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RÖVID PÁRHUZAM PLÁTON ÉS ARISTOTELES 
KÖZÖTT. *)

Bátran állíthatjuk, hogy Platón és nagy tanítványa Aristo- 
teles jelzik összegét, fény- és tetőpontját a görög philosopliiának. 
Hogy e két bölcselő, ez a szó legnemesebb értelmében vett «par 
nobile fratrum* a görög bölcsészet terén, a philosophia mai 
álláspontjáról tekintve is magas helyet foglal el, ezt legjobban 
bizonyítja az a tény, hogy egyebet mellőzve Aristoteles formális 
logikája még mai napság is alapvető munkának tekinthető, s 
hogy oly jeles és tudós kutatók, mint Trendelenburg, Uebenceg és 
mások az Aristoteles megvetette alapon építették fel új philo- 
sophiai rendszeröket, Fouillée A lfréd2) jeles franczia bölcsész 
pedig, valamint Uphues Károly8) a philosophia új épületét a 
plátóni rendszer alapján kívánják felépíteni.

Hogy Aristoteles sokat, igen sokat köszönhetett Plátón 
tanításának és iratainak; azt Aristoteles saját munkáiból és 
Plátónra vonatkozó ítéleteiből világosan m eglátjuk: Aristoteles 
épúgy felhasználta Plátónt, mint összes előzőit és belőle az 
anyagra, tartalomra és a gondolat alakjára nézve kétségkívül több 
hasznot merített, mint bármely más előbbi philosopliusból. 
Nyilván gáncsolni való volna, ha ezt nem teszi, mivel philo- 
sophiai spekulatiója a philosophia egész birodalmát felölelte és 
nem czélozott kevesebbre, mint minden már rendelkezésére álló anyag 
segítségével az összes emberi tudásnak lehető legteljesebb architektoni-

V) Felolvastatott a budapesti philologiai társaság 1879. október 12-én 
tartott közgyűlésén. Ez értekezés különben csak egy fejezet szerzőnek 
„Platón élete és miivei“ czímű nagyobb munkájából.

*) „La philosophie de Platón“ (2 kötet, Paris 1869) czímü müvében. 
3) „Das XVesen des Dcnkens nach Plato“ (Landsberg a. W. 1881) 

czimű értekezésében.
Philologiai KŐzlfiny. VI. 1. 1
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2 BÁSZEL AURÉL.

káját, rendszerét megállapítani. De e mellett mégis annyi nagy és 
saját szerű érdem jut a stagirai bölcsnek osztályrészül, m int, 
Plátónt kivéve, egy ókori bölcsnek sem. Legyen szabad e két nagy 
szellem egybehasonlítására nézve néhány eszmét koczkáztatnom, 
még. pedig olyan sorrendben, a mint ezek bennem felötlöttek, 
a nélkül, hogy ez által tárgyamat csak távolról is kimerítettnek 
gondolnám. Az összehasonlítás mindenesetre legalkalmasabb 
arra, hogy a két gondolkozó egész valója feltáruljon előttünk.

I. Ha azt kérdjük, váljon Plátón vagy Aristoteles teremtett-e 
több új gondolatot, több új philosophiai nézetet: akkor nem merem 
elhatározni, hogy melyiknek ju^ az elsőség a két nagy gondolkozó 
közül. Annyit bátran állíthatunk, hogy mindketten, Plátón és 
Aristoteles együttesen, sokkal inkább öregbítették az emberi 
tudás kincsét, mint az összes ókori bölcselők, kik őket megelőzték 
vagy követték.

De ha I I .  az egész philosophiai rendszer beosztását, elrende
zését, tüzetes feldolgozását és kiépítését vizsgáljuk (nem értem itt 
pusztán a müveikben jelenkező beosztást, mert e szempontból 
Plátónéi kevésbbé rendszeresek, hanem értem igen is azt, hogy 
hogyan kellett e rendszernek meglennie az ő agyukban, a mennyi
ben t. i. ezt hátramaradt irataikból még sejthetjük), ha a fogal
mak szabatosságára, összefüggésök és összeköttetésök szilárdságára 
tekintünk; ha továbbá a levont következtetések lánczolatát, velős 
tömörségét és a bizonyítékok szigorúságát és alaposságát kutatjuk: 
úgy Aristoteles mint systematikas gondolkodó jóval meghaladja és 
felülmúlja Plátónt, bár azt sem tagadhatni, hogy Plátónnak is 
nagy érdemei vannak a philosophiának rendszeresítése, a syste- 
matika megállapítása körül.

I I I .  Bármennyi érdeme van is Plátónnak a philosophiai 
nyelv és terminologia körül, a végleges megállapítás dicsősége tagad- 
hatatlanúl Aristotelest illeti meg.

