


Tartalom

T a n u l m á n y o k ,  fo rd ítá so k

FENYVESI BOGLÁRKA 
Az Üresség tanítása -  A  Tanítás üressége 
A súnjatá és az upája viszonyának 
áttekintése hínajána és korai maháj ána 
szövegek alapján 3

NGUYEN THI THANH GIANG 
A koreai és a vietnámi holdújév 
összehasonlítása mítoszok, legendák, 
narratívák alapján 41

CSER ZOLTÁN
A mozgás szerepe a buddhizmus 
gyakorlatában 65

FÓRIZS LÁSZLÓ
Szemelvények a Páli Kánonból 75

POROSZ TIBOR
Testélmények és énképzet a nyugati 
gondolkodásban 101

SCHREINER DÉNES
Thanato-topográfia: a halál színterei 132

SCHREINER DÉNES 
Hintapoétika
Egy élménysorozat leírása 140

FÓRIZS LÁSZLÓ
Dlrghatamas 148

FÓRIZS LÁSZLÓ
Öt himnusz a Dlrghatamas-ciklusból 182

P r o g r a m o k ,  e se m é n y e k

TUDOMÁNY ÉS MEDITÁCIÓ 
Mindfulness, együttérzés, etika 
Konferencia és nyári egyetem 203

K r itik á k ,  r e c en z ió k  

M A UDA SGUETA
Women Seers of the Rgveda 206

JONARDON GANERI
Attention, Not Self 208

S u m m a r ie s  in  E n g lish 210



182 KERÉKNYOMOK 2019/13

F Ó R IZ S  L Á S Z L Ó

Öt himnusz a Dirghatamas-ciklusból

A  következőkben a Rgvéda 1.143, 1.149, 1.158, 1.159 és 1.160 himnuszát közöljük. Először 
az eredeti tonális hangsúlyokat is tartalmazó dévanágarí szöveg következik, majd ennek indolatin 
átírása, végül a szokásos (ám veszteséges) nemzetközi átírásban is megadjuk a himnuszt a ma
gyar fordítással együtt. A  filológiai pontosság mellett arra is törekedtünk, hogy a himnuszok 
magyarul szintén versként szólaljanak meg.

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Laki Zoltánnak hasznos tanácsaiért.
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KV 1.143

pra tavyásím navyásím dhítim agnayé vaco matim sahásah sünavé bhare | 

apám napadyo vasúbhih saha pnyo hota pithrvyám ni asídad rtviyáh || 1.

sa jáyámánah parame viómany avir agnir ábhavan mátarisváne | 

asya kratva samidhanasyá majmana pra dyava socih prthiví árocayat || 2.

asya tvesa ajara asya bhanaváh susamdrsáh supratíkasya sudyutáh | 

bhatváksaso aty aktur na sindhávo ‘gne réjante asásanto ajarah || 3.

yam énre bhrgávo visvavédasam nabha prthivya bhuvánasya majmana | 

agnim tam gírbhir hinuhi sva a dame ya eko vasvo varüno na rajáti || 4.

na yo varaya marutam iva svanah senéva sjstá djvya yathasanih | 

agnir jambhais tigitair átti bharváti yodho na satrün sa vana ni mjate || 5.

kuvin nó agnir ucathásya vír asad vasús kuvid vasúbhih kamám avarát | 

codah kuvit tútujyát sataye dhiyah sucipratlkam tam ayá dhiyá giné || 6 .

ghrtaprátlkam va rtasyá dhürsadám agnim mitram na sámidhana rnjate | 

indhano akro vidathésu dídiyac chukravárnam ud ú no yamsate dhiyám || 7.

apráyucchann apráyucchadbhir agne sivebhir nah payubhih páhi sagmaih | 

adábdhebhh adrpitebhir iste ‘nimisadbhih pari páhi no jáh  || 8.
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RV 1.1431
prá távyaslm náxyaslm dhltím agnáye ...

prá távyaslm náxyaslm dhltím agnáye 
vácó marim sáhasah sünáve tí'are 
apám nápüd yó vásubéih sahá priyó 
háta prriivyám ni ásldad rtvíyah \ 1.

sá jayamánah párámé viomani 
ávir agnír abéavan mátarísvane 
asyá krátvá samidhánásya majmáná 
prá dyavá socíh prfiv i arocayat \ 2.

asyá tvesa ajárá asyá béánávah 
susaindfsah suprátlkasya sudyútah 
bhátvaksaso ári aktúr ná sindhavo 
agné rejante ásasanto ajáráh \ \ 3.

yám eriré U'igavo visvávedasam 
nabéá prtHvyá béúvanasya majmáná 
agním rám glrbéír hinuhi svá a dáme 
yá éko vásm váruno ná rájati \ \ 4.

ná yó váráya marútám iva svánál) 
sénei’a srstá diviyá yáfüsánih 
agnír jámbhais tigitaír atti f ’árvari 
yodhó ná sátrün sá vánű ni rnjate \ \ 5.

kuvín no agnír ucáfasya vfr ásad 
vásus kuvíd vásutí'ih kámam ávárat 
codáh kuvít tutujyát sátáye dHyah 
súcipratlkam rám aya dhiya grne \ \ 6.

ghrtápratíkam va rtásya dhürsádam 
agním mitrám ná samidháná rnjate 
índháno akró vidáfesu dídiyac 
chukrávamám úd u no yamsate dHyam \ \ 7.

RV 1.143
Újabb, erősebb imát hoztam ...

Újabb, erősebb imát hoztam Agninak,
Az Erő Fiának az Ige himnuszát!
A vaszukkal közénk ült a Vizek Fia,
A jó  hótá a földre, az idő betelt. (1.)

A legmagasabb Mennyben [mindig] születő2 
Agni Mátarisvannak feltárulkozott,
A magától fellobbanó Tűz ihlete
Által égen földön feltündökölt a Fény. (2.)

Sugarai: nem múló ösztönzései,
Rápillantani ragyogó arcára jó, 
Megindulnak, ím, a fényalkotók fölött, 
Mintegy felkenve Öt, az éledő folyók.3 (3.)

Bhriguk keltették fel, ki mindent birtokol 
Hatalmával a Föld s a Világ köldökén,
E tüzet házában élessze fel dalod,
Ki -  mint jók4 Varunája -  az egyetlen úr. (4.)

Ahogyan a Marutok mennydörgő zaja,
A kilőtt nyílvessző s az ég villáma,
Oly megállíthatatlan -  rág, emészt -  a tűz, 
Kiirtja az erdőt, mint harcos ellenét. (5.)

Vajon dalunkban Agni örömet talál?
A jókkal a vágyunk a Jó betölti-e?
Serkentő a látomást ösztönözheti?
A Fénylő Arcút én imával szólítom. (6.)

A Rend jármában a ti vaj-arcútokat 
Barátként eléri lángragyúlt szivünk.
A gyújtó, szent csatákban felkent Ragyogó 
Tartja fenn e fénybe öltözött látomást. (7.)5

1 Rsih Dirghatamáh Aucathyah. Chandah jagafi 1-7, tristubh 8. Devatá Agnih.
2 V. [jáyamamh, m. sing. Nv pres, middle partv] V3.jan {jAja, Macdonell 1916:383), születő. [GW a jan igére összesen 17 jelentést 
ad meg.]
3. E versszak értelmezését illetően 1. Fórizs 2019:162-165 (ebben a kötetben), illetve Fórizs 2016a: 107-112.
4. V. vasú. Brereton -  Jamison 2014, 320: „...him who alone rides like Varuna over what is good." Szerintem az a jelentés is 
benne van az eredetiben, hogy míg Varuna [csak] a vasu[k]é/jó|k]é, Agni mindenkié. (Vaisvánara alakjában mindenképpen.)
5 Vö. Fórizs 2019:171 (ebben a kötetben), illetve Fórizs 2016a: 123.
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áprayud'ann áprayu&adtí'ir agne 
sixétí'ir nah paytiiti'ih pahi sagmaíh 
ádabé'eü'ir ádrpiteü'ir iste 
ánimisadtí'ih póri pahi no jáh  \ \ 8
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RV 1.149

mahali sa ráya esáte patir dannma masya vasúnah pádé á | 
upa dhraj ántam adráyo vidhann it || 1.

sa yo vrsa narárii na rodásryoh sravóbhir asti jivapítasargah | 
pra yali sásránah sisrlta yonaú || 2.

á yah puraiii na arminlm adídedatyáh kavir nábhaniyo3i na arva | 
süro na rűrukván chata atmá131| 3.

abhi dvijanmg tri rócanáni visvá rajainsi susucáno ásthát | 
hotá yajistho apám sadhasthé || 4.

ayarii sa hotá yo dvijanmg visvá dadhe váriyani sravasyá | 
mártó yo ásmai sutukó dadásá || 5.

Ébren figyelve6 minket éberekkel,
Kegyes7, erős8 őrzőkkel9, Agni, óvj meg!
Ép10, nem égő, nem pislákolókkal 
Törzsünket11, Isti12 13, mindenfelől óvd meg! (8.)

6 V. a+pra-^lyuch [nem figyelmetlennel;, nem óvatlannak, nem meggondolatlannak lenni [pm-ijyuch M W D :' to be absent
in mind, be careless or heedless' (fosztóképzővel)].
7 V. sivá.
8 V. sagmá.
9 V. payú, m. MWD: a guard, protector; GW: Hüter, Beschützer.
10 V. á-dabdha. Alapjelentése 'nem-sérült', 'nem-megsértett', 'el-nem-pusztított' (a Vdabh gyökből), mégis legtöbben 
'be-nem-csapottnak', 'becsaphatatlannak' fordítják, ami lehetséges, de messze nem magától értetődő. MWD: Vdabh 
[dambh], to hurt, injure, destroy RV. AV. TS. S3Br. ...; to deceive, abandon RV. i, 84. 20 VS. iv, viii.
11 V. já . Elsőre a népünket megfelelőbbnek tűnt, de e fogalom annyi modern konnotációt hordoz, hogy talán mégsem 
jó választás. Az ivadékok/gyermekek [összessége] vagy a család természetesen szintén megfelelne. [MWD: ja  mf. (ás) 
'offspring pl. descendants', RV; j á  f. 'a race, tribe', AV. v, 11, 10. GW: j a  a., m., f. [von ajjan], 1) a., geboren, geartet, in 
Zusammensetzungen apsu-ja u. s. w.; 2) m., f., Kind; 3) f., Geschöpf, Wesen. [...] -as [A. p.] 2) 143,8.
12 A felállított/megépített [tűzoltár], a vissz ateremtett Isten. Vő. Fórizs Fórizs 2019 (2016a).
13 Eltértünk Müller (1877: 133), Aufrecht (1877: 136) és Eichler kilenc szótagú változatától: süro na
rűrukván chatátmá; és Holland -  Van Nooten 1994-et követjük: süro ná rűrukván chatá átmá. (L. még a 34. lábjegyzetet is 
a 87. oldalon.)
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RV1.14914
mahálj sá rüyá ésate pátir dánn
Jön a Házúr a hatalmas vagyonhoz ...

maháh sá rüyá ésate pátir dánn
iná inásya vásunah pádé á \
tiipa dhrájantam ádrayo vidhánn it \ l.

Jön a Házúr15 a hatalmas vagyonhoz16,
Az erős [úr]17 az erős18 jó19 nyomában,
A közel20 szállót21 pont22 kövek23 imádják24. (1.)

sá yó vrsá naram ná ródaslyoh 
srávol/ir ásti jlvápltasargah \ 
prá yáh sasránáh sisritá yónau \\2.

14 Rsih Dirghatamáh Aicathyah — chandah virát — devatá Agnih.
15 GW: dán, m. (?), nur in derVerbindung pátir dán, [...] Herr im Hause = Hausherr; vgl. dám.
16 V. maháh ráyáh. [ra írá ,  m., selten (120,9; 937,7; 1021,10) f [von rá], mit rayí gLeichbedeutend und seine Deklination ergán- 
zend. Gut, Schatz, Reichthum; insbesondere 2) mahás rayé zum Besitze oder zűr Gabe grossen Gutes. — Adjektiven siehe unter 
rayí. [MWD: rá or rás cl. 2 P. ráti (Ved. also Á. rate), to grant, give, bestow, impart, yield, surrender RV. etc etc.]
17 V. iná, GW: a., stark, máchtig, wirksam [von Vin, Vtxw]. MWD: mfn. (fr. V h Un. iii, 2; or fr. in = V inv), able, strong, ener
getic, determined, bold powerful, mighty.
18 Vagy: 'Az erős erős[ség]e a jó nyomában", ha vásut külön értelmezzük. Vö. Brereton -  Jamison 2014,150: ’the forceful one 
here in the footprint of the forceful good thing". Elizarenkova 1999,186: ’KpemcHH Ha MecTe KpenKoro rjoöpa’.
19 V. vásu. GW: a., m., n. [von 1. yjvas], 1) a., licht, herrlich, gut von Göttern und göttlichen Wesen; 2) a., gut,fromm  von 
Menschen; 3) a., gut, heilsam von Sachen; 4) m. pi., die Lichten, Herrlichen, Guten als Bezeichnung dér Götter überhaupt, 
oder 5) einer Götterklasse, die neben den rudrás und ádityás, oder 6) neben einer dieser beiden Götterklassen, oder 7) 
neben den ádityás und den vísve devás oder kngirasas (560,4); auch sonst 8) neben den vísve devás oder rátáyas (253,2) 
genannt werden. [...] — 9) n., das Gut, [...]— [...] 9) pátis 53,2; 874,1; vibhagé 109,5; 553,3; inas 149,1 (inásya).
20 V. úpa (dhrajantam) ... [íd], MWD: upa ind. (a preposition or prefix to verbs and nouns, expressing) towards, near to (opposed 
to apa, away), by the side of, with, together with, under, down. (As unconnected with verbs and prefixed to nouns upa expres
ses) direction towards, nearness, contiguity in space, time, number, degree, resemblance, and relationship, but with the idea 
of subordination and inferiority.
V. id, MWD: ind. (a particle of affirmation) even, just, only, indeed, assuredly (especially, in strengthening an antithesis...); 
id is often added to words expressing excess or exclusion. [GW: 1) gerade, eben: nach Pronomen sás ...; 156,2; ...; 2) doch nach 
Fragewörtern kua 161,4. — 3) selbst, sogar ...; dipsantas 147,3;...; — 4) recht bei Participien:...; dadanám 148,2; prayántam 152,4;... 
.— 5) recht bei Personformen des Verbs. 1st das Verb mit keinem Richtungsworte (Prápos.) versehen, so steht id hinter dem Verb 
und dies ist dann stets betont: ...; vidhán 149,1;...]. Brereton-Jamison: "The stones just honor him as he soars near."
21 V. [dhrajantam, part. Acc. sing.] Vdhraj. GW: dahinziehm, dahinstreichen, besonders vöm Winde und von Vögeln. Mit pra vor- 
warts eilen, vordringen. ... Part, dhrájat: -antam (agnim?) 149,1; vátarn 334,3. MWD: Vdhraj, Vdhraftj or Vdhráj. cl. 1. P. dhrajati, RV. 
to move, go, glide, fly, sweep on. Elizarenkova: „K BejiHKHM SoraTCTBa ycrpeMjmeTCH bto X03HHH /jOMa, KpenKHH Ha Mecre 
KpenKoro /joöpa. Cnemairjero noHTHTejibHo BcrpenaioT /jaBHJibHbie KaMHH.""
22 Éppen, v. id. [El is hagyható: "A közelben szállót kövek imádják".]
23 V. ádri, m.
24 V. [vidhán, aor. inj. pl. 3] yvidh. GW: 1) einem Gotte [D.] huldigen, dienen mit [I.]; auch 2) ohne Instr., oder 3) ohne Dat.; 4) 
huldigen, verehren ohne ergánzenden Casus; 5) ehren [A.] mit [I.]; 6) jemandem [D.] etwas [A.] huídigend hingeben, ihm weihen, 
imdmen; 7) hold sein (von Göttern). MWD: cl.6 P. -vidhati (in RV. also °té), to worship, honour a god (dat. loc., or acc.) with (instr.) 
RV. AV. TBr. BhP; to present reverentially, offer, dedicate RV. AV; to be gracious or kind, befriend.
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Mint híres25 emberek26 -  s Menny-Föld27 -  bikája28 
Elők-által-ivott-ondó29 a méhben30,
Noha iramlik31, bárcsak megtapadna32! (2.)

a yáh púram ná árminlm33 ádlded 
átyah kavír natftaníyo ná ár\’ö 
suro34 ná ruruk\’án chaTá áTmö 13.

25 V. srcivas. n., MWD: sound, shout, loud praise KV. VS. BhP.; glory, fame, renown RV. AV. BhP. GW: „was man hart, woven 
man hört" [1. ^sm], daher 1) tauterRuf; Lob, Preis, Preislied; 2) Lob, Anerkennung der Menschenbei den Göttem; 3) Ruhm, dazu 
besonders die Adj. áksiti, ttjára, ámrkta, amrta, ámrtyu, vársistha, viávácarsani, uttamá (auch zu 2), und die auch zu den folgen- 
den Bedeutungen gehörenden brhát, máh, máhi; 4) concret was des Rühmens werth ist, wovon man viel hört oder rühmt: 
Rühmenswerthes, preisliches Gut, Schatz, 5) Kampfpreisbeim Wettrennen der Rosse oder Wagen;,,, -obhis 3) 149,2; 156,2.
26 V. [naram, pl. Gén.] nr, m. ember, hős. MWD: a man, hero (used also of gods), person; mankind, people (mostly pi.) RV. etc.
27 V. [ródasiyoh, du. (Gen.) L.] ródast, £ , a Menny és a Föld ('a két világ').
28 V. vrsan [mfn. (prob. originally „raining, sprinkling, impregnating") manly, vigorous, powerful, strong, mighty, great 
(applied to animate and inanimate objects) KV. AV. VS. Br. (superb -tamo). V. vrsan m. a man, male, any male animal, a 
bull, stallion etc (also N. of various gods, as implying strength, esp. of Indra and the Maruts).
29 V jlmplta-sctigah, élőkitta-ondó. Karmadharaya szóösszetételként [fiuápnta ('élőkitta') + sárga ('kilövellés/kiáramlás')] értelmezem, 
amelynek első tagja maga is egy tatpurusa: fivá-ptta, élők-által-ivott [instr.]. Mások általában Bahuztnhíként értelmezik: 'élőkitta-ondójú'. 
L. Brereton-Jamison 2014, vol 1,150: 'whose surge is swelled [/drunk] by living beings'; Grassmann jtmpfta-smga, a., dessen Ergiisse 
[sárga] von Lebendigen [fká\ getrunken [pita von 2, ypá\ werdm. -as (agrtis) 1492- (GW492); Klizarenkova is hasonlóan jár el, de ő az első 
tatpurusát tárgyesettel értelmezi: '[minden] élőt megízlelt áramlású' (Men iiotok oiBe^ano (bos) Horeoe', Klizarenkova 1999,181).
30 V. [yónau, m. s. L] yóni, MWD: mf. (in RV. only m. [...]; fr. V 2. yu) the womb, uterus, vulva, vagina, female organs of 
generation, RV. etc. etc. [...] place of birth, source, origin, spring, fountain [...], ib. place of rest, repository, receptacle, 
seat, abode, home, lair, nest, stable, RV.; AV.; SBr.
31 'Ami áramló/iramodó' [v. prá-sasranáh, m. N. sing. pert, middle part],pm-^sr. GW: 1) linnen, strömen, so auch Caus. med. 2) eilen; 
3) hinrinnen zu; 4) hineilen zu [A., L.]; 5) strömen=Wasser strömen lassen MWD: to move forwards, advance („ for „ or „ against „ 
acc.), proceed (lit. and fig.), spring up, come forth, issue from (abl), appear, rise, spread, extend RV. etc;..., to stretch out (hands) RV.
32 V. [sisrftá, 3rd. sing. perf. opt.] /sn, fekszik vmin/vmiben, rögzül, hozzátapad vmihez.
33 Fórizs 2019 (2003) [vö. Oldenberg 1897]. Hogy lássuk, ez az olvasat korábban mennyire nem volt magától értetődő, 
elég, ha négy nagyszótárra utalunk. BRW: nármina (viell. von narmin oder narmina, welches N. pr. sein und auf narma, 
normán zurückgeführt werden könnte) adj. (f. i): áyah puram nármimmadldet RV 1,149,3. GW: narmin (;nármin), náarmin, 
a., nicht [ná] trümmerhaft [*armin von arma Trümmer; vgl. armaká], unversehrtffestf als Beiwort derBurg. -immpúram  149,3. 
MWD: nármint (fr. na + armin [?] 'not in ruins'), N. of a town, RV. 1 ,149,3 . EWA: narmim- f. Name (oder Beiwort) einer 
púr- (RV 1,149,3). -  Nicht sicher erklárt. Ezekkel az értelmezésekkel azonban, többek között, az a gond, hogy sérül a viráj 
versmérték. Ezen Grassmann próbálkozása sem segít, hiszen ha a ná szócskát tagadószóként értelmezzük, úgy össze 
kell, hogy olvadjon a következő szóval. Ha viszont a ná jelentése 'mint ...'/ '...-ként', akkor nincs összeolvadás [Mac- 
donell 1975 (1916): 236)]. Furcsa, hogy még a Holland -  van Nooten féle metrikailag rekonstruált Rigvédában is ezzel a 
metrumot sértő interpretációval találkozunk; s -  ami még rosszabb -  a másik lehetőség meg sincs említve. L. még Geld- 
ner 1951: 207: „Der die Burg Nármini beschien", Elizarenkova 1999: 186 („Kto ocBeTHJi KpenocTB HapMHHn"). Sőt, Nár- 
mini még a Witzel-rácsban is szerepel, igaz ott legalább kérdőjellel (Witzel 1995). Meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak 
metrikai, hanem szemantikai és egyéb érvek is e változtatás mellett szólnak. Az egyik legfontosabb szempont a vers 
kohérenciája. [Az árrnint jelentését -  valamint a púram ná ármimm olvasatot és fordítását -  illetően 1. Fórizs 2019 (2003).]
34 Számomra nem világos, miért tért el a költő itt is a viráj-versmértéktől. Hiszen a hosszabb sáriyo alak szintén a ren
delkezésére állt. E sort nem számítva a Dírghatamasz-ciklusban a sár a  kétszer fordul még elő (súras: 141,13; súrát: 
163,2), a három szótagú súri[y]a viszont ötször (súri[y]as: 146,4; 157,1; 160,1; súri[y]am: 151,5; 164,25). A két szótagú 
surya variáns pedig egyszer sem. A súrya/súri[y]a gyakorisága amúgy többszörösen felülmúlja a súra alakét az egész 
Rigvédában is. Említést érdemel még, hogy az első mandala elején ugyanabban a versben is előfordul mindkét alak, 
mégpedig (i) súráya: 1.50,2; súras: 1.50,9; illetve (ii) súri[y]a: 1.50,4; 7; 8; 11; súri[y]am: 1.50,1; 10. Természetesen azt sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a himnusz -  e sor nélkül -  még további négy helyen eltér a viráj 11 szótagjától 
(2c: 10, 4a&c: 10, 5a: 9), ami nyúlván gyengíti a pusztán metrikai alapú érvelést. Itt mindenesetre simán állhatna akár

d  GilcHI süriyo na rúrukván chata kiírná [sáriyo ná rurukván chatá atma] is. A chatátma alak kettébontását
illetően 1. RV 1.162.20a: ITR3ÍdL|ldW afJcRlfííq^j ma tvá tapat priya atmápiyantgm (Müller 1877: 142; Eichler), vala
mint RV 1.115,ld: MEET süryá atma jagátas tasthusás ca  (Müller. 1877: 98; Eichler), ahol szintén nincs
a-á sandhi.
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A 'lyukasat'35 szent helyként36 beragyogja37, 
A  mén38, a költő39 mint paripa40 tör ki41,
A százátmanú42 Napként43 sugárzik44. (3.)45

35 V. ármim. Nehezen értelmezhető szó. Jelentését -  valamint a páram na ármimm olvasatot és fordítását- illetően 1. Fórizs 2019:158-159, 
2016a: 102-106.
36 V. páram na ármimm. A lyukasat /bemélyedőf tűzhelye]t(/tűzkutat') (ármimm) mint (na) sáncot/erődöt/védett [szent] helyet (pá
ram). A vár bizonyos konnotádói (,erős vár a mi Istenünk') miatt szintén megfelelő lenne (vö. Jurewicz 2010), de azt sugallná, mintha 
a Rigvédában is utalást találnánk ezekre az építményekre. V. pár, GW: 1. f., Fülle, Instr. pl. in Fülle. 2. f. (im Nőm. s. und vor konsonan- 
tischen Endungen pár, pür),jester Píatz, Burg, ursprünglich dér (im Falle dér Gefahr mit Menschen und Gütern) gefüllte Platz [von pur]. 
MWD:... 3. pur f. (in nőm. sg. and before consonants pür) a rampart, wall, stronghold, fortress, castle, city town (also of demons), RV. 
etc. etc. Ugyanakkor, ahogyan azt Fórizs 2019 (2003) is hangsúlyozza (vö. Rau 1976), a védikus pár nem annyira város, vár vagy erőd, 
mint inkább védett terület, amit talán az angol 'sanctuary' ad vissza a legjobban. Ez a védelem jelenthetett sáncot, de lehetett szimboli
kus is, mint a rituálisan körülzárt terület esetén. Megjegyezzük, hogy Witzel 1995-tel szemben Witzel -  Goto 2013 már Fórizs 2003-as 
megoldásának megfelelően szétbontja a kérdéses kifejezést, de az így kapott árminít ők a pár jelzőjeként értelmezik, és 'elhagyatott/ 
sivár /puszta' jelentéssel ruházzák fel ('verödete Palisade', Witzel -  Goto 2013:275). Brereton és Jamison megoldása -  „Who has illumi
nated the low-lying flatland like a stronghold" -  pedig majdnem teljesen megegyezik Fórizséval: „Who illuminates the fire-well ['the 
holed place'] like a sanctuary/fort" (Fórizs 2016a: 105-106), csak ők az árminit 'alacsonyan fekvő síkságnak', a Védikus imperfektumot 
pedig present periednek fordítják. A dolognak azért van egy szépséghibája. Sem az amerikai szerzőpáros, sem a híres harvardi német 
professzor nem tartotta fontosnak a forrást megemlíteni, pedig Fórizsnak a XII. Szanszkrit Világkonferencián 2003-ban Helsinkiben 
felolvasott dkkét, amely e megoldást tartalmazta, mind Brereton mind Witzel professzorok ismerték. Az már csak hab a tortán, hogy 
ez az Asko Parpola, Masato Fujii és Stanley Insler akkori szerkesztők által elfogadott dkk 13 évvel később jelent meg (Fórizs 2016 
[2003]), és akkor is erősen megcsonkítva, hiszen 'terjedelmi korlátokra' hivatkozva csupán a dkk RV 1.143 himnuszt elemző harmadik 
része lett publikálva. (E korlátozás már 2005-ben eldőlt. Fórizs ezután elküldte a csonka változatot Helsinkibe, remélve, hogy legalább 
az hamarosan megjelenik. Azóta semmilyen ezzel kapcsolatos kommunikáció a szerző és a szerkesztők között nem volt. Ma már azt 
is tudjuk, hogy a publikálásra még további több, mint tíz évet kellett várni.) Egyébként mindkét dkk fent volt aforizslaszlo.com honla
pon indulásától kezdve annak 2016-os megszűnéséig, amit többek között éppen azért hoztam létre, hogy hozzáférhetővé tegyem a 
dkkeket, hiszen más folyóirathoz nem küldhettem el őket, mert már el voltak fogadva, és a Motilal Banarsidass 2004 óta „dolgozott" 
a megjelentetésükön.
37 Beragyogta, v. [ádidet, imperf. sing. 3.] /dí. MWD: (didi or didi), cl.3 P. to shine, be bright; to shine forth, excel, please, be 
admired RV. AV. Br.
38 V [átyah, m. s. N] atya, GW: atya, átia 1) a., eilend, rennend [von at], daher 2) m., der Eilende, der Renner (von Agni oder andern Göttern); 
3) m., der Renner, das Ross; 4) f., -a, die Stute. [...]. -pas 2) 149,3. MWD: m. a courser, steed, RV. mfn. rapid, swift, RV 2,34,13.
39 Költő, v. kaui. MWD: mfn. (Vl. ku) gifted with insight, intelligent, knowing, enlightened, wise, sensible, prudent, skilful, cunning;...; 
m. a wise man, sage, seer, prophet; m. a singer, bard, poet (but in this sense without any technical application in the veda) RV. VS. TS. AV.
SBr. i, 4,2, 8 __ GW: a., m., 1) a., weise, sinnig [von V/cw]; 2) m., der Weise, insbesondere 3) von Agni, [Page 319] den asvim, den Marut's, 4)
von andern Göttern, 5) von Sángern oder Opferern; 6) vielleicht Eigenname eines Sángers; 7) vielleicht Aujseher der Heerde, Hírt.
40 V. [árva, m. s. N] árván = árvát. GW: árvát, a., m. [von ar 6 . 7], 1) a., rennend, eilend, schnell; 2) m., der Eilende, schnell 
fahrende, von Göttern; 3) m., der Renner, das Ross [...]). (GW: árvan, m. = árvát; vgl. zu Bed. 3 noch die Adjectiven sudná 
[von 1. sü]; nabhania [...]. -a 2) agnis 303,11; 152,5; (indras) 925,4; 853,14 (?). — 3) 104,1; 149,3; 163,12 [...].)
41 V. [nabhaníyah, m. s. N.], GW: (nabhanya), nabhania, a. [von Vnabh], 1) hervorbrechend [Page709] vom Liede; 2) hervors- 
türzend vom Rosse. -as 2) árva 149,3.
42 V. éatatman GW: a., hundertfaches Eeben [átmán] enthaltend oder gewahrend. Brereton and Jamison: 'possessing a hundred 
selves [=flames?]' (2014: 326). Witzel and Goto: 'mit hundertfachem Lebenshauch' (2013 [2007]: 275). (A3, versszakhoz 
fűzött jegyzetükben a Narmint kifejezéssel kapcsolatban pedig ezt olvashatjuk: „Als ná ármimm interpretiert (zu árma- vgl. 
zu 1 133,3), GE »die Burg Narmini«. Der Gegenstand, der beschienen wird, bleibtzu kláren; falls es sich um Soma handelt, 
ist möglicherweise die Seihe gemeint, wenn Agni, dann die Reibhölzer. [Uo.: 712.])
43 V. [sűri[y]a. GW: sűrya, sűria, m., Sonne (vgl. sűra, sáar). A  háromszótagú alak használatával kapcsolatban lásd a 15. 
lábjegyzetet. Azért az elgondolkodtató, hogy minden általam ismert kiadványban a két szótagú súrah szerepel.
44 V. [rurukvan, perf. act. part. (m. s. N.)] yiruc. GW: 1) leuchten, scheinen, strahlen, glanzen von Feuer, Sonne, Sternen, 
Gold, Soma u. s. w.); 2) etwas [A.] ausstrahlen, herbeistrahlen; 3) leuchten lassen, scheinen lassen [A.], ebenso Caus.; 4) Caus. 
erleuchten, erhellen [A.]; 5) Int. hell leuchten. Part. Perf. rurukvás: -dn 1) süras ná 149,3 (agnis). MWD: cl. 1. Á. (Dhatupatha 
xviii, 5) rocate (Ved. and ep. also °ti [...]) to shine, be bright or radiant or resplendent, RV. etc. etc.; (only in pf. P.) to make 
bright or resplendent, RV.; [...]. Caus. rocayati, °te [...], to cause to shine, RV.; to enlighten, illuminate, make bright, ib.; 
SBr.; BhP.
45 Brereton-Jamison 2014: „Who has illuminated the low-lying flatland like a stronghold— a steed, a poet, like a char
ger bursting forth, shining like the sun, possessing a hundred selves [=flames?]." Witzel -  Goto 2013: „der wie auf 
eine verödete Palisade leuchtete, der Renner, der Seher, wie ein losbrechendes Rennpferd, wie der Sonnenglanz leuch- 
tend, mit hundertfachem Lebenschauch." Elizarenkova 1999: „Kto ocBeran KpenocTB HapMHHH, / CTpeMHTejiBHBiH iiost, 
KHflaiOmHHCfl, CJIOBHO CKaKOBOH KOHB, / CBeTimiHH, KaK COJlHUje, HMetOIIIHH COTHIO 5KH3HeH."
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ab/'í dvijánmá trí rocanáni 
vísvá rájámsi susucánó astf’at 
háta yájisfo apám sadhásthe \ \ 4.

A kétszer született46 lángra gyúlva47 
Túlnőtt48 a három fénylő világon49,
A legjobb áldozó50 áll51 a vizekben52.53 (4.)

ayám sá háta yó dvijánmá
vísvá dacfé várifyjáni sravasyá
mártó yó asmai sutúko dadása \ 5.

lm  a kétszeres születésű hótá
Mindent54 kinccsé55 tett56 dicsőségre vágyva57
Neki szolgál58 az ihletett59 halandó60. (5.)61

46 V. dvi-janman (dvigu tatpurusa szóössz.).
47 V. [éuéucánáh, perf. middle part., sing. N.] /sue, MWD: to shine, flame, gleam, glow, burn.
48 Atlángolva az összes légi[es] téren (/levegőégen) (rájas), túlemelkedett
49 V. rocaná, GW: n. [von yruc], 1) Licht, Lichtraum mit dem Gén.; namentlich 2) mit dem Gén. divás Lichtraum des Him- 
mels; 3) ohne Gén. Lichtraum, Himmelsraum oder 4) Licht, Glanz (des Agni). -ani 3) tdiví 93,5; trí 149,4; uttama (3.56,8=)290,8.
50 'Legjobban áldozó' hótá [=Agni], v. yájistha, GW: a., Superlativ des Verbale yáj, am besten opfernd oder verehrend, stets 
von Agni. MWD: mfn. (superl.) worshipping very much or in the highest degree, RV.
51 V. [aor. sing. 3] Vsthá, áll.
52 A vizek [v. apám (pl. G., áp, f.)] székhelyén (v. sadhástha). [GW: sadhá-stha, n., ursprünglich wol Versammlungsort, daher über- 
haupt Ort, Aufenthaltsort, Sitz, Stdtte, insbesondere 2) Wohnstatte; 3) Sitz, Stdtte des Soma ist die Kufe in die er sich niederlásst, seine 
drei Sitze (815,2) scheinen Presse, Seihe, Kufe; 4) Statte des Agni, seine drei Statten sind Hímmel, Luft und Erde; 5) Sitz, Statte 
mit Gen. dessen, dér darin weilt, auch mit svá in gleichem Sinne; 6) Sitz, Wohnsitz mit Gen. dessen, worin der Sitz, Wohnsitz sich
befindet (apám, divás); 7) Dual: Hímmel und Erde als die beiden liebsten (priyátame) Sitze; 8) a., vereinigt.— Vgl. tri-sadhasthá__— 6)
mahás divás (5.52,7=)406,7; apáöm 149,4; (2.4,2=)195,2; (6.52,15=)493,15. MWD: sadha—stha mfn. (sadha-) 'standing together', present, 
RV; AV. sadha—stha n. 'place where people stand together', place of meeting, any place, spot, abode, home, region, world, ib.; VS.]
53 A metrikus fordítást sajnos nem sikerült jobban megoldani. Prózában, veszteség nélkül: „A kétszer-született lángra 
gyúlva túlemelkedett a három égi szférán s az összes levegőégen/lég[i ]téren; a legjobb[an] áldozó hótá a vizek szék
helyén áll."
54 V. [víÉvá(h), f. pl. A.] víÉva. Vegyük észre, hogy neme a vizekével egyezik.
55 V. várya, vári[y]a, 'választandó', kincs. GW: a., n., „werth gewáhlt zu werden" [vr], daher 1) a., kostbar, werth; 2) n., 
Kostbarkeit, Schatz, Gut. MWD: „mfn. to be chosen, Pán. 3-1, 101 Sch. precious, valuable, RV. várya n. treasure, wealth, 
goods, ib." A várya, vári[y]a alak várenya/váreni[y]a párja nemcsak a híres gájatrí-mantrában, de a Dírghtamas-ciklus 
következő jagati versében is megtalálható (1.159,5): iád rádho adyá savitúr váreniyam / vayám devásya prasavé manámahe \ 
asmábhyam dyáváppthivJ sucetúná / rayím dhattam vásumantam satagvínam \ | Szavitri e kívánatos kegyére ma / Emlékeztes
sen minket istenihlete! / Jóakaratból, Menny s Föld, adjatok nekünk / Gazdagságot: javakat s száztagú[ gulyá]t! (1.159,5.) 
E himnuszt -  párjával (1.160) együtt -  teljes terjedelmében közöljük.
56 V. [dadhé, perf. middle s. 3.] ydhá. Rendkívül gazdag jelentéstartalmú szó. Itt kettős tárgyesettel áll, amelyek nemben kü
lönböznek egymástól vísvá (h), f. pl. A. és vari[y]áni, n. pl. A., ezért a 'minden választandót/kincset teremtett' helyett 'minden[ 
vize]t választandóvá/kinccsétett' megfelelőbb. (Vö. RV. 7, 31: índram vánir ... rájünam dadhire „a kórusok Indrát királlyá tették" 
Brereton -Jamison 2014: „The (Marut) choirs [...] established Indra [...] as king". [Aversmérték egyébként szintén viráj.]
57 V. éravasyá, GW: f. [von sravasy], Preisbegier; námlich 1) Begierde zu présen, zu lobén; 2) Begierde nach dem Prése des 
Weltlaufs; 3) Begierde nach Beute oder Gut. ... — 3) 149,5.
58 V. jdaé, GW: aus einfacherm das, was noch in 519,7 (wo dasema zu sprechen ist) erhalten zu sein scheint [vgl. daéasy], wahrsche- 
inlich durch Reduplication [vgl. Part. dasat] hervorgegangen. 1) einem Gott [D] huldigen (hódol), ihn [A.] verehren (tisztel vkit), oft 
mit dem Instr. des Mittels oder dem Dat. des Zweckes, bisweilen 2) auch ohne dass der Gegenstand der Huldigung oder Verehrung 
genannt wird; 3) einem Gott [D] Verehrung oder Gegenstande der Verehrung [A.] darbringen; 4) hold sén, von Göttern; 5) jemand 
[D] etwas [A.] verléhen, gewahren, von Göttern: 6) mit dem Inf., trachten (457,31). [...] Perf. dadás: -sa [3. s.] 1) [...] asmé 149,5; [...].
59 Jól-serkentett, v. su-túka, GW: a., rasch délin élend (von *tuk= *tak; vgl. táku, takvá, su-takrí), namentlich vöm Rosse, vöm Wasser; 2) rasch 
(gyors), geschaftig (dolgos) (im Werke); 3)flüchtig von Feinden (ellenségtől menekülő/elfutó). -as 2) mártás 149,5; agnís (10.3,7=)829,7[Tri- 
ta Áptja]. MWD: su-tuka mf(á)n. (fr. V tűk = tak) running swiftly. Brereton: 'könnyen ösztönzött/ösztökélt' ('easily spurred').
60 V. márta, GW: m., Sterblicher [von aimr], Mensch, sehr háufig mit dem Gegensatze amrta, devá u.s.w.
61 Witzel -  Goto 2013: „Dieser ist der Hotar, der zwei Geburten hat, der allé wünschenswerten Dinge mit Ruhmesbegi- 
erde geschaffen hat wenn ein Sterblicher, gut angespornt, ihm gehuldigt hat." Brereton-Jamison 2014: „Here he is, the 
Hotar possessing two births, who with desire for fame has granted all desirable things (to him), the easily spurred mor
tal who performs ritual service for him." Elizarenkova 1999: „Bot otot xoTap flBa5Kflbipo5K,i];eHHbm, KOTopbiii Bee HCenaHHBie 
npe^MeTBi b3íui ceöe H3 CTpeMJietmíi k cnaBe, (Ttoöbi nojiyunn hx) CMepTHBin, KOTopbiH nouTHJi erő H3 Jiyunmx noöyjK êHHH."
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RV 1.158

v a sú  rú d ra p ú ru m a n tu  v rd h an ta  d a sa sy a tá m  n o  v rs a n á v  a b h is ta ú  | 

d asra  h a  y a d  re k n á  a u c a th y o  v á m  p ra  y a t  sa srá th e  a k á v á b h ir  ü ti || 1.

k o  v á m  d ása t su m a ta y é  c id  a sy a i v a s ü  y a d  d h eth e  n a m á sá  p ad e g o h  | 

jig r ta m  a sm e  re v a tih  p u rá m d h íh  k á m a p re n é v a  m a n á sá  ca rá n ta  || 2 .

y u k to  h a  y a d  v á m  ta u g ry á y á  p eru r v i  m a d h y e  a m á s o  d h á y i p a jra h  | 

u p á v á m  a v á h  sa ra n a m  g á m e y a m  sü ro  n á jm á  p a ta y á d b h ir  e v a ih  || 3 .

u p á stu tir  a u c a th y a m  ú ru sy e n  m a  m á m  ím e  p á ta tr im  v i  d ú g d h á m  |

m a  m á m  e d h o  d a sá ta y a s  c ito  d h á k  p ra  y a d  v á m  b a d d h a s  tm a n i k h á d á ti k s á m  || 4 .

n a  m á  g a ra n  n a d y ó  m á tr tá m á  d ásá  y a d  lm  su sá m u b d h a m  av á d h ú h  | 

siro  y a d  á sy a  tra ita n o  v ita k s á t  sv a y a m  d ása  u ro  a m sá v  ap i g d h a || 5 .

d lrg h a tá m á  m á m a te y o  jú ju r v á n  d á sa m e  y u g e  | 

a p á m  a rth á m  y a tln á m  b ra h m á  b h á v a ti  sá rá th ih  || 6 .

RV1.15862
vásü rudrá purumántü vrdhántú
Midőn áldozott, Ucsathja fiának ... (Dírghatamasz feláldozása)

vásü rudrá purumántü vrdhántú 
dasasyátam no vrsanáv aWsfau 
dásrá lm yád rékna aucatiyó vám 
prá yát sasráte ákavátí'ir ütf | | 1.

62 ]$sih Dirghatamah Aucathyah — chandah tristup 1-5 ,  anustup 6 — devata Aévinau. B á r  a z  A n u k r a m a n I  s z e r in t  a  s z e r z ő  
D ír g h a t a m a s z ,  a  h im n u s z t  a  s z e r k e s z tő k  m in d e n  b iz o n n y a l  c s a k  a z é r t  te t té k  a  D ír g h a t a m a s z - c ik lu s b a ,  m e r t  a  k ö ltő  
h a lá lá t  é n e k l i  m e g  (1. F ó r iz s  1 9 9 7 ; 2 0 1 6 a ,  n o te  2 ;  2 0 1 9 :1 5 9 - 1 6 0  [e b b e n  a  s z á m b a n ]) .
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„Midőn áldozott, Ucsathja fiának 
Bőkezű javakkal jelentetek meg.
O két bölcs63, erős64 Vaszu, két Üvöltő65,
Bikák, szolgáljatok, hogyha segítünk!" (1.)

kó vám dásat sumatáye cid asyaí 
vásü yád d ^ fe  námasá pádé góh 
jigrtám asmé revátlh púramdhlh 
kámapréneva mánasá cárantá | 2.
„Ki adhat oda bármiért lerakni 
Hűen titeket a Tehén nyom ában?"
„Keltsétek a fénylő sánchordozókat66!"
Vágytestű elmével ketten mozognak. (2.)

yuktó ha yád vám taugriyáya perúr 
ví mádhye h árnaso dháyi pajráh 
úpa vám ávah saranám gameyam 
sum ná ájma patáyadbhir évaih \ 3.
„Kettőtök befogott67 meneki tőjét68,
Taugrjáért69 az árban70 felkészítették71;
M int harcban a hős nálatok keresnék 
Oltalmat én is szárnyaién sietve!" (3.j72

63 V. purumantu [puru, mí(püruf)n. Flpf) much, many, abundant (only purü, °rűnir °rünam and sev. cases off. püruT; in later 
language only ibc.), RV. &c. + mantu: m. an adviser, manager, disposer, ruler, arbiter RV. (also as f.); advice, counsel ib.; 
f. thought, understanding, intellect ib.]; MWD: 'full of wisdom, intelligent', RV; 'sokaknak (puru) tanácsot adó (mantu)'; 
'sok tanácsot adó', Jamison-Brereton 2014 [I]: 336.'who give many counsels'.
64 [Két] erőssé tevő, v. vfdhántau [kettes sz.].
65 V. rudrá.
66 V. puramdhi, GW: a., m., f., kann nur aus púram und dhi [von 1. dha] hervorgegangen sein (s. dhí unter 1. dha); púram ist hier 
ohne Zweifel Acc. von 1. púr (vergl. vrsan-dhi). Daraus folgt für das Adjektiv die Bedeutung Tülle enthaltend' oder Tülle ge- 
bend', also 'vollgefüllt, reich, reichlich spendend'; MWD: mfn. (etym. much contested; prob. fr. acc. of 1. or 3. pur and Vdha, 
bearing fulness' or bearing a body7) prolific, not barren (lit. and fig.), bountiful, munificent, liberal, RV.; VS.; TS. Számomra 
nem világos, hogy a púmak miért csak az 1. jelentése jöhet szóba mind GW mind MWD számára. Ami a púrt illeti, GW-ben ez áll: 
„1. púr, Füllé, Instr. pl. in Fülle. 2. púr, í ,  jester Platz, Burg", ami mai szemmel elég problematikus (1. Rau 1976). MWD szerint pedig: 
„1. pur f. (V pf) only instr. pl. pürbhis, in abundance, abundantly RV. v, 66,4 .... 3. pur f. ... a rampart, wall, stronghold, fortress, castle, 
dty, town (also of demons), RV. etc. etc." L. még puram-dara, MWD: m. 'destroyer of strongholds', N. of Indra, RV. etc. etc. [...] of 
Agni, RV. Ez utóbbi jelentéssel kapcsolatban számtalan himnusz idézhető, mint pl. RV 3.12,6 (246,6) [istenek: Indra és Agni, szerző: 
Visvámitra Gáthina, versmérték: gáyatri]: índmgni navatím púro/dasápatmr adhünutam /sakám ékem kármam //„Dásza-sáncot kilenc
venet /Indra Agni szétvertetek / Egyetlen tettel egykoron." Feltételezve, hogy a Rgvéda érintett költői találkozhattak téglafallal, vagy 
legalább téglával megerősített földsáncokkal (Nagy-iráni területen [BMAC] ez lehetett a helyzet), nagyon is valószínű, hogy a puram
dhi szó eredeti jelentése: 'erődítményt/földsáncot/falat hordozó/alkotó', azaz tégla. A kérdéskörrel egy készülő külön cikkben fog
lalkozunk részletesen.
67 V. [yuktáh, pp. m. s. N] fyuj.
6 8  [Szilárd, erős, duzzadó, kövér] kimentő/szabadító, v. [pajra] péru. V. perú, GW: a. [von par], 1) durchdringend (áthatfol] 
ó, éles), durchfahrend (átmenő, áthatoló) vöm Regen (438,2) und dem Fahrzeuge was den Bhudschyu durchs Meer fáhrt 
(158,3); 2) rettend (szabadító, megmentő, kimentő), -ús 1) 158,3. — 2) apám nápdt 551,13. -úm 1) 438,2. MWD: 2. peru mfn. 
(Vl. pf) carrying across, rescuing, delivering, RV. A szó jelzőjét sajnos nem sikerült a metrikus fordításban megjeleníteni. 
V. pajrá, GW: a. [von paj], [...] gedrungen (tömzsi, tömör), feist (kövér), derb (durva), krajtig (erős). MWD: mf(á)n. solid, 
stout, fat, strong, RV; m. N. of Kaksivat and other men, ib.; mf. the Soma plant, ib.
69 Tugra fiáért(/fiának), Bhujyuért (/Bjujyunak). GW: (taugryá), taugriá, m., Sohn des Tugra [túgra], námlich bhujyú. A Rigvé- 
dában számtalan helyen megénekelt (1. pl. RV 1.116,3-5) történet szerint Bhujyut, akit az apja, Tugra, hátrahagyott, az Asvinok 
megmentették. A hely, ahol a fiút hagyták, szanszkritül Samudra (1. pl. RV 1.116,4c, 5b), amit legtöbbször tengernek (Brereton- 
-Jamison 2014, 269 ['sea'], Witzel -  Goto 2013, 207-208 [,Meer'] fordítanak, de a szeisztáni folyók által táplált tavakra, illetve 
összefolyásokra is utalhat. Vö. Fáik 1997,83-4.
70 Az ár közepében (madhyé), v. árnas, GW: n., die wallende, wogende, strömende Fiút dér Gewásser [von ar, rn, s. arnavá]; 
2) insbesondere von dér Entlassung dér Wasserfluten im Indramythus; 3) vöm Somastrome; 4) das wogende Meer; 5) das 
wogende Luftmeer. [...] -asas [G.] 1) samudrat 117,14. — 4) mádhye 158,3;
71 Fel lett készítve. V. [(vi+) dháyi, aor. pass. s. 3.] jdha. GW — ví 2) taugriaya pajrás (perús) 158,3. MWD: vi-fdhü  R Á. 
-dadhati, -dhatte, to distribute, apportion, grant, bestow, RV. etc. etc. (with kamam, to fulfil a wish); [...]; to spread, diffuse, 
R.V.; AV; to put in order, arrange, dispose, prepare, make ready, RV; AV; Br.; Flp.
72 Witzel -  Goto 2013, 284: „Da euer schwellender (Streitwagen) ja angespannt dem Turasohn mitten in der Flut zugeteilt worden 
ist, der feste, möchte ich zu eurer Hilfeleistung, eurem Schütz gelangen, wie ein Held auf den Kampfplatz, in fliegenden Eilgángen."
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úpastutir aucathiyám urusyen
má mám imé patatrínl ví dugdhüm
má mám édho dásatayas citó cták
prá yád vám baddhás tmáni khádati ksám \ \ 4.
„ A u c s a th já t  a  d a l  b á r  k ö r ü lö le ln é ! "
„ E z  a  k é t  s z á r n y a s  i t t  n e  f e jje n  e n g e m ,
N e  e g y e n 73 t íz s z e r e s e n  le r a k o t t  tű z 74! "
Ő t  m e g k ö tö z ik ,  f ö ld e t  r á g  a  te s t e 75. (4 .)

ná ma garan nadíyo mátftamá 
dásá yád lm súsamubdham avádhuh 
síró yád asya traitanó vitáksat 
svayám dösá úro ámsáv ápi gdha \ 5.
„ N e  n y e l je n e k  e l  a  le g a n y a ib b a k 76!"
B e lö k ik , ím , a  jó l - m e g k ö t ö z ö t te t ,
S a  d á s z a  T r a i ta n ',  h o g y  fe jé t  le v á g ja ,
M a g a  is  m e ll ig ,  v á l l ig  e ln y e lő d ik .  (5 .)

dirghátamü mámateyó 
jujunún dasamé yugé 
apám ártham yatfnám 
brahmá bhavati sárathih \ \ 6.
D ír g h a t a m a s z  M á m a t é ja  
M e g h a l t 77 a  t iz e d ik  ju g á b a n ,
S a  c é lb a é r ő  f o ly ó v iz e k  
K o c s ih a jtó  p a p ja  le tt . ( 6 .)78

3y°cp

g-^TSRT: HŰI

3d 4^  Hk}4íB I
IR  II

WRT: ^ 4 4 ) i f f  ^Elid'd ^Rid^ i
^ 4  v t f f Ü T p R d W - f :  W T ^ n f ^ T :  l l?ll

dl41 d # f l  f í l ^ l T  B b k > d l  I

HoLÍHolj d y p T T A d á  Ilii II

ö R t r i t í ^ n d R j f M  Ü 4  4 4  d ^ j f R Í  üldÍJ^H-H IIMI

7 3  S z ó  s z e r in t  'n e  é g e s s e n ',  v. [dhak, c o n j.  a o r . s in g .  3 .]  yjdah.
7 4  S z ó  s z e r in t  tű z ifa .
7 5  V. átman. (A z  e g é s z  m o n d a t :  " a m i k o r  a  te s te ,  a m it  (ti k e t te n )  jó l m e g k ö tö z te te k ,  a  f ö ld e t  r á g ja . " )
7 6  A  le g a n y a ib b  f o ly ó k  (nadíyah mátrtámáh).
7 7  S z . jujuruan,  N ő m . s in g ,  p e r f .  a k t .  p a r t . ,  yjjur, e lp u s z t u l ;  e lb o m lik ;  m e g ö r e g s z ik ;  e lh a l ,  m e g h a l.
7 8  V ö . RV . 8 .4 1  ( k ü lö n ö s e n  6 - 8 ) :  „ M in d e n  ih le t  Ő b e n n e  é g . / T is z te l jé te k ,  m e r t  g y o r s ,  T r itá t !  / K a r á m b a  (vrajá)  g y ű lő  
(sam-^yuj) c s o r d a k é n t  / A  lo v a ik  b e f o g v a  m in d .  / /  (6 .)  H o r d o z z á k ,  k i h á tu k r a  ü lt ,  / K i  á t f o g ja  a z  i s te n e k  / Ö s s z e s  fa já t  
s  a la k ja i t ,  O r s z á g á b a n  tö r v é n y  s z e r in t  ( / [ a z  Ö ]  tö r v é n y é t  k ö v e t v e  (ánu vratám) / M in d  V a r u n a  s z ín e  e lő t t .  / /  (7 .)  A  re j
té ly e s ,  k i ö s s z e f o ly t  (sá[h] samudráh) , / A  g y o r s ,  m á r -m á r  a z  é g r e  h á g  (yjruh [... iva róhati})-, A z  ig e  (yájus) b e lé jü k  h a to l t ,  / 
F é n y lő  lá b b a l  n ö v e lv e  m e g  / E r e jü k ,  ím , [a g y o r s ]  a z  é g r e  h á g  (a áruhat,  ao r . s in g  3 . ,  a-^ruh)l / /  (8 .)  A z  ig e  (v. yajus) a z  
á ld o z a t r a  u ta l .  A  t e r e m té s  b e te l je s í t é s e  te r e m tm é n y i  a k t u s  is  e g y b e n ,  a  te r e m té s  c s a k  a  v is s z a t e r e m t é s s e l ,  a  te r e m tm é n y  
á ld o z a tá v a l  v á l ik  t e l je s s é .  E r r e  u ta l a z  á ld o z ó p a p  (adhvarju)  á lta l  e lm o r m o l t  ig e  (yajus) ( é s  a z  a o r is z to s z ) .
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KV 1.159

pra dyavá yajnaih prthiví rtavrdha mahi stúse vidathésu pracétasa | devebhir ye devapútre 
sudamsásettha dhiyá varyani prabhüsátah || 1.

uta mánye pitur adruho manó matur mahi svatávas tad dhavimabhih | 

suretása pitara bhümá cakratur uru prajaya amrtam varimabhih || 2. 

te sünavah svapásah sudamsáso mahi jájnur matara pürvacittaye | 

sthatus cá satyam jagátas ca dharmáni putrasyá páthah padam adváyavinah || 3. 

te may inó mamire supracétaso járni sayóni mithuná samókasá | 

navyám-navyam tantum a tánvate djyi sámudre antah kavayáh suditayáh || 4.

tad radhó adya sávitur varényam vayam devasyá prasave mánamahe | 

asmabhyám dyavaprthivi sucetuna rayim dháttam vasúmantam satagvinám || 5.

RV 1.15979

prá dyavá yajnaih. prthiví rtávrdhá ...

M ennyet s Földet áldozattal dicsérem én ... 
(Menny és Föld I.)

prá dyavá yajnaih prthiví rtávrdhá 
mahí stuse vidáthesu prácetasá 
devébhir yé deváputre sudámsasá 
itthá dhiyá váriyáni prabhusatah \ 1.

M ennyet s Földet áldozattal80 dicsérem én81, 
Két Rend-éltető82 nagy bölcset83 a versenyen84. 
Istenekkel a jó-tettű85 istenszülők86 
Ihlettel87 választandó! kincsejt88 osztanak89. (1.)

79 Rsih Dirgatamah Aucathyah — chandah jagati — devata Dyüvaprihivt.
80 Áldozatokkal, v. [pl. L] yajná, m.
81 Dicséretébe kezdek, v. pra-^stu (atm. sing. 2nd).
82 V. rtávfdh, rendet (/7d) növelő/erősítő; rendtől erős/növekedő.
83 V. [f. du. N./A.] prácetas, GW: a wáse, aufmerksam, aufmerkend (auf [G.]) [von cit m it prá, vgl. cétas). [...] -ásd [N., A. du.].
84 V. [vidáthesu, pl. L.] vidátha, [áldozati] gyűlés; rituális verseny. Brereton-Jamison: 'vagyon szétosztásának rítus]a' /'ado
mányozó rítus'; GW: n. [wol von 1. vid], 1) Versammlung; insbesondere 2) Versammlung zum Gottesdienste, religiose Festvers- 
ammlung; 3) Genossenschaji, Gemeinde; insbesondere 4) Schaar dér Götter; 5) drei solche; 6 ) du., die beiden Gemeinden dér 
Götter und Menschen; 7) vidátham á-vad Versammlung durch Ansprache, Anordnungen u. s. w. leiten, namentlich die got- 
tesdienstliche Versammlung, oder 8 ) die Haus- oder Ortsgemeinde; 9) Kampf, Treffen (Zusammentreffen dér feindlichen Heere).
85 V. [sudámsasá, f. du. N./A.; f. sing. I.] su-dámsas, mfn. GW: schöne Thaten [dámsas\ verrichtend, reich an herrlichen Thaten. 
-ásd [I.] érávasd 92,8. -ásd [du. m.] asvínd 630,3. -ásd [du. f.] dydvd prthiví 159,1; 511,6. MWD: su-damsas mfn. accomplishing 
mighty or splendid actions, energetic, active, powerful, RV.
86  'Isten-gyermekű'; 'istenfiús', 'akinek a gyermeke[i] isten[ek]', v. devá-putra, GW: a., Götter zu Söhnen [putrá] habend. 
MWD: deva—putra mfn. having gods as children (said of heaven and earth), RV. i, 106, 3; 159,1 etc.
87 Vízióval, v. [dhiyá, f. sing, instr.] dhT.
8 8  'Választandót', v. [váriyáni, n. pl. N/V/A] várya, varia, váriya, GW: a., n., „werth gewáhlt zu werden" [vr], daher 1) a., 
kostbar, werth; 2) n., Kostbarkeit, Schatz, Gut. — Vgl. visvá-varia, und zu 2) die Adj. MWD: 3. vary a mfn. to be chosen, Pan. 
3-1,101 Sch. precious, valuable, RV.
89 V. [prabhusatah, jeleni, du. 3.] praffbhüs, MWD: pra-ffhüs  R -bhüsati, to offer, present, RV. i, 159,1.
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utá manye fi pitár adráho máno 
mátúr máhi svátavas tád dhávimabhih 
surétasá pitárn bhüma cakratur 
urá prajayá am fiam vánmabhih | 2.

Nagy, önerejű90 elmétekre91 gondolok92 
Imával93, csalhatatlan94 atya és anya.
Utódainak95 a két jómagú96 atya 
Tágassá tette97 a földet98 haláltalan99.100 (2.)

té sünávah suápasah sudámsaso 
malit jajnur mátárá pürvácittaye 
sthátús ca satyám jágatas ca dhármani 
putrásya páthah padám ádvayávinah \ \ 3.

A fiaik101 -  e kiváló102 kézművesek103 -  
nemzették104 nyomban105 a két nagy[szerű] anyát. 
Állót s mozgót megtartva óvják a valót106 
[s] nem-kettős természetű107 fiuk lépteit. (3.)

té möyíno mamire suprácetaso 
járni sáyoni mithuná sámokasá 
návyam-navyam tántum á tanvate diví 
samudré antáh kaváyah suditáyah \ \ 4.

90 V. svá-tavas.
91 V. mánas.
92 V. -\jman.
93 V. hávíman, GW: m. oder n., Anrufung [von Vhü]. MWD: call, invocation, RV.
94 V. [adrúhas, m.(f.) sing. G.], a-drúh.
95 V. [pl. G.] praja, f.
96 V. su-rétas.
97 Kiszélesítette /kitágította; szélessé/tágassá (urú) tette (cakratuh, perf., du. 3., /át).
98 V. bhúman, n.
99 V. [amftam, sing. A.] amfta.
100 A vánman szót külön nem fordítottuk. A teljes mondat a hiányzó szóval: surétasá pitárá bhüma cakratur / urú prajáyá 
amftam vánmabhih, a két jómagú atya a földet tágassá (urú) és halhatatlanná (amftam) tette (cakratuh) kiterjesztéseivel (/ 
kiterjesztett területeivel, vánmabhih, pl. I), vagy ... kiterjesztéseivel halhatatlanul (/örökkön élő módon) tágassá tette a 
földet. V. vánman, GW: n. [von 1. Vvr, vgl. váristha u. s. w.], 1) Weite, weüe Ausdéhnung; 2) welter, breiter Strom. [...] -abhis 
1) mahí prth iv í... 131,1; bhüma urú ... 159,2. MWD: n. = variman, expanse, width, breadth, room, RV.
101 Ezek a fiúk (v. té sünávah).
102 V. su-damsas, GW: a., scheme Thaten [dámsasj verrichtend, reich an herrlichen Thaten. MWD: mfn. accomplishing mighty 
or splendid actions, energetic, active, powerful, RV.
103 Jó mesteremberek, v. su-ápas, GW: a., schemes Werk [ápas] verrichtend; insbesondere 2) kunstvolles Werk bereitend, kunstreich; 3) 
kunstvoll bereitet; 4) Kiinstler (vom Wagner und Dichter). MWD: mfn. doing good work, skilful, artistic (said of Tvastr, the Rbhus 
&c.), RV.; VS. [Artificially fashioned (superl. -tama, said of Indra's thunderbolt), RV. i, 61,6. sv-apas m. a good artificer, RV.
104 V. [jajnur, perf. pi. 3], -jjan.
105 Elsőként [rájuk] gondolva; korábbi felismerésre v. pürvá-citti, GW: f., erster Gedanke oder vorausgehender Gedanke; 
daher Dat. aufden ersten Gedanken, sogleich. Witzel -  Goto 2013, 285: 'zum früheren Erkennen'; Brereton -  Jamison 2014, 
338: 'to be first in their thought'.
106 Állót és mozgót (sthátús ca ... jágatas ca) megtartani s megóvni (dharmani, L.) az igazságot /való[ság]ot (satyám).
107 V. ádvayávin (putrásya ... ádvayávinah).
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Előre látva108 e csodáshatalmuak109 
kimérték110 a párt111: egy-méh112 egy-ház113 ikreket114. 
Egyre újabb láncfonalat115 feszítenek116 
ragyogó117 költők118 az égben119 s a tengeren120. (4.)

108 V. su-prácetas, GW: a.,sehrweise. MWD: mfn. very wise, RV. Brereton-Jam ison 2014, 338: 'having good forethought'; 
Witzel -  Goto 2013, 285: 'gut vorausbemerkend'; Elizarenkova 1999, 193: 'oneHb npo3 op;iHBbie'.
109 V. mdyin, GW: a. [von mayo], 1) weise, wunderkrájtig von Göttern; 2) Üstig, zauberisch von Damonen; 3) Zauberei treibend 
von Menschen. MWD: mfn. artful, skilled in art or enchantment, cunning, deceptive, illusory (°ifi-ta f.), RV.; AV.; SvetUp. etc.
110 V. dmd, GW: „messen", und zwar ursprünglich nicht „nachmessen, wie gross etwas ist", sondern „durch Messen 
(mit Lángén- oder Hohlmass) bestimmen, wie gross etwas sein soil"; aus dieser synthetischen Bedeutung ging erst jene 
analytische (die im RV. nur einmal vorkommt) hervor. Ebenso knüpfen die abgeleiteten Begriffe an den synthetischen 
an, also einerseits: „errichten, bilden, zurüsten (durch richtiges Abmessen dér Theile)", andererseits „zumessen (mit ei- 
nem Hohlmasse), zutheilen". Also 1) abmessen [A.], d. h. durch Messen bestimmen wie weit, hoch u. s. w. etwas sein soil; 
2) abmessen, eine bestimmte Anzahl von Hohlmassen [A.] einer Flüssigkeit (12 Eimer des Soma); 3) Bahnen (ddhvanas), 
Strecken Weges (yójandni) durch messen, zuriicklegen; 4) messen, med. ermessen die Grösse [A.] des Indra (266,7); 5) erri
chten, bauen Saulén, Wohnstatten [A.], schaffen [A.]; 6 ) zurüsten, béréit machen [A.]; 7) zurichten, bereiten Opfer, Andacht, 
Lied u. s. w.; 8 ) bilden die Leibesfrucht [A.] (im Mutterleibe); 9) jemandem [D.] etwas [A.] zumessen, zutheilen; 10) jem- 
andem [nas] verhelfen zu [D.]; 11) etwas [A.] zeigen, ojfenbar machen (urspr. aufrichten, errichten und dadurch sichtbar 
machen) z. B. Kraft (ójas), Schönheit (,éríyas), auch seine Kraft (ójas) an jemand [L.] zeigen. MWD: 3. md cl. 2. R (Dhdtu- 
pdtha xxiv, 54) mdti; cl. 3. Á. (xxv, 6 ) mimite; cl. 4. Á. (xxvi, 33) mdyate (Ved. and ep. also mimati Pot. mimtydt Impv., mimlhi; 
Pot. mimet, Br.; pf. mamau, mame, mamire, RV; aor. amasi Subj. masatai, AV.; amdsJt Gr.; Prec. mdsista, meydt, ib.; fut. mdtd; 
masyati, mdsyate, ib.; inf. me -mai, RV.; mdtum, Br.; ind.p. mitvd, -mdya, RV. etc. etc.), to measure, mete out, mark off, RV. etc. 
etc.; to measure across = traverse, RV.; to measure (by any standard), compare with (instr.), Kum.; (máti) to correspond 
in measure (either with gen., 'to be large or long enough for' BhP; or with loc., 'to find room or be contained in' Inscr.; 
Káv.; or with na and instr., 'to be beside one's self with' Vcar.; Kathás.); to measure out, apportion, grant, RV.; to help any 
one (acc.) to anything (dat.), ib., i, 120, 9; to prepare, arrange, fashion, form, build, make, RV.; to show, display, exhibit 
(amimtta, 'he displayed or developed himself', iii, 29,11), ib.
111 V. mithuná, GW: a. [von mith], gepaart, ein Paar bildend, und zwar bei weitem am haufigsten so, dass das Paar aus 
einem mannlichen und einem weiblichen Wesen besteht, wobei aber das grammatische Geschlecht stets mannlich und 
die Zahlform Dual ist; so auch im plur. von mehreren, die zu Paaren verbunden sind, insbesondere 2) von den zu Paa- 
ren opfernden. MWD: mf(a)n. paired, forming a pair. m. a pair (male and female; but also 'any couple or pair' RV. &c. 
&c., usually du., in later language mostly n.; ifc. f(a).)
112 Ikertestvéri mivoltra utal: 'azonos méhben lévő', 'egy méhen osztozó', V. sá-yoni.
113 Házastársi kötelékre is utal: 'egy lakhelyen lakó', 'ugyanazon lakhelyen osztozó', v. sám-okas, GW: a., gleiche Woh- 
nstdtte [ókas] habend, vereint, verbunden; daher 2) mit jemandem [I.] vereint; 3) womit [I.] verbunden, verseken. MWD: mfn. 
living or dwelling together, closely united with (instr.), RV.; TBr.; Kaus. furnished with, possessed of (instr.), RV.
114 V. [jamt, du. A] járni, GW: a., „verschwistert". Da auch die Form yámi in gleicher Bedeutung vorkommt und auch 
yamá ganz ahnliche Begriffe (verzwillingt) darbietet, so gilt hier das entsprechende wie für jamátr. Dér Grundbegriff 
ist „verbunden". Insbesondere 1) svdsdjdmis, die leibliche Schwester; 2) jemandes Schwester oder Brúder; meist mit dem 
Gen., 3) im Dual oder Plural, Geschwister, verschwistert; 4) bildlich von den sich mit einander vermischenden Milch- und 
Somatránken oder Wassern; 5) bildlich von den Fingern; 6 ) bildlich von zusammengehörigen Gebeten oder Liedern; 7) 
blutsverwandt, verwandt, und subst. Verwandter, gewöhnlich mit dem Gegensatze ájámi (111,3; 124,6; 300,5; 485,17; 466,3; 
460,8; 100,11); 8) dér Familie gehörig, als Familieneigenthum; 9) eigen, angehörig; 10) n., Geschwisterschaft, Blutsverwandt- 
schaft. MWD: mfn. related like brother and sister, (f. with [RV. i, iii, ix] or without svasr) a sister, (rarely m.) a brother, RV. 
('sisters', = fingers; '7 sisters' = 7 acts of devotion in Soma worship, ix, 6 6 , 8 ; cf. sapta-), AV. related (in general), belonging 
or peculiar to, customary, usual, (m.) a relative, RV. (cf .jam-dhita s.v.Ja). [...] járni n. the relation of brother and sister, con
sanguinity, RV. iii, 54, 9; x, 10,4 (in Gr. and in liturgy) uniformity, repetition, tautology, TS.; TBr.; SBr.; AitBr.; Laty; Nir.
115 V. tdntu, m.
116 V. [tanvate, pres. act. átm. pl. 3.,] dtan.
117 V. su-dítí, GW: a., f., 1) a., schönen Glanz habend, schön strahlend, glanzreich; auch 2) bildlich: glanzreich, ausgezeichnet 
von Sángern; 3) f., heller Glanz, schöner Strahl. MWD: f. bright flame, RV. mfn. flaming, shining, brilliant, RV; TS.
118V. kavi.
119 V. div.
120 [A Rend] összefolyó víz[é]ben, szó szerint: 'az összefolyó vizeken belül (samudré antáh)'. V. sam-udrá. GW: a.,fluthenrei- 
ch; 2) a., zum Meere gehörig; 3) m., Ansammlung dér Wasser, Meer, auch bildlich vöm Luftraume, auch bisweilen vöm Meeres- 
becken; insbesondere wird 4) die Somakufe und dér Soma, sowohl dér strömende, als dér in dér Kufe sich sammelnde, als 
ein Meerbezeichnet. MWD: m. (n. only, RV. vi, 72, 3) 'gathering together of waters', the sea, ocean (in Veda also 'the aerial 
waters', 'atmospheric ocean or sky' ... (in later language the Ocean is often personified as king of the rivers), RV. etc. etc.
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tád rádho adyá savitár váreniyam 
vayám devásya prasavé manámahe 
asmábhyam dyáváprthivi sucetúná 
rayím dhattam vásumantam satagvínam \ 5.

Szavitri e kívánatos121 kegyére122 m a123 
Emlékeztessen124 minket istenihlete125!126 
Jóakaratból127, Menny s Föld, adjatok128 nekünk129 
Gazdagságot130: javakat131 s száztagú[ gulyájt132!133 (5.)

Sajnos a sok jegyzettől versként élvezhetetlenné vált a szöveg, úgyhogy a következő oldalon 
egyben is közöljük az egészet.

121 'Választandó', kívánatos, v. várenya. GW: (várenya), várenia, a. [von 2. vr], 1) wünschenswerth, lieb, lieblich; insbeson- 
dere 2) von Agni; 3) herrlich, von Indra und seinem Donnerkeil. -a 2) agne 379,3. -as 1) mádas 175,2; 6 66 ,8; 773,19; savitö 
435,2; 647,12. — 2) 261,9; háta 26,2. 7; 60,4; 198,6; 367,4; 917,1; sákhd 26,3; dütás 948,5. — 3) índras 670,15; 939,2. -am [m.] 
1) rayím 79,8; vdjam 236,4; bhágám  861,7; sómam 274,5; 621,19; 777,29; brhaspátim 296,6. — 2) 261,10; átithim 58,6; dütám 
711,18; grhápatim 362,1. — 3) índram 268,8; vájram 635,7. -am [n.] 1) rddhas 159,5; nábhas 246,1; vásu 457,33; bhárgas 296,10; 
ávas 389,3; 647,1; yád 393,2. -asya 1) ávasas 376,3.
122 GW: rddhas, n. [von Vrad/z 5], 1) das Gébén, Schenken; 2) Gabe, Geschenk, geschenktes oder zu schenkendes Gut, oft mit 
citrá verbunden (andere Adj. wie bei rayí); insbesondere 3) mit dem Gén. des Gebers oder 4) einem Adjektiv, welches 
ausdrückt worin die Gabe besteht; 5) Opfergabe (vgl. zend. radams); 6 ) Hűld, Bereitwilligkeit zu gébén. MWD: rddhas n. 
favour, kindness, bounty, a gift of affection, any gift, RV.; AV. munificence, liberality, ib.
123 V. adyá.
124 Akarunk emlékezni (GW: megemlékezni) [Szavitri isten ihletében /ihlet[ésjére], v. [mándmahe, aor. subj. pl. 3.] /man, 
MWD: cl. 8 . 4. Á. (Dhötupötha xxx, 9; xxv, 67) manute, manyate to think, believe, imagine, suppose, conjecture, RV. etc. etc. 
to regard or consider any one or anything (acc.) as (acc. with or without iva, or adv.), ib.; to think one's self or be thought 
to be, appear as, pass for (nom.; also with iva), ib.; to think of (in prayer &c., either 'to remember, meditate on', or 'ment
ion, declare', or 'excogitate, invent'), RV.; AV. GW: Vl.man 14) rühmend gedenken oder erwahnen [A. G.]. (Macdonell 1916: 
352.: ,,[T]he fundamental sense of the subj. is will, while that of the opt. is either wish or possibility.")
125 V. prasavd. MWD: 1. m. the pressing out (Soma juice), RV.; SrS. 2. m. (for 1. pra-yj3.su) setting or being set in motion, 
impulse, course, rush, flight, RV.; AitBr. stimulation, furtherance, aid, RV.; AV; Br. etc. (Elizarenkova: „Ma, amikor az 
Isten serkent/ösztönöz (minden lényt).” „Cero/jHH, Kor/ja 6 or noöyjK/jaeT (Bee cynjecTBa).”
126 „Szavitri választandó /kívánatos kegy[elm]ére /ajándékára gondoljunk /összpontosítsuk figyelmünket / emlé
kezzünk (/[azon] gondolkodjunk /elmélkedjünk) ma az isten ihletében /ihlet[és]ére /serkentésére." A következő ér
telmezés is lehetséges: „Ma Szavitri választandó/kívánatos kegy[elm]e/ajándéka ez. Az Isten ihletében elmélkedjünk!" 
Brereton -  Jamison 2014, 338: „The desirable largesse of Savitar shall we think upon today at the impulse of the god. 
For us, o Heaven and Earth, through your kind attention establish wealth consisting of goods and a hundred cows." 
Witzel -  Goto 2013, 286: „An diese wünschenswerte Gunst des Savitar wollen wir heute unter der Anweisung des 
Gottes (Savitar) gedenken. LJns, Hímmel und Erde, schafft mit guter Aufmerksamkeit güterreichen, aus hundert Kühen 
bestehenden Reichtum!" Elizarenkova 1999, 193: ,,3Ty 5KenaHHyio mhjioctb CaBHTapa mbi xothm bciiomhhtb /Cero/jtui, Koma 
6or no6y)K,n;aeT (Bee cynjecTBa). // HaM, o Heöo h 3eMJiH, ÖJiarocKJioHHO / JJapyirre öoraTCTBO, nonHoe 6nar, /jatonjee cto KopoB! ”
127 Jóakarattal, kegyesen, v. su-cetund, MWD: ind. (instr. of -cetu) with benevolence or favour, graciously, RV. [GW: su- 
cetú, m., Wohlwollen.]
128 V. [dhattam, félsz, mód, du. 2.] yjdhd. Ez jó alkalom arra, hogy MWD-t bővebben idézzük: 1. dhd cl. 3. Á. R dadhdti, dhatte, RV. 
etc. etc. [...] to put, place, set, lay in or on (loc.), RV. etc. etc.; [...] to take orbring or help to (loc. or dat.; with are, to remove), RV.; 
AV; SBr.; (Á.) to direct or fix the mind or attention (cintöm, mams, matim, samddhim etc.) upon, think of (loc. or dat.), fix or resolve 
upon (loc. dat. acc. with prati or a sentence closed with iti), RV; Mn.; MBh.; Káv.; BhE; to destine for, bestow on, present or im
part to (loc. dat. or gen.), RV.; Br.; MBh. etc. (Pass, to be given or granted, fall to one's [dat.] lot or share, RV. i, 81,3); to appoint, 
establish, constitute, RV.; SBr.; to render (with double acc.), RV. vii, 31,12; Bhartr. iii. 82; to make, produce, generate, create, cause, 
effect, perform, execute, RV.; TBr.; SvetUp. etc.; to seize, take hold of, hold, bear, support, wear, put on (clothes), RV.; AV; Káv.; 
BhP etc.; (Á.) to accept, obtain, conceive (esp. in the womb), get, take (with okas or canas, to take pleasure or delight in [loc. or 
dat.]), RV.; AV; Br.; to assume, have, possess, show, exhibit, incur, undergo, RV; Hariv.; Káv.; Hit. etc. Szép kis jelentésmező; s va
lójában ez még nem is minden. GW például nem kevesebb, mint 37 eltérő jelentést ad meg. Ezek felsorolásától most eltekintünk.
129 V. [asmábhyam, pl. D.] pers. pron. ahám.
130 V. rayí, MWD: m. or (rarely) f. (fr. Vra) [...], property, goods, possessions, treasure, wealth (often personified), RV.; 
AV; VS.; Br.; SrS.; ChUp.
131 V. vasu-mat, MWD: mfn. (vasu-) having or possessing or containing treasures, wealthy, rich [... ] RV; SánkhGr.; MBh. 
etc. GW: vásumat, a., viele Güter [vásu] enthaltend; 2) n., Besitz vieler Giiter.
132 V. éatagvín, MWD: consisting of hundred; GW: a., hundertfach [von éatá\.
133 „Adjatok nekünk, O Menny s Föld, jóakaratotok által javakat tartalmazó és száztagú[ csordá/gulyá]ból álló gazdagságot!"
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KV 1.159

Mennyet s Földet áldozattal dicsérem én ... 

(Menny és Föld I.)

Mennyet s Földet áldozattal dicsérem én,

Két Rend-éltető nagy bölcset a versenyen. 

Istenekkel a jó-tettű istenszülők 

Ihlettel választandó kincset osztanak. (1.)

Nagy, önerejű elmétekre gondolok 

Imával, csalhatatlan atya és anya.

Utódainak a két jómagú atya 

Tágassá tette a földet haláltalan. (2.)

A  fiaik -  e kiváló kézművesek -  

nemzették nyomban a két nagy[szerű] anyát. 

Állót s mozgót megtartva óvják a valót 

[s] nem-kettős természetű fiuk lépteit. (3.)

Előre látva e csodáshatalmuak 

kimérték a párt: egy-méh, egy-ház ikreket. 

Egyre újabb láncfonalat feszítenek 

ragyogó költők az égben s a tengeren. (4.)

Szavitri e kívánatos kegyére ma 

Emlékeztessen minket istenihlete!134 

Jóakaratból, Menny s Föld, adjatok nekünk 

Gazdagságot: javakat s száztagú gulyát! (5.)

1 3 4  V ö . :

iái saviiúr váreniyam 
bhárgo devásya dhimahi \ 
dhíyo yó nah pracodáyüt \ \ 

RV. 3.62.10

Szavitri e kívánatos 
Isten fényére fókuszáljunk, 
aki [pedig] ihlesse a víziónkat! 
[Az Isten fénye a miénk.]
(Vö. Fórizs 2016c: 118.)

Szavitri e kívánatos 
[Nap]isten fénye a miénk, 
Látomásunk ő élteti.

(Vö. Fórizs 2016c: 118. 6 . lj.)

Szavitri választása ez: 
Naparcot mi adjunk neki, 
Bennünk ébresszen látomást! 
(Fórizs 1996)
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R V  1 .1 6 0

te  h i d yaváp rth iv l v isv asám b h u v a jta v á r l  ra j ásó d haray atk áv í | 

su jan m ám  d lú san é antar Tyate d evo d ev l d h an n án a sü riyah  su cili || 1.

u rav y acása  m a liin ! a sasca tá  p ita  illa ta  ca  bh uváiiani rak satah  | 

sudhrstám e vapusye3/na ro d á sl p ita  y at sím  abh i rü pair av ásay at || 2 .

sa v ah nih  putrah p itroh  p av itráv an  punati dhíro bh uváiiani m ayay á | 

dhenurii c a  prsnirii vrsabharii suretásarii v jáv ah á su krani p ayó asy a  duksata || 3 .

ayarii d evanám  ap asám  apastám o y o  ja ja n a  ro d ásl v isv asám bh u v a | 

v i y o  m am e r a já s í su kxatü yayajarébh jh  sk am bh án eb liih  sam  án rce  || 4 .

te  n ó  g n ia n e  m áh in í m a lii sraváh  ksatra iii d yáv ap rth iv í dhasatho b jh a t  | 

y en ab h i k js t ís  ta tan ám a v isv ah á pan ayy am  o jó  asm e sam  in v atam  || 5.

R V  1 .1 6 0 135

dyávaprthiví

té hí dyávaprthiví visvásambhuva 
rtávari rájaso dhürayátkavi 
sujánmani dhisáne antár iyate 
de vő de ví dhármanü süriyah súcih | | 1 •

uruvyácasü mahini asascátü 
pitá mötá ca bhúvanüni raksatah 
sudhrstáme vapusíye ná ródasi 
pitá yát sim abhi rüpair ávüsayat \ | 2 .

sá váhnih putráh pitaróh pavítraván 
punáti dhíro bhúvanüni müyáyü 
dhenúm ca pfsnim vrsabhám surétasam 
visváhü sukrám páyo asya duksata | | 3 .

ayám de\’ánüm apásam apástamo 
yó jajána ródasi visváisambhuvü 
ví yó mámé rájasi sukratüyáyü 
ajárebhi skámbhanebhih sám ánrce \ | 4 .

té no grnáné mahini mohi srávah 
ksatrám dyüvüprthivi dhasatho brhát 
yénábhí krstís tatánüma visváhü 
panáyiyam ójo asmé sám invatam | | 5 .

1 35  Rsih Dirghatamüh Aucathyah — chandah ja  gáti — devatü Dyavapfthivl.
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KV. 1.160

Menny és Föld II.

Menny és Föld, mindennek hasznára vannak ők, 

Hordozzák a világűr költőjét[, ki lát]136;

Hűen a Rendhez, két élet-adó137 emlő138,

Istennők között jár Törvény szerint a Nap. (1.)

Tágas, erős, kimeríthetetlen szülők,

A létezőket óvó apa és anya;

Két gyönyörű, büszke leány a két világ139, 

Atyjuktól kapták a szépség alakjait. (2.)

Fiuk140 kocsit húz141, [s] tisztító, csodálatos 

Hatalmával szétválasztja a lényeket;

A  foltos Tehenet mindennap O feji,

És fényes nedvéért O a dúsmagú Bikát. (3.)

Ki a legművészibb142 az istenek között143, 

Mindenkihez jó  két világot alkotott,

Igaz ihlettel mérte ki a két teret,

Nem vénülő támfákkal magasztalva fel. (4.)

Mi is titeket dicsérünk hatalmasok,

Dicsőséget, erős uralmat adjatok,

Csodálatra méltó hatalmat hozzatok,

Hogy földünket kiterjeszthessük általa! (5.)

136 V. kaví, poet [seer].
137 Szó szerint 'jószületésű', v. su-jánman.
138 Szó szerint 'tálka/teknő/ v. [dhisáne, f. du. N.A] dhisána, GW: f., ursprünglich Feminin eines Adjektivs dhisána. Dies... 
führt auf das Desiderativ dídhisami ... von dha zurück. ... Die Bedeutungsentwickelung macht Schwierigkeit. Als Bein- 
ame des Brihaspati (in dér spátern Sprache) bezeichnet es wol den, dér (die Götter den Menschen) geneigt zu machen 
sucht (vgl. d í d h i s a m i ebenso als fém. das Loblied ... oder das Opfer, besonders das Somaopfer, als das, wodurch man 
die Götter sich geneigt zu machen sucht. Aus dieser letzteren Bedeutung scheint die dér mit Soma gefüllten Schale, aus 
dér die Götter trinken, hervorgegangen zu sein. Bildlich werden dann Hímmel und Erde als die beiden Schalen aufge- 
fasst. ... 2) die mit Soma gefüllte Schale, aus dér die Götter trinken; 3) du. die beiden Schalen, Hímmel und Erde.
139 V. ródasT, f. du.
140 Két atya fia (v. putráh pitaróh).
141 Kocsihúzó, v. váhni. GW: a., m. [von ĵvah], 1) a.,fahrend, Wagen ziehend; daher 2) m., Zugthier, Zuguieh; insbesondere 3) m., 
Ross; ... MWD: m. any animal that draws or bears along, a draught animal, horse, team, RV; AV; VS.; TBr. [A]ny one who con
veys or is borne along (applied to a charioteer or rider, or to various gods, esp. to Agni, Indra, Savitr, the Maruts &c.), RV; AV. N. 
of Soma (as 'the flowing or streaming one'), RV. ix, 9, 6 &c. [T]he conveyer or bearer of oblations to the gods (esp. said of Agni, 
'fire', or of the three sacrificial fires See agni), RV.
142 Legaktívabb, legmesterebb, v. ápas. GW: thatig (von ap), besonders beim Opferwerk; daher 2) kunstreich, geschickt im 
Ausführen der Werke; 3) als m., dér Künstler, Werkmeister, Werkführer, Opferer; MWD: mfn. active, skilful in any art RV.
143 Az egész sor prózai fordítása: Ez/[Ő] itt az istenek mesterei/művészei közül a legmesterebb/legművészibb.
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