
természet szépségeit énekli a költő. Ezek azonban az emberi 
lélek veszélyei is. mert elpuhulttá tehetik. A természet min-
den része, a tenger, a föld, az ég leverheti a lelket. A termé-
szet szépsége fokozza az ostromlók türelmetlenségét is, kik 
már alig várják, hogy foglalják el ezt az áldott földet, de fo-
kozza az ostromlottak fájdalmát is, hogy el kell veszteniök e 
földet. Báj és álom a természet a maga szépségében és kelle-
mében. A fekete szikla egészen aranyos, a száraz föld virá-
nyos. Ezer forrása csörgedez s ezer nyelve mondja : a ki ma 
meghal, ezerszer hal meg. 

Máytpia rp qvaig x OVIIQO 'g rtjv (bpiopcpiá xal yápi, 

'H piavQfj 7I8TQU óXóyQvarp xal rb fepó ypprápi. 

Me ylXiaig ßpvaeg yvrszai, pit yiXiaig yXmaaaig xpaivei. 

"Ozzoiog nt&ávrp arppieQat yiXiaig zpopaTg ne&aívti, 

Solomos meghalt 59 éves korában 1857. évi november 
21-én (görög naptár szerint 9-én). A jóniai szigetek nemzet-
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gyűlése azonnal félbeszakította üléseit kijelentvén, hogy a 
költő halála nemzeti gyász. Ennek következtében Korfu szin-
liáza is három napig zárva volt. 

Összes műveit, életrajzával együtt, kiadták Korfuban 
1859-ben Polydas Jakab és Kalogeras Péter e czím a la t t : 
Jwvvffíov —.'oXmiinv ra tvniaxó/itia. 

Miután költeményei a hétszigeti görög népnyelven van-
nak irva, szükségesnek tartottam, szótárt is ide mellékelni, 
mely az általam idézett versekben előforduló népnyelvi szókat 
magyarázza. 

SZÓTÁR 
Solomos költeményeihez. 

aynnovv, attikailag ayumöoi, ayaTzeím-tó]. A nem össze-
vont igéknél a többes 3-ik személye ajelenmód jelen idejében 
ékezetlen ovr-ra végződik, például Xéyovr, ygáqiovr = Xéyova, 

yQŰcpovtJi. Ennek az alaknak a keletkezését megmagyaráztam 
Vörösmarty Szózatának általam eszközlött görög fordítmányá-
ban ( M a g y a r Nyelvészet VI. évfolyam, 290. 1. 46. v. *)). A nép 
azonban nem csak ovr, hanem m és <nv végezettel is ejti k i 
az igék többesének 3-ik személyét, például yáyow és qpäoi, 
TQcóyovv é s TQcSffi, Xéyovr é s Xém, XtéXovv é s tXéat, áxovovv é s 

áxovai, xXcdovr és xXaioi, XQOVOVV és XQOVOI, xalovr és xalai. Né-
mely vidéken a nép az ovi-ra végződő többes 3-ik személyt 
ismét máskép szokta megrövidíteni, például (für, rgóör, Xér, 

&ív, üxovv, xXaiv, XQOÍV, xciir. De ilyen nyelvtüneményeket már 
a régieknél is találunk. Az attikaiaknál volt Xovrat, Xovfitv, 

Xovfiivog e helyett : Xovtrat, Xovoyur, Xovofisvog. A boeotoknál 
pedig Harter, etpar, rtrvqar e helyett: eazrjaar, sqirjauv, rervcpnaiv. 

äxov = äxove, lásd üyanovr. 

*) Önállólag megjelent Lampel Róbertnél 1882. 
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άνεξνπνητος (álmából föl nem kelthető, fölébreszthetlen). 
Nem találtatik a régiek nyelvkincsében, de bizonyosan meg 
volt nálok is, mert ha léteztek ilyen szók : ηηξάκονστης, άνε-

ξήλειπτος, ανεξάντλητο?, άνεξαπάτητος, άνεξαρίΟμητος, ανεξάρτη-

τος, stb., nincs okunk tagadni az άνεξνπνητος akkori haszná-
latát sem. így lehet a mai görögök nyelvéből az ó-koriakét 
kiegészíteni. 

Άν&ρωπο — άνϋρωπον. A görög nép szereti az egyes 
szám accusativusának vég *-jét elejteni. Ennek nyomát az 
ó-kori pórnyelvekben is találjuk Aristophanesnél, például 
χρυσό — χρνσόν (Acharn. 104. v.), μΰλλο = μάλλον (Thesmophor. 
1 0 0 5 . v . ) , λάλο, κατάρατο ' λάλον, κατάρατον ( U . Ο. 1 0 9 6 . V.), 

τή — τήν ( U . Ο. 1 1 2 3 , 1 1 2 4 , 1 1 3 5 . v . ) , κώμο — κώμον ( U . Ο. 

1 1 7 6 . v . ) , οδό = όδόν ( U . ο . 1 2 2 2 . v . ) . 

άπ = από. Α népnyelv tárgyesettel köti össze, nem pe-
dig genitivussal, mint az ó-kori és mai irodalmi nyelv. 

αστέρια = αστέρες. Άστέριοι mint thessáliai város neve 
már az Iliasban (II. 735.) fordul elő. 

«qpof = αφ ov. 
βγαλμένη, έκ βάλλω-tói. Kurtítás által έβγαλμένη helyett, mi 

annyi mint έκ βαλμένη, áttétel által (μετάθεσις), mely a régiek 
nyelvében is fordult elő, például κ ρ adta — καρδία. Irodalmi 
nyelvben έκβεβλημένη. Ilyen kurtítások a szó elején már a 
régi világban is fordultak elő, például Aristophanesnál 'ντεϋ-

Οεν — έντεν&εν (Felhők. 62. v.), >ω = εγώ (U. ο. 386, 672. v.), 
'πί = έπι ( U . Ο. 4 8 0 . v . ) , ' πιτνχη =ζ επιτυχή ( U . Ο. 5 3 5 . v . ) , 'ξαπα-

τάν •=. έξαπατάν ( U . ο . 5 4 6 . v . ) , 'ν = έν ( U . ο . 5 9 4 . v . ) , 'κ = έκ 

( U . ο . 8 0 2 . v . ) , που 'στιν = ποΰ εστίν ( U . ο . 9 0 3 , 1 2 4 7 . v . ) , 

' πειδη = έπειδη ( U . Ο. 1 3 5 4 . v . ) , ' ξενεγκείν = έξενϊγκείν ( U . Ο 

1387. v.), 'μαντώ = έμαντώ (Lovagok 113. v.), 'κφνγη — έκφνγη 

( U . Ό. 2 5 . V.) , έγώ 'νδείκινμι, — εγώ ένδείκννμι ( U . Ο. 2 7 8 . V.), 

'κφάγης = έκφάγης ( U . Ο. 7 0 0 . v . ) , 'πιτρίψομαι — έπιτρίψομαι 

(U. ο. 1163. v.), 'ηαντφ =ζενιαυτφ (Békák, 18. v.), 'πίορκον = 

επίορκου ( U . Ο. 1 5 0 . v . ) , όπου 'νθάδ' = όπου έν&άδ' ( U . Ο. 4 3 2 . V.), 

'νδον = ένδον (U. Ο. 514. v.), 'μπολαΐε — έμπολαΐε (Acharn. 816. 
v . ) , λης — Οέλης ( U . ο . 7 7 2 , 7 7 6 , 8 1 4 . v . ) , 'τέρωσε — έτέρωσε 

( U . ο . 8 2 8 . v . ) , 'ξεΐναι — έξεΐναι ( U . ο . 1 0 7 8 . v . ) , 'κκόρεί = έκκόρεί 
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(Béke. 59. v.), πι&υμω = έπιΟνμώ (U. Ο. 5G9. v.), χη 'γχουσα = 

και ή άγχονσα (Lysistrata. 48. V.), ' πικονρία = έπικουρία (U. Ο. 
1 1 0 . v . ) , σον 'κοκκιώ ~ σον έκκοκκιώ ( U . ο . 3 6 4 . v . ) , πολέσ&αι =. 

άπολέσ&αι ( U . ο . 7 3 4 . v . ) , 'κποδών = εκποδών ( U . ο . 9 0 9 . v . ) , 

λώ — ίϊέλω ( U . ο . 9 8 1 . v . ) , λης — »slug ( U . ο . 1 1 8 7 . v . ) , 

μαρτάνειν τ=ζ έξαμαρτάνειν (1278. V.), ευφημία ' στω —ευφημία έστω 

(Tliesmoplior. 295. v.), ' πιχηρνκεύεται — ίπικηρυκενεται (U. ο. 
3 3 6 . v . ) , χωμεν = έχωμεν ( U . Ο. 4 9 2 . v . ) , ξαρπάσας — έξαρπάσας 

( U . Ο. 7 0 6 . v . ) , 'ξώπιος — έξώπιος ( U . Ο. 8 8 4 . v . ) , 'πιχωρία = έπι-

χωρία (U. Ο. 907. V.), μή ' μπειρ ία = μη εμπειρία (Eccles. 115. V.), 
' χοιμ — έχοιμι ( U . Ο. 7 9 4 . V.) . 

βρύσες, βρνσις-töl, a többes szám accusativusa, βρίσεις = 

βρύσεας helyett. Α mai népnyelvben a többes accusativusa 
sokszor αις-re végződik. Ez már a régi aeoloknál is igy volt, 
kiknél ταΐς τιμαΐς — τάς τιμάς. (Mullach : Grammatik der 
griech. Yulgarsprache. 152. 1.). Mivel pedig αι mint ε mon-
datik ki, azért némely népies írók ai helyett í-t írnak. Ez 
azonban már a Kr. előtti 4-ik században is történt, mivel az 
akkori görög feliratokban ilyeneket olvasunk Ά&ψέον, κέ 

e helyett Ά&ηναίου, χαί. Herodot pedig Άλκμαίων helyett 
Άλχμέων-t í r . 

'γεινες = εγεινες. Lásd έγίνει és βγαλμένη, 

γλώσσαις — γλώσσας. Lásd βρύσες, 

'γώ = εγώ. Lásd βγαλμένη. 

δέν — ον. Aeoli szó. Megmagyaráztam Vörösmarty Szó-
zatának görög fordítmányában. (Magyar Nyelvészet. VI. évf. 
284.1.). 

δη=ζίδη, είδη. Lásd βγαλμένη. 

δυσκολία — δυσκολία. Már a régi dórok szerették a vég-
szótagokat hangsúlyozni, például παίδων = παίδων, φρατήρ — 

φράτηρ, τούτων = τούτων, τρανών — τρώων. -Miért áll δνσκολιά 

accusativus helyett is, erre nézve lásd ανϋρωπο. 

δύστυχα — δυστυχία — δυστυχή. Hogy a hétszigeti görög 
népnyelv az ε a-t a-ra, nem pedig η-ra vonja össze, az nem 
ujitás; mert már az ó-korban ö<m'«-ból lett οστά. Α. δύστυχα 

tehát (δυστυχεί helyett) csak az ékezésben tér el. De hogy az 
ó-korban sem hangsúlyozták egyféleképen a szókat a diale-
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ctusok, azt megmutattam a Classica philologin cncyclopaediája 

czímü munkámban a 20-ik lapon. 
δυστυχή — δνστνχέος — δυστυχονς. A hétszigeti népnyelv 

az l-ső és 3-ik névhajlításban a végékezetü ης-vcgix nevek 
genitivusát nem oí-ra és ονς-να, hanem rj-ra képezi. 

έγίνει = έγένετο. A népnyelv γίνω- és γείνω-tói is képez 
néhány idöalakot. γείνω azonban már az őskorban is létezett. 
(Lásd Passoiv szótárát). Ebből pedig lett γείνομαι. (Ourthis, 

Grundzüge der griech. Etymologie. 2. kiad. 160. 1.). Követ-
kezetesen lett tehát γίνομαι is jAco-ból. Α γίνομαι aoristosa a 
mai görögöknél έγενόμψ vagy έ'γεινα, έγινα vagy έγίνψ. Ez 
utóbbinak 3-ik személye έγίνη szabatosabb tehát mint í'.γίνει. 

έδιοίχ&ηκε = έδιωχ&η. A népnyelv a szenvedő aoristost 
kétféleképen képezi, vagy szabályosan a régiek szerint, vagy 
a szenvedő ίϊη végezethez hozzáadja még a cselekvő aoristos 
végezeteit; tehát : έδκόχΰηκα, έδιώχ&ηκες (έδιωχ&ηκας helyett), 
έδιωχΟηκε, έδιωχΰήκαμεν, έδιωχ&ήκετε (έδιωχ&ήκατε helyett), 
έδιωχ&ηκαν vagy έδιωχϋήκαν. 

Az egyes szám 2-ik személyének ες végzete ας helyett 
nem ú j í tás ; mert Apollonios azt mondja szókötési munkájá-
ban, hogy έγραψας és γραψάτω idomok mellett έγραψες és 
γραψέτω félék is léteztek. 

έδοΟήκαν. Lásd έδιωχδηκε. 

έδωσαν = έδωκαν é s έδοσαν. 

ειπούν = είπωσι, Lásd αγαπούν, 

έλευ&εριά = ελευθερία. Lásd δυσκολία. 

εκολλη&ήκαν = έκολλήϋησαν, κολλάω tói. Lásd έδιωχϋ-ηχε. 

έλάμψανε = έλαμψαν. Α vég ε oly toldalékos, mint az 
ókoriaknál több szóban az /, például ουτοσι (ούτος), τοντόνί 

(τούτον). 

έμανρισε. Az ó-koriak nyelvkincsében csak μανρόω for. 
dul elő, nem pedig μαυρίζω is. De miután akkor is sok ίζω-

végü ige volt, tagadhatatlan, hogy μαυρίζω valódi hellen ige. 
έμπήκαν vagy έμβηκαν, aoristos έμβαίνω-tól, attikailag ένέ-

βησαν. Az έμπήκαν vagy εμβήκαν nem egyéb mint az έμβεβήκα-

σιν összevonása; mert már a Batrachomyomachiában (179. v.) 
áll εοργαν έόργασιν helyett. S az ó- és újszövetségben is a múlt-



SOLOMOS DÉNES KÖLTEMÉNYEI. 17 

idő 3-ik többes személye ασι helyett av-va végződik, például 
εωρακαν = ΐωράκασι (Deuteronom XI, 7.), εγνωκαν = έγνώκασι 

(János Evang. XVII, 7.), ε'ίρησαν—είοήκασι (Apocalyps. XIX, 3.). 
trag = εις. 

έρμο = ερημον. Lásd άν&ρωπο. 

εντνχιά — εντνχίαν. Lásd δνσκολιά és άνθρωπο, 

έχασε. Lásd Vörösmarty Szózatának görög fordítmányát. 
(Μ. Nyelvészet. VI. évf. 288. 1. 20. v.). 

ζωντανής — fco du', ζών. 

ηταν = ην. Ugyanazonos az i/öw-nal σ helyett τ-t vévén 
fel. Keletkezhetett az fi/b-nek 3-ik duális személyéből is, mely 
ηστην vagy ητψ. Ez utóbbiban, t. i. a boeóti és dóri tájnyelv 
szerint az utolsó η-t felváltotta az a s igy lett ηταν. Ez tehát 
helyesebb írás mint ηταν, az a hossza miatt. 

•θάνατον •=. θανάτου. Lásd a Cl 'ssica philologia en jjclo-
paediája czímü munkámat. 23. 1. 

θεομίσητη = ϋεομίσητος. A népnyelv az og végű nőnemű 
mellékneveket sokszor η végűekre változtatja. A hangsúlyra 
nézve lásd θάνατον. 

καμμία (egy sem, nőneműlcg), e helyett καν μία. 

κάνει — κάμνει. 

κάνεις (egy sem, himnemüleg), e helyett καν tig. 

κάμπος, a latin campus, olasz campo. 
κάστρα, a latin castra. 
κάτον — κάτω. Az ó-kori dialectusokban is ov és ω sok-

szor felcseréltetnek; például dórilag βωλομαι — βονλομαι, ώ ρ α-

νά ς — ουρανός, — a thessaliai dialectusban "Λπλοννι = Άπόλ-

λωνι, Σονσίπατρος = Σωσίπατρος , Κραννοννίονν = Κραννωνίων 

(Ahrens de graecae lingvae dialectis. I. p. 220.), — έδονκε — 

έδωκε, Κλέουν = Κλέων, εκάστου = εκαστφ, Σονκράτεις = Σωκρά-

της, Φαρσαλίονν = Φαρσαλίων. (Heuzey: une inscription en dia-
lecte thessalien. Annuaire de 1' association pour 1' encourage-
ment des études grecques, Paris. 1869, p. 114—123.). 

κλαίγε = κλαίε. Ismeretes, hogy az ó-korban sok szónak 
digammája volt s hogy ezt sokszor felváltotta a gamma, pél-
dául : άγατάσ&αι. = uFaväadai, άτρνγετος= άτρίΡετος, μωλν-

γερ = μ οί λν Ft ς. (Curtius ·' Grundzüge der griech. Etym. 2. kiad. 
AKAD. ÉRT. A NYELV- ÉS SZÉPTUD. KÖBÉBŐL. 1 8 7 0 . 2 
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528—530.1.). I g y a mai görögöknél Í9 a γ helyettesíti sok szó-
ban a digammát. 

κοιμούνται, κοιμάω-tó 1, attikailag κοιμώνται. Már Herodot-
nál is (II, 95.). előfordul χηιμέονται, melynek szabályszerű ösz-
szevonása κοιμούνται. Lásd még κάτον. 

κόκκαλα (csontok); a classical κόκκαλος- tói (fenyő csontára). 
κολασμένα =z κεκολασμένα, κολάζ ω-19 

κόσμο — κόσμον. Lásd ιινίλρωno. 

κραίνει. Az ó-koriakuál teljesítést, határozást, parancso-
lást, kormányzást jelentett. Ebből tehát könnyen fejlődött ki 
a kiáltás jelent ménye. 

λιρών a, az olasz lira nevű pénz. 
μάγεμα = μάγενμα. Az υ épen úgy eeett ki, mint a ho-

méri «Tdíp-ban (άυτάρ), «ro'?-ban (άντός), vagy mint a régi fel-
iratokban, hol επισκίαζαν (έπισκευάζειν), άναπάεται .(αναπαύεται), 

fordul elő. 
μάνα = μάμμα, μάμμη. Ennek kicsinyítőjét μαννάριον már 

Lukiánnál találjuk, μαμμάριον helyett. — μάνα τους annyi mint 
μάνα αυτών. 

μάνητα — μανία. Az ó-koriaknál volt μάνη és μάνα ~ μα-

νία. Azután tulajdonnév Μάνης, gen. Μάνητας, s sc. Μάνητα. Mi-
ként lett accusativesból nominativus, erre nézve lásd νύχτα. 

μάτια = ομμάτια. Lásd βγαλμένη. 

μέ = μετά. Lásd Vörösmarty Szózatának görög fordít-
mányát ( M a g y . Nyelvészet, VI. évf. 290.1. 52. v.). 

μεριά— μέρος, μερίς. Ez utóbbinak accusativusa μερίδα 

nominativus helyett áll (lásd νύχτα) s a δ kiesése által lesz be-
lőle μερία vagy μεριά. L. δυσκολία. 

μην — μη. Már az ó-koriak is használták az ov gip>-ben. 
μισά a = μισεί. A görög népnyelv az έω végű igéket az 

áio végiiek mintájára hajtogatja, és megfordítva. Lásd κοι-
μούνται. Az ó-korban is divatoztak ilyen átmenetek egyik haj-
togatásból a másikba. Az epikai &ηέομαι attikailag ϋεάομαι. 

Az attikai τιμάω, όράω jónilag és dórilag τιμέω, όρέω. Az atti-
kai έλεέω jónilag s aeolilag έλεάω. 

μνέει = πνέει. Már a régi aeolok és dórok felcserélték a 
p-t w-vel, mint όππα = όμμα, πεδέρχομαι — μετέρχομαι, /m'íí-bcn 
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ez megfordítva történt, mivel η helyett μ áll, de szintén ősi 
hagyomány szerint, mert Hesyehios szótárában előfordul ά μ ά-
λως ~ άπαΐώς. 

μοιάζουν = ομοιάζουν. Lásd άγαποϋν és βγαλμένη. 

νάτ=ζ ίνα. Lásd βγαλμένη. 

νάυρη = νά ευ ρ η. Lásd βγαλμένη. 

νύχτα — νιξ. Α νύχτα tulajdonképen a νύξ accusativusa, 
de a népnyelv nevező helyett használja s ekkor az accusati-
vust ννχταν által fejezi ki. Hasonló eljárást találunk azonban 
már a régi görög feliratokban és az ó-szövetség görög szöve-
gében ; például τον ηρωαν = ηρωα , τον άνδραν = άνδρα , την 

μητέραν — μητέρα , τήν θυγατέραν — θυγατέρα , άν&ραχαν — άν-

θρακα, βασιλέαν = βασιλέα, γραμματέαν — γραμματέα, γυυαίχαν τζζ 

γυναίκα, έλπίδαν = ελπίδα, Ιερέαν — ιερέα, φρέναν = φρένα. ( L . 

Mullach : Grammatik der griech. Vulgarsprache. 22. és 162. 
lap). Már Plátó is a Αημητηρ accusativusát nominativucnak 
vette s t-re végződő accusativust képezett belőle : /í η μήτρα, 

accusativus : Λήμητραν. (Cratylos. 404. Β.). Aristophanesnél 
pedig μάστιγαν áll, μάστιγα helyett (Thesmophorias. 1135. v.). 

ξέρει és ξενρει, megrövidítve εξεύρει vagy ηξεύρει helyett. 
Ez pedig 6|£W((/ffxco-nak 2-ik aoristosából (έξευρον) keletkezett. 
Lásd βγαλμένη és μάγεμα. 

ξερό — ξερόν. Lásd άνθρωπο. Már a régi jónoknál ξερός 

volt szokásban ξηρός helyett. 
ολόχρυση. Lásd θεομίσητη. 

όνειρο =• όνειρον. Lásd άνθρωπο, 

όχι — ουχί. Lásd κάτου. 

πα, jön πηγαίνω- vagy παγαίνω-tói, mely az επιβαίνω át-
változása. Mellékalakja πάγω = υπάγω. (Lásd βγαλμένη). Ezért 
az aoristosa επήγα és ύπηγα. Kötmód 3-ik szem. πάγη és meg-
rövidítve πα. Többes 1-ső szem. πάγωμεν és π5.μεν, 2-ik szem. 
πάγετε és πάτε, 3-ik szem. πάγουν és πάν. Lásd άγαποϋν. 

παίρνει = έπαίρει, az ε elvetése és ν közbetoldása által. 
Lásd βγαλμένη és χαλνά. 

παράμερα. Keletkezett παρά ge(»oí-ból. 
πατρίδα =. πατρίς. Lásd νύκτα. 

πεθαίνει és πεθάνη = αποθάνει, άποθάνη. Lásd βγαλμένη. 

2* 
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Már az aeolok némelykor ο helyett é-t használtak, például 
εδοντες = οδόντες, εϋννα — όδίνη. (Ahrens de graecae lingvao 
dialectis. I. p. 80.). A népnyelvben közönségesen αποθνήσκω 

helyett άπαι&αίνω vagy παιθαίνω fordul elei. V/77 ο helyett már 
a homéri kor utáni höskölteményekben sokszor άπαί áll. 

πιθνμάη — έπιθυμή. Lásd βγαλμένη és μισά a. 

που = όπου és οπον, tartozik a βγαλμένη alatti rövidíté-
sekhez. Όπον tulaj donképen ugyanazt jelenti a mit όποιος, 

όποια, όποιον, de nem hajlíttatik. Sokszor azonban όπως (hogy) 
jelentménye is van. 

πουλί = πωλίον. Lásd κάζου. 

προσοχή κάμμία — προσοχήν κάμμίαν. Lásd άνθρωπο, 

'ς — ei ς, ές. Ez nem újítás, mert már Aristophanesnél 
találjuk, például : τις έις το Λήθης πεδίον ή 'ς Όνου Γΐόκας ή 'ς 

Κερβερίονς ή'ς κόρακας·, (Békák 186 —188. v.). Ei τις ιίς Βακ-

χεΐον ανζάς έκάλεσεν ή 'ς ΓΙανός ή 'ς Γένετνλλίδος. (Lysistrata. 
2 . v . ) . Χαίρει 'ς ζην νανν ( U . Ο. 6 0 5 . v . ) . 

'σάν ωσάν. Lásd βγαλμένη. 

σκοτωμός (vérontás, öldöklés, ölés) = σκότωμα, σκότωσις. 

σπειρί = σπέρμα, oaí/pco-tól, melytől σπείριον. 

στέκει és στηκει (áll). Képeztetett εστηκα-hól, az ι στ η μι 

múltjából. Előfordul már szent Pál levelében a rómaiakhoz 
( X I V . 4 . ) : τω κνρίφ στήκιι ή πίπτει. 

στοχάζεσαι, 2-ik személy, στοχάζη vagy στοχάζει helyett, 
στοχάζομαι-tói. Α mai görögök fentartják tehát az őseredeti 
alakot. Lásd Curtius gör. nyelvtan. 61. és 233. §. 

στοχασμό =z στοχασμόν. Lásd άνθρωπο. — 'ς τον στοχασμό 

τους z=z εις τον στοχασμό ν αυτών = έν τω στοχασμω αυτών. Hogy 
már az ó-görögök is dativus helyett accusativust használtak 
εις elöljáróval, azt megmutattam Vörösmarty Szózatának gö-
rög fordítmányában. (Magyar Nyelvészet. VI. évfolyam 287. 
lap. 1. v.). 

τέτοιος = τοιούτος. Régebben a nép szájában τίτοιος. Ez 
pedig az előrag kettőztetése által ro/os-tól származott. 

την = αυτήν. Ε nyelvtüneményt már Homér költemé-
nyeiben találjuk, mint : την ő' εγώ ου λύσω (Ilias I. 29.) e he-
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lyett : aizíjv vagy aizr\v ő' tyco ov Xvaeo. -— TOR d' exXrt <l>nißog 
(Ilias, I. 43.), e helyett : avrov d' exXve (l'nlßog. 

tovqiéxi (puska) ; török szó. 
'Jiftrírn (elég). Ilyen érteményben nem találjuk ezt az 

igét az ó-kori görög szókincsben. De eszmetársulatnál fogva 
benne rejlik. Azért feltehető, hogy már az ó-kori görögök is 
sokszor ilyen érteményben használták. 

cpihá (csókok). Egyes számban rb cpíXi és qptXi — qpíXrgia. 
cpogaig , —szer. giav cpnouv egyszer, rgetg qonttig (cpogag 

helyett, lásd ßgraeg) háromszor, yiXiaig tpogaig ezerszer. Az 
ó-görög szókincsben qpopd többi között gyors mozdulatok 
fo rgás t , röptét , folyamot, rohamot jelentett , következőleg 
olyasmit, ami többször ismétlődik. Ezt kétségtelenné teszi 
Hippokrates (a belbántalmakról. 38. §.), midőn mondja : xarh 

qpogav ygixorvXiov nivur, azaz egyszerre fél kortyot inni. 
cpvXXoxágdia (szivüreg). 
yui Qtzä — xaiQttt^H. 

yaXvä = %aX(t. A v közbetoldása szokott tünemény az 
ó-kori görögöknél is, mint xágvw, zlfirm, anégyveo, ontnj-yvógtvog 

(attikailag anégyco, U7tipyó[itrog), áyvvgiu és dyojiat, mindkettő 
«^otp-tól; dtíxrvgt eredetileg őeixm. A yaXám őskori jelentménye 
engedni, felhagyni, elhagyni, lazává tenni ; a mostani görögök-
nél elpusztítani, megrontani; mert aki valakit elhagy, azt sok-
szor tönkre is teszi. A kit az erkölcs elhagy, az megromlik. 
Azért nevezték már az ó-koriak, Hesychios és Suidas szótárai 
szerint, a feslett életű nőt /«Áútre-nak, yaXiuág-mili és ^«Á/qpocoi-
nak. Kétségtelen tehát, hogy a yaláoi már az ó-korban is 
pusztítást, rontást jelentett. 

yági %tír>ir. Lásd áv{tgco7io. 

XÁ" = XJ'P"-
yioia = yelpag. 

yiXiatq — yiXiotq. Lásd ßgraeg. 
yogrági = yográgiov. 
u>[ioQcpiá = svyoQcpla. A j ó n i dialectusban av helyett sok-

szor to fordult elő, mint űccga = Oavga. Az. tö/topqpttí-ból tehát 
következtetjük, hogy az ó-kor némely dialectusában tv he-
lyett is w használtatott. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy 



22 TÉT FY IVÁN 

e C3 o felcseréltettek. (Lásd ne&aívei). Evgoocpía-ból tehát lett 
ovyogcpla. De tudjuk azt is, hogy ov helyett a dórok sokszor 
w-t használtak. (Lásd xázov). Következőleg a mai myogcpía 

dóri alak. 

E szótárban csak 2 latin, 1 olasz és 1 török szó fordul 
elő; a többi mind valódi görög és pedig 

ó-attikai . 39 
dóri . 16 
ó-kori népnyelvi . . . . 16 
epikai . 7 
régiből megkurtított . . . 6 
aeoli 5 
jóni . 4 

Tehát 93 szó között csak négy idegen fordul elő. De ez 
az arány még sokkal kedvezőbb, ha az általam idézett ver-
sekben előforduló s magyarázatra nem szoruló többi szókat 
is, melyek száma 209-re mg, vesszük tekintetbe; mert ekkor 
302 szó között csak négy idegenre akadunk. 

A legragyobb szakis neret'enséget árulják el tehát azok, 
a k i k állítják, hogy a mai görögök nyelve egészen különbözik 
az ó-kori görögök nyelvétől. 

A különbség a régi és mai görögök nyelvében csak az, 
hogy a jelenkoriak nem használják a régi optativust ós plus-
quamperfectumot, s némely mondatot módosító szócskákat, 
minő például a régi áv; az intinitivust többnyire conjunctivas 
által fejezik ki, például e helyett írnom kell, azt mondják: 
lcell hogy Írjak; de mint főnév most is szerepel az iniinitivus; 
a jövő időt is többnyire összetétel által fejezik ki, például 
irni fogok helyett : akarom hogy iijak. Mind ennek a nyomát 
azonban találjuk a régi görögök nyelvében is, a mint ezt 
különféle dolgozataimban részletesen kimutattam. Továbbá a 
régi görögök müköltészete csupa hangmennyiségi verseket 
mutat fel, a mai görögök pedig rímes és hangsúlyozó versek-
ben i r ják a költeményeket. De hogy már a régieknél is vol-
tak számtalan rímek és hangsúlyozó versekben irt népdalok, 
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azt szintén megmutattam dolgozataimban, valamint azt is. 
hogy a kemény hehezetet, melyet a mai görögök ki nem mon-
dauak, már régen, kezdték a görögök a kiejtésben elhagyni; s 
e tekintetben elsők voltak az aeolok és ionok. Azért bevallja 
Curtius is (Grundzüge der griech. Etymologie. 2-ik. kiad. 
613. 1.), hogy a kemény hehezet kiszorítása a görögségnek 
legrégibb korszakában kezdődött s mind inkább terjedett, 
miglen az új görögben egészen keresztül vitetett. 

Ha tehát a mai görögök nyelve újgörögnek neveztetik, 
sokszor még magok a görögök által is, ez nem azt jelenti, 
hogy nyelvök uj nyelv a régiek nyelvéhez képest, hanem 
hogy megvannak benne az érintett külömbségek, melyek a 
régiek munkáiban csak mint ritkaságok fordulnak elő s azért 
ma újításoknak tartatnak és neveztetnek. 

A régi görögöknél több dialectus, s mindenikében ismét 
több aldialectus volt. Ezekből áll az uj görög nyelv; és pedig 
az irodalmi nyelv a régiek úgynevezett közös dialectusával 
esik össze, a már jelzett külömbségek kivételével. A ki tehát 
Polybiost s az utána következő irókat jól érti és szem előtt 
tar t ja e csekély eltéréseket, az tökéletesen érti az újgörög 
irodalmi nyelvet is. Ha pedig nem érti, úgy bizonyos, hogy 
Polybiost sem érti. A ki továbbá tökéletesen jártas a régi gö-
rög dialectusokban, az meg fogja érteni az ujgörögök nép-
nyelvét is, mely telve van, egyes vidékek szerint aeoli, dóri, 
jóni alakokkal. Természetes azonban, hogy amely vidék tö-
rökökkel, albániaiakkal, olaszokkal állt és áll érintkezésben, 
ott a népnyelvben török, albaniai, olasz szók is honosultak 
meg. De ez minden nyelvben így van. 
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