IV . Ha továbbá a Plátón és Aristoteles irataiban található 
philosophiai igazságok és ismeretek összegét nézzük: úgy Ajisto- 
teles szellemi kincse kétségkívül nagyobb és ez oldalról Aristoteles 
müveinek becse is jóval felülmúlja Plátón iratait. De ezen nem is 
kell csodálkoznunk, mert először már a gondolattartalom mennyi
ségére is döntő befolyással volt a két bölcselkedőnek különböző 
módszere és tárgyalási módja. Az egyik analytice, a másik synthe- 
tice k u ta t; amaz a párbeszédes, emez a rendszeresen tárgyaló, érte-
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARI8TOTELES KÖZÖTT. 3
kezö, szigorúan systematikus előadást használja. S e két módszer 
és forma közül nyilván az utóbbi az, mely nagyobb gondolatbeli 
gazdagságot ölelhet fel, legalább a terjedelem, szempontjából. 
£  különbséget, mely a választott tárgyalás módjában és természe
tében rejlik, még feltűnőbbé teszik a plátóni és aristotelesi elő
adásmódnak a sajátságai: az utóbbi gyakran ritkítja párját a 
szófukar rövidségben, az előbbinek előadása pedig sokszor szó- 
nokias áradozássá («copia et amplitúdó dicendi»-vé) válik. Másod
szor már azért is nagyobbnak kell lennie az Aristoteles irataiban 
található ismeretek és igazságok összegének, mert ő a physikát, 
mathematikát, sőt a természet leírását és a természetrajzot is fel
vette philosophiájának körébe. Neki az volt a terve, hogy kora 
összes tudományos ismereteinek rendszeres encyclopaediáját meg
alkossa. Harmadszor Aristoteles volt az első ókori philosophus, 
kinek tekintélyes magánkönyvtára vo lt; ő volt tehát az első nagy 
tudományos literator, kinek alkalma volt, korának nemcsak összes 
philosophiai munkáit, hanem általában valamennyi írott emlékeit 
olvashatni. Az által, hogy a megelőző bölcselők eszméit rendsze
resen tárgyalta, továbbá hogy óriási természetrajzi, statistikai{ és 
egyéb adathalmaznak ju tott birtokába (a mit kedvező életkörül
ményei nagy mértékben előmozdítottak), müveinek sajátszerii 
históriai értéket is adhatott, mely a plátóni iratokban ily mérték
ben épen nem volt, de nem is lehetett meg.

V. Ha ellenben a két philosophus müvei értékének meg
határozásánál azt nézzük, hogy az azokban alkalmazott vizsgálati 
módszer az olvasónak mily szellemi erejéhez és tehetségéhez, 
mily szellemi korához van mérve: úgy kétségkívül a plátóni 
iratokban követett módszer az, mely a fiatal olvasónak még te l
jesen ki nem fejlett gondolkodó és ítélő képességét könnyebben 
kifejti, hamarább megérleli. Először Plátón irataiban az író az 
olvasó mellé áll, az olvasóval együtt gondolkodik s korántsem 
beszél vele valami mélységes bölcseségnek komoly arczkifejezésé- 
vel az elérendő czél biztos tudatában, hanem kezén fogva alig 
észrevehetőig vezeti az olvasót az elérendő czél felé. Másodszor 
e módszer a kutatás tárgyát sokkal több oldalról és sokkal alapo
sabban világítja meg, sokkal inkább kedvelteti meg az olvasóval; 
„az igazságot“, Bacon szép szavai szerint, „úgy oltja be az olvasó 
leikébe, mint a hogy az az író saját lelkében megvolt; nemcsak a 
kivágott, éllettelen fatörzset nyújtja neki, hanem az egész növényt

1*
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4 BÁSZEL AURÉL.

gyökerestől, a kevés rátapadt földdel együtt, úgy hogy az olvasó, ha 
gondosan érzi és ápolja e növényt, tőle az ismeretek legszebb gyü
mölcsét várhatja". — Harmadszor ez a plátóni módszer bennünk 
a kutatás vágyát ébreszti fel; nem csak gondolatokat, eszméket 
közöl velünk, hanem meg is tanít, hogyan gondolkozzunk ; nem csak 
ezt vagy azt az igazságot ismerteti meg velünk, hanem arra is 
képesít, hogy az igazságot másutt is megtalálhassuk a magunk 
erejéből.

Másrészről az az út, melyen Aristoteles vezet minket, nem 
olyan, mint a plátóni, mely kellemesen kigyódzó s csak lassan 
emelkedő kanyarulatokon visz felfelé, hanem rövidebb, de termé
szetesen meredekebb is és fáradságosabb úton ju tta t egyenesen a 
tudomány templomához. Aristotelesnek dísz nélkül szűkölködő 
írásmódja ritkán fordúl a szenvedélyekhez és képzelethez, sőt 
inkább oly határozott és tömött rövidséggel öleli fel az egészet, 
hogy minden kifejtett gondolatnál azt hiszsziik; hogy egy egész 
oldalt, egy egész fejezetet olvastunk el. Ez a methodus, ez az írás
mód, hogy úgy mondjuk, érettebb férfiak számára talán még 
vonzóbb mint a plátóni és még nagyobb mértékben alkalmas 
arra, hogy a gondolkozó képességet gyakoroltassa.

Aristoteles syllogismusa igenis hasznos akkor, ha a már 
felfedezett igazságot minden oldalról be kell bizonyítani és meg 
kell világítani; Plátón analysise és induktiója ellenben inkább 
alkalmas arra, hogy minket, biztos úton haladva, valamely isme
retlen igazság felfedezésére elvezessen. Aristoteles mély gondol
kozása, higgadt és rideg felfogású fő, Plátón ellenben nem kevésbbé 
pontos, szabatos, de e mellett egyszersmind vidámabb, elevenebb, 
élénkebb.*) Plátón compositióinak legnagyobb részében bizonyos

*) Aristoteles mindig a legfőbb logikai világosságra törekszik ; Plátón 
szintén sok helyütt törekszik arra, de nagyon is gyakran megelégszik az 
aesthetikai világossággal, mivelhogy gyakran legmélyebb eszméit egy nagy
szerűen festett képbe, allegóriába vagy egy mesterileg kiszőtt mythoszba 
burkolja. Ezen a Plátón által sok esetben elért aesthetikai világosságra 
már szellemi erőinek eredeti vegyüléke és proportiója, észbeli tehetségének 
sajátszerű szervezete is vezethette Őt. E mellett a philosophiai használatra 
még nem igen képes nyelv is gyakran önkénytelenül gátolhatta öt szabad 
mozgásában. S végűi nemzete fejlettségi fokának bölcs megismerése is 
irányadó lehetett Plátónra nézve. Mert váljon Plátón kora, mely eddig a 
hasznosat mindig a kellemesnek leple alatt szokta vult elfogadni az ékes s 
elbájoló költészet kezeiből, vagy testvérétől a rábeszélő s elragadó szónok
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARISTOTELES KÖZÖTT. 5

méltóság és erő uralkodik, mely az olvasót leköti és önkénytelenül 
magával ragadja; de ez a fönnség egész természetesen folyik 
abból a dologból, a mit Plátón épen tárgyal, és egyszerűen s 
könnyedén halad ; nincs beszédében, tárgyalásában semmi dagály, 
áradozás vagy phrasis. A legtöbb írónál, kik müveikben a fónn- 
ségest akarják érvényesíteni, csakhamar látjuk, mily fáradságukba 
és munkájukba kerül ez. Mendelssohn Mózes, Plátón kongeniális 
szellemi rokona és a németek között Plátón legszerencsésebb 
utánzója, egy Abbthoz intézett levelében a következő szép szavak
kal fejezi ki ugyauezt a gondolatot: «Plátón Shaftesbury stílusá
nak minden szépségét utánozhatatlan kifejezésben könnyűséggel 
egyesíti. Prózája még ott is, a hol költőivé válik, oly gyengéden, 
oly csendes fennséggel folyik tovább, hogy a dologhoz nem értő 
ember azt hihetné, hogy a kifejezés semmi fáradságba sem került 
neki. Valahányszor csak Plátónt olvastam, mindannyiszor restel- 
tem, hogy a tollat kezembe vettem ; annyit legalább is írtam már 
életemben, hogy mostanság a természet fátyolán keresztül fel
ismerhessem a művészet munkás kezét. Érzem, mennyi munkájába 
kerülhetett Plátónnak, hogy nemes és magas röptü gondolatainak 
megadja azt a gyengéd finomságot, azt a kerekdedséget, mely egy
magában híres íróvá teve Fontenellet. Mi hanyag emberek úgy 
teszünk, mint a gyermekágyas asszonyok («Sechswöchnerinnen»). 
Ezek megelégszenek azzal, hogy sziilésök sikerült; aztán behuny
ják szeműket s nem törődnek az újonnan szült gyermek tisztoga
tásával. Mi kiczirkalmazzuk és kikerekítjük a körmondatot, de 
nem értünk ama titokhoz, hogy kelljen az utolsó mesteri vonással 
letörölni arczárói a művészet verejtékét.(i

VI. Plátón tehát nem szigorú értelemben vett philosophiai 
értekezéseket, hanem drámai formába öltöztetett bölcsészeti tartalmú, 
darabokat akart írni. E sajátszerü kutatásmódhoz csatlakozik az 
eleven, zamatos előadás jeles tulajdonsága, mely egy felette sze
rencsés phantásiától és mind azon tehetségektől függ, melyek 
a nagy költőt alkotják. E tekintetben Aristoteles ismét jóval 
elmarad Plátón mögött, ki e tekintetben egyedül áll minden idő

lattól, váljon az ilyen természetű és irányú kor — mondjuk — nem ve
tette volna-e meg az írásban nyújtott bölcsészeti oktatást, hogy ha a 
rajongó képzelet ékessége nem díszíti, hogy ha a fennkölt ihlettség lendü
lete azt néha ama két kedvelt művészet régióiba nem emeli?
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ben, mivel benne oly energiával és oly bensőleg egyesültek és 
szerencsésen vegyültek a bölcselőnek és költőnek tehetségei, mint 
senki másban.

V II. A plátóni philosophiának és gondolkozásmódnak külö
nösen jellemző oldala az ideálisra törekvő irány. Ez az oka, hogy 
Plátón sokkal inkább emeli a lelket a magasabb régiókba, sokkal 
hathatósabban utalja legmagasabb czéljaira, mint bármely más 
ókori vagy újkori bölcsészeti rendszer. A valódi tiszta kedély nem 
az új platonikusokat jellemző ábrándozásokkal, extasissal telik el 
Plátón olvasásánál, hanem igenis eltelik az igazságért, az erkölcsi 
jóért való jótevő lelkesedéssel, — az alakban, harmóniában, szó
ban és tettekben nyilatkozó igazi szép iránt való szeretettel; 
eltelik továbbá legmélyebb hódolattal a legtökéletesebb lény 
iránt, végre eltelik a halhatatlanság és a legtökéletesebb jó utáni 
folytonos törekvés forró vágyával, — mely mindannyi felsorolt 
vágy és érzelem együttesen Plátón szerint a tiszta ember kedé
lyében a legnagyobb boldogsággal párosúlt legfőbb erkölcsös
séget szüli.

Aristoteles nem volt ily mértékben mint Plátón ideális ter
mészetű; hidegebb, jobban fontolgató ítélő tehetsége volt, melyet 
kelleténél merész phantasia soha sem vezetett tévútra. 0  szelle
mének egész szervezete folytán nem is bírta mesterének a szép 
és jóért lángoló ihlettségét; ö inkább úgy áll előttünk, mint a 
hogy őt Raphael festi «Athéni iskoláját-bán, a h o l: Aristoteles 
éles, mindent átható, mindenen uralkodó és mindent felölelő 
tekintetét a földre szegzi, jeléül annak, hogy az ember és az egész 
természet összes földi viszonyaival együtt lábainál fekszik, míg 
Plátón bölcs ihlettségében és egetverő lelkesedésében az ég felé 
irányozza tekintetét, vagy a hogy Goethe J) Raphael képére czé- 
lozva mindkettőnek lényegét oly szépen és helyesen fejezte ki, 
midőn azt mondta: * Plátón olyféle viszonyban áll a világhoz, 
mint egy üdvözült lélek, kinek örömére szolgál, ha egy ideig 
köztünk lakozhatik; de e mellett nem annyira az a szándéka, 
hogy a világot megismerje, mert hisz azt úgy is ismeri már és 
feltételezi, hanem inkább, hogy azt, a mit magával hozott s mire 
a világnak szüksége van, az emberekkel barátságosan közölje;

6  BÁSZEL AURÉL.

x) Goethe: „ Geschichte dér Farbenlehre“ 2. rész : „ Ueberliefertes 
39. kötet, 65. lap.
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARISTOTELES KÖZÖTT. 7
Plátón a mélyre hat, de inkább azért, hogy azt az ő lényével 
betöltse, Bem hogy annak titkait kifürkészsze. Ő magasra emel* 
kedik, mert visszavágjak eredete helyére. Minden a mit mond, 
egy örök egészre, szépre, jóra és igazra vonatkozik, mely után a 
vágyat minden kebelben felkölteni s felserkenteni igyekszik. 
A mit e földi tudásból egyenként sajátjává te tt? az elolvad, elpáro
log módszerében, előadásában.® Goethének Aristotelesre vonatkozó 
különben kevésbbé vonzó Ítélete következőleg hangzik: «Aristo
teles oly állást foglal el a világgal szemben akár egy építőmester. 
Minthogy ezen a földön él, működnie és teremtenie is itt kell. 
Kérdezősködik a talaj felől, de csak addig, míg alapot talál. 
A mi ez alatt van a föld középpontjáig, az iránt ő teljesen közö
nyös. Roppant nagy alapkört rak épülete számára; mindenünnen 
anyagot hord össze, rendezgeti, egymásra rakja, s ily szabályos 
alakban pyramis módjára emelkedik a magasba, míg Plátón 
obeliszkhez, sőt karcsú tüzoszlophoz hasonlóan tör az ég felé». 
S valóban mily nagyszerű, mily jellemző intuitív conceptióval 
állítja elénk «Athéni iskolá»-jában Plátónt és Aristotelest Ra
phael/ Plátón, a nemes ősz, jobbjával az égre utal, az igazság 
ama birodalmára, mely a földön túl van, mely itt teljesen el nem 
érhető. Bal kezében «Timaeos#át tartja, a világalkotásról és te r
mészetről szóló mélyelméjü iratát. Aristoteles ellenben, az erő
teljes férfiú, jobbját kinyújtja és ezzel a valónak talajára utal, 
melyben a szilárd ismeretet keresi. Bal kezében az „ Ethika“ 
(a m int Raphael a könyvet czímezte), amaz irat, mely a legma- 
gasztosabb gondolatokat tartalmazza, melyeket valaha az emberi 
életről és az emberi erényekről írtak. Plátónt és Aristotelest tehát 
jellemzően és geniális módon ép abban a pillanatban állítja elénk 
a művész, a mikor ellenkező világnézetüknek alapgondolatát egymás
sal szemben megállapítják.

Ha a Plátónt és Ari&totelest megelőző philosophusok a világ
nak és emberi életnek csak egyes, habár lényeges oldalait fogták 
fel mint teljes, kimerítő egészet; ha ők a mennyiséget és har
móniát, az alak törvényét, a mindenség mozgásait vagy az 
emberek életében és öntudatában jelentkező jót tették vizsgálatuk 
tárgyává: úgy ezekkel szemben azért magaslanak ki oly annyira 
Plátón és Aristoteles, mert ők az ismeretnek egyes szétszórt 
elemeit terjedelmes egységgé kötik össze és a gondolatoknak 
öntudatos, szerves egészét teremtik meg, egy szávai bölcsészeti
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rendszert alkotnak. Csakhogy különböző értelemben, különböző 
felfogással alkották meg ezt az egészet (mint ezt Raphael is 
kifejezi festményében): Plátón ideálisan, mintegy a valót meg- 
szellemítve, Aristoteles reálisan, rendszerét szigorúan a valóhoz 
kötve 'es azon felemelve.

Fejtsük ki most már közelebbről Plátón idealizmusát és 
Aristoteles reálismumt. Általánosan elismert és számtalanszor 
hangoztatott tény az, hogy Plátón világnézetének kiváló jellem
vonása : az ideális. Plátón volt az első, ki az idea szót megterem
tette, s mi ezt mai napság is eredeti értelmében használjuk, 
mikor t. i. arról az ideáról beszélünk, mely a művész szellemé
ben megszülemlik és a megalkotott müvet áthatja, és a nézők 
vagy hallgatók lelkében újra megszületik és sokszorozódik. 
„Idea*1 annyi mint alak. Plátón tehát a múlékony dolgokban a 
maradandó szellemi alakot (tartalmat) kereste mint örökké val/>t, 
mely a múlékonyt megelőzte és miből a múlékony származott. 
A teremtő végczélja arra irányúi, hogy ezen örök alakot létesítse, 
életre hozza, — mely örök alakot a tárgyak saját irányuk szerint 
követik is, mely örök alakot elérni is igyekeznek, de még sem 
érhetnek el teljesen bonyolódott, nehézkes és elválaszthatatlanúl 
hozzájok tapodó anyaguk miatt. Az ész — úgymond Plátón — a 
teremtőnek ezen végczélját, az örökkévalót mint istenit ismeri fel a 
tárgyakban, a világban, minthogy az ész egykor maga szemlélte 
ezen örök istenit,■ ezen örök ideát a maga teljes tisztaságában, elvá
lasztva minden anyagi salaktól. De ily visszaemlékezés csak a 
tiszta léleknek jut osztályrészül, mert csak a tiszta szemlélheti a 
tisztát. Pláton a fogalmakat az alaknak, az ideának szépségébe 
öltözteti, és ha ö mint agg ember, ki a költő szavai szerint még 
sírja küszöbén is reményt táplál, vidám tekintettel utal az ég 
felé: úgy ő a szellemet szoros, elválaszthatlan közösségbe hozza 
ez örök alakokkal, az isteni ősképpel. Ha Sokrates a jót az em
berek életében s öntudatában kereste, úgy Plátón ezt mindenütt 
keresi: az emberek életében, a természetben, a világegyetemben 
egyaránt. Mert a jó annyi, mint az isteni, a legfőbb, örökkévaló 
alak. Minden többi alak, melynek a tárgyak múlandó képmásai, 
a jóból származott. Plátón az ő „Timaeos“-iban, melyet a művész 
igen jellemzően kezébe adott, azt írja : «Az, ki a mindenséget 
elrendezte, jó volt, és a jóhoz semminemű irigység nem fé rt; s
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mivel minden irigység nélkül való volt, úgy azt akarta, hogy a 
világ a lehető leghasonlóbb legyen hozzá». Ha az istenek a 
görögök hite szerint megbüntették Prometheust, mert tüzet hozott 
az égből az embereknek és ezáltal őket okosakká te tte ; — ha 
még Herodotos is, ki egy életkorral előzte meg Plátónt, nyiltan 
bevallja, hogy minden isteni lény irigy, a mint ezt például Poly- 
kratesről szóló elbeszélésében kifejezi: úgy Plátón ahhoz a nagy 
és szabad gondolathoz emelkedik fel, hogy isten az ő lényét nem 
tartogatja a maga számára, hanem irigység nélkül közli a világgal 
és nyilatkoztatja ki abban. Midőn Pál apostol az athéneieknek a 
keresztyénséget hirdeti, így szól hozzájuk («Apost. cseleked. 17., 
27. és köv.): «Az Isten bizony nem messze vagyon mindenikünk- 
töl, mert ő általa élünk, mozgunk és vagyunk, miképen a ti bölcs 
jwétáitok közül is mondották némelyek: «mert az Istennek nem-, 
zetei is vagyunk» (mi az ő neméből valók vagyunk)*. Az utóbbiak 
nyilván egy görög költőnek szavai. De váljon honnan merítette 
ezt ez a későbbi költő, kire Pál apostol kivatkozik ? Ki hirdette 
először az isteni eredetet oly világosan és fennhangon, mely sze
rin t t. i. az isteni ész és az emberi szellem ugyanazon étellel táp
lálkozik, ugyanazon forrásból ól, t. i. az örök idea szemléléséből ? 
Nem más, mint Plátón, ki a magasra utal.

„Lépjetek be((, így szólt egy alkalommal Herakleitos a hozzá 
jövő követekhez, kik a tiíz helyénél ülve találták ő t; ((lépjetek be, 
mert itt is istenek lakoznak». Aristoteles ezt a régi mondást: 
«mert itt is istenek lakoznak » nem csak a tiíz elemére vonatkoztatja, 
hanem más alkalmazásban azt követeli, hogy az egész termé
szetet, egyáltalában a dolgok lényegét, kezdetét és végokát kutas
suk, és azt véli, hogy a ki bennök az okot és czélt felfedezte, 
látja bennök az istenit is. Ennek megfelelően (Raphael képén) 
kinyújtja hatalmas karját és a valóra, a realisra utal, melyben az 
ismeret segítségével erősen meg akarja vetni lábát. Aristoteles 
megmérhetlen szellem. Nincs olyan nagy vagy kis dolog, mit ő 
meg ne figyelt, meg ne állapított volna. Nem is igen akad más 
szellem, a ki úgy mint ő, nemcsak az egyesnek megmérhetetlen 
t fim egét, hanem az e tömeget uralkodó általános eszmét folytonos 
megfigyelése tárgyává tette volna. Aristoteles megteremtette a 
Logikát és megírta benne következtető gondolkozásunk örök
érvényű törvényeit; — a mozgásban, térben és időben felkereste a 
természet végső alapokait s meghatározta ezeket Physikájában; —

PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARIST0TEL1 S KÖZÖTT. í)
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10 BÁSZEL AURÉL.

megállapította a természetrajzt, és mai napság is különös megtisz
teltetésnek veszi e tudomány, ha Aristoteles felfedezéseit újból fel
fedezheti ; — kutatta a lélek fogalmát és csodálatra méltó Psycho- 
logiájában kinyilatkoztatta annak fejlődését; — Rhetorikájában és 
Poétikájában még a szónoklatot és költészetet is mélyre ható 
vizsgálata tárgyává tette és örökbecsű törvényeket alkotott azok 
szám ára; — Ethikájában mély értelemmel nyomozta az emberi 
élet végczélját és boldogságát, és erkölcsi physiognomiákban min
den időre kiszabta az erények lényegét; — leírta a legkülönbö
zőbb államformákat és tapasztalatok utján érlelődött tekintettel 
szerkesztette Politikáját, melyben a valót (a valóságban létező 
görŐ4 államformák útvesztőjét) benne lakozó saját eszméje szerint 
tekinti és itéli m eg; — vé^til belebocsátkozik a végső okoknak, 
magának az isteni észnek rejtett mélységeibe és nem nyugszik, 
míg Metaphysikájában mindent napfényre nem hoz, a mi az em
beri gondolkozás számára hozzáférhető. Ennyit és még többet ölel 
fel Aristoteles.

A mint Plátón a világot a művész szemével vizsgálja, úgy 
iratainak külső alakjában is a művészi, költői szellem nyilatkozik, 
és még a legnehezebb tanokat is a költői mythos szent varázsába 
és dicsfényébe burkolja. Aristoteles ellenben a próza embere, a - 
mint csakis a meztelen valót kutatja. Az alakító művészet kelleme 
helyett nála erősebb vizsgálódási képességet, élesebb tagolást és 
nyomozást találunk. Ha Plátón a fennforgó tudományos kérdést 
élénk párbeszédek művészi keretébe vonja és Sokratesben egy élő 
philosophust állít elénk, kit egész szeretettel és teljes odaadással 
majd minden párbeszédének központjává tesz : viszont Aristote- 
lesnél a személyiség sehol sem lép előtérbe ; a kutatás csak magá
val a tárgygyal foglalkozik, és párbeszédek helyett szerves disci- 
plinákban nyújtja a tudományt. Míg Plátón a fogalmat a képző 
szemléletben, az idea szép alakjában lépteti fel, addig Aristoteles 
a fogalmat csak gondolja, csak a gondolat segítségével állítja elénk; 
és a hol Plátón a symmetriában és harmóniában nyilatkozó szép 
arányt dicsőíti, ott Aristoteles egy lépéssel tovább megy, és az 
életet átalakító és átható czélban fedezi fel a szervesség nagy esz
méjét, melynek még ma sem bírtunk végére járni.

De ha ilynemű ellentétek mutatkoznak is Plátón és Aristo
teles között, a harcz még sem élet-halálharcz. Már az ó-korban, 
de különösen az olasz renaissance korszakában (nevezetesen
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARISTOTELES KÖZÖTT. 11
Raphael idejében Í6) nagy buzgalommal törekedtek a tudósok 
arra, hogy a plátóni és aristotelesi philosophiát egymással ki
egyenlítsék és kibékítsék. És váljon csakugyan annyira el van- 
nak-e egymástól szakadva az ég, hová Plátón tekint, meg a föld , 
melyre biztos kézzel utal Aristoteles, hogy ezeket nem karolhatná 
át egy eszme, egy egész ? Tekintsünk Raphael képére, a két alak 
nyugodt magatartására, — és úgy hiszszük, hogy az igazság bir
tokában van közülök mindegyik, hogy van egy eszme, van egy 
gondolat, melyben mindketten találkoznak. Plátón ideája Aristo
teles világa nélkül olyan volna, mint az igazság valóság nélkül; 
még olyan maradandó sem volna, mint a múlékony szivárvány, 
mely elragadó színekkel lebeg a föld fele tt; mert a valóságot 
nélkülöző igazság senki szeme előtt nem jelenhetnék meg, nem 
nyerhetne létet, életet. Ezzel szemben Aristoteles (reális)  világa 
Plátón ideája híjával ismét csak igazság nélkül szűkölködő valóság 
volna, kietlen erőknek elbizakodott játéka, rudis indigestaqué 
moles, melyet az eszme nem világít meg, sivár és gondolatban 
szegény. Azért már Plátón és Aristoteles is úgy haladnak, hogy 
kiki a maga irányát (emez a reálist, amaz az ideálist) nem követi 
kizárólagosan. Hiszen Plátónnál a világ az örök ideának képe, és 
Aristotelesnél egy alkotó jogalom alapja minden dolognak. Mind
ketten önmaguktól egy közös czél felé haladnak, melyben talál
koznak. S nevezetesen Aristoteles, mint Plátón tanítványa, a köz
tük fennálló nagy ellentét közepette és annak daczára is, a plá
tóni szellemnek épen leglényegesebb, java részét vette fe l magába.

Felsorolásunk, még egyszer ismételjük, nem akar teljes 
lenni. Láttuk, hogy minő különbségek tüntethetők fel Plátón és 
Aristoteles sajátszerű egyéniségében. Láttuk, hogy Plátón drámai, 
költői jelleme és viszont Aristotelesnek szigorúan philosophiai, 
csak a gondolatra irányzott törekvése; másrészt pedig Plátón 
ideális és Aristoteles reális jellege szemben állanak egymással. 
Ezen jelzett különbségek okai annak, hogy míg Aristoteles philo- 
sophiája abban az időben, mikor a szép iránt való érzék szuny- 
nyadt, kivált abban az alakban, a hogy azt a scholasticismus 
eltörpítette és lenyesegette, századokon keresztül uralkodott az 
akadémiai tantermekben, a szerzetesek czeüáiban és még később is a 
tudósok szobáiban: addig másrészről Plátón mindig, de kiváltkép
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12 BÁSZEL AURÉL.

a renaissance korában, a művészetek és tudományok újjászületé
sének idejében is kedvencz írója volt a költőknek, szellemes nőknek 
és mindazon férfiaknak, kik gyöngédebb és melegebb érzést, élénkebb 
képzelő tehetséget kötöttek Össze philosophiai hajlammal. Az első 
keresztyén századok legnevesebb egyházatyái, nevezetesen Cle- 
mens Alexandrinus, Origines és Augustinus philosophiai irá
nyukra nézve platonikusok. Érteni akarják azt, a mit hisznek, és 
ez igyekezetükben segítségökre van Plátón. A középkorban előbb 
az araboknál, azután a keresztyén iskolákban túlsúlyra vergődik 
Aristoteles. Ama philosophusok, kik az immár befejezett kölni 
dómot alapították és épülni látták, mint Nagy Albert, Aquinói 
Tamás, kiknek scholastikus rendszereik az egyház mind megannyi 
oszlopa volt, egész életükben azon buzgólkodtak, hogy a középkor 
tudományába Aristoteles világát és értelmét oltsák belé. A XI I I .  szá
zad óta majdnem egészen más az emberiség ábrázatja; a XIX.  
század szabad szellemben megkezdett és folytatott bölcsészeti 
munkálatai már nem hasonlítanak távolról sem a XIII. század 
szigorú scholastikus dolgozataihoz. De Aristoteles és Plátón 
mégi 8 túlélték a nemzedékeket. Melanchthon mint reformátor 
szemben a katholikus egyház scholastikusaival Aristoteles szelle
mében irta meg bölcsészeti tankönyveit. Plátón és Aristoteles még 
mai napság is nem kis mértékben uralkodnak az eszmék, gondo
latok világában. A franczia, angol és német tudósok még most is 
ezen két bölcsész felújításán fáradoznak. A németeknél századunk 
elején a Plátónért való lelkesedés volt a túlnyomó és Aristotelest 
majdnem elfeledték volt. Jacobi határozottan Plátón pártjára 
állott. Schleiermacher egészen otthonos volt Plátónban és finom 
érzékkel elevenítette fel még mai nap is mintaszerű fordításában 
és az egyes plátóni párbeszédekhez való velős bevezetéseiben, 
így a francziáknál Cousin, az angoloknál Jowett. — Hegel inkább 
Aristoteles felé hajlott és Hegel hatása következtében több 
Aristotelesre vonatkozó munka látott napvilágot. Nálunk Hun- 
falvy Pálé az érdem, hogy Plátón némely müveit, Haberern Jo- 
natháné*) pedig, hogy Aristoteles főbb müveit magyarban bírjuk. 
De váljon hányán műveltjeink közöl (de még tudósaink közöl is) 
tanulmányozzák eredetiben vagy olvassák fordításban Plátón és

x) V. ö. Hunfalvy Pál, Emlékbeszéd Haberem Jonathán felett, 
Budapest 1881.
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARISTOTELES KÖZÖTT. 13
Aristoteles műveit? S mai napság, a mikor a philosophiai törek
vések a legellenségesebb szélsőségekig vannak szélylyel zilálva, 
a philosophnsok Plátónban és Aristotelesben keressék a közös 
kiindulást és megnyugvást, a mint ezt tényleg keresték az ango
loknál; Grote, Geddes ; a francziáknál: Fouillée, Ravaisson ; a né
meteknél : Trendelenburg, XJeberweg, Bonitz, Éneken és mások.

Aristoteles kutatási módja, irálya és előadása, a mint láttuk, 
nagyban különbözik a Plátónétól. Kiemeltük Plátón ideális gon- 
dtílatmenetét és világnézetét. Ez utóbbi körülmény ép azokat az 
éreket teszi alkalmasakká a Plátónnál való tartós foglalkozásra, 
melyekben az ifjú lassanként férfiúvá érik, — melyekben az érni 
kezdő ész számára az a fődolog, hogy gondolkozni tanuljon, nem 
pedig, hogy gondolatokat teremtsen, — melyekben nem azt tekintik, 
hogy mit és mennyit tanult és tud valaki, hanem hogy hogyan 
tanulta meg azt. a mit tu d ,— s mely években végre az üde és m int
egy az élet hajnalát élő érzelem többé vissza nem térő virágzása 
korát éli. Ekkor van az, hogy a phantasia még meg nem bénult 
szárnyain repdes ; — ez az a kor, mely az ember életének fény
pontja ; — ez azon kor, mely legalkalmasabb arra, hogy a töké
letesség, fönnség és szépség ideáit magunkban és minden más 
nemes lélekben felköltsük és megelevenítsük, hogy idegen eszmény
képeken lelkesülve saját ideálokat alkossunk.

Hasonló haszonnal fogja majd azután a görög szellem tisz
telője kizárólagosan Aristoteles beható tanulmányozására szentel
hetni a férfias életkor későbbi éveit, mikor a gondolkozó erő éret
tebb, mikor kevésben követelünk sokat, és a mikor könnyebben 
nélkülözzük a beszéd külső díszét.

De már oly sokáig időztem a sajátszerti psychologiai előnyök 
megbeszélésénél, melyeket az ókori bölcsészeinek ezen két hősé
vel való foglalkozás nyújt, hogy csak röviden utalhatok arra, 
minő előnyös dolog az egy szakba tartozó írókat oly egymásután- 
bán olvasni, a melyben ők magok írtak. Ha az ily olvasásnál min
den későbbi író a már olvasott író segítségével érthetőbbé válik: 
úgy ezt kiválóan Aristotelesnél tapasztalhatjuk, kit műveinek 
számtalan helyén meg se érthetnénk tanítója iratainak alapos 
ismerete nélkül, melyekre oly gyakran hivatkozik, majd nyíltan, 
majd meg hallgatagon.

Plátón és Aristoteles személyében nem a múlt áll előttünk, 
hanem a történelem állandó jelene. Plátón és Aristoteles két fönn-
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14 BÁBZGL AUBÉL.

séges képviselője mind annak, a mi tisztán emberi és szellemi. 
A görög ókorban a szellem eredetileg, természetszerűen fejlődött: 
látjuk ezt az egész görög irodalom fokozatos és természetszerű fej
lődéséből. Ebből magyarázható az a tünemény, hogy e kor alakjai 
nem oly tarkák és mesterkéltek, mint a modern életéi, hanem 
világosak és egyszerűek; nem csiszoltak és változékonyak, nem 
mozgékonyak, hanem nyugodtak és mintegy plastikailag kidom- 
borodók. S ily éltető szellem ragad el bennünket, ha Plátón és 
Aristoteles lábaihoz telepedünk, ha irataikba elmélyedünk, ha 
tanaikat hallgatjuk.

A költészetben, szobrászatban és építészetben örökbecsüek 
maradnak a görögök alkotásai. A mi pedig philosophiájukat illeti, 
gondolkozásmódunk, ha elavúlttá, szárazzá, elaszóttá vált, azt a 
görög philosophusokkal, nevezetesen Plátón és Aristotélessel való 
foglalkozás újra felüdíti, új életre serkenti. Mert a görög ókor szá
munkra nem sötét, holt s rideg őskor, hanem szellemünk ifjúsága.

D r. B á s z e l  A u r él .

A NA KREONI  DALOK.

(6) Felelet.

Faggatnak a leányok: 
Anakreon, te vén vagy.
Tekints csak a tükörbe,
Lám a hajad kihullott,
S a homlokod kopasz már.
Én nem tudom valóban,
Van é hajam, kiliullott-é,
De azt tudom, hogy annál 
Inkább való a vénnek,
Hogy élje a világát,
Minél közelb a sírhoz.
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ADATOK ERDÉLY NÉHÁNY HELYSÉGNEVÉNEK 
MAGYARÁZATÁHOZ.

•Es giebt ein lebendigeres Zeugniss über die Völker, als 
Knochen, Waffen und Gráber und das sind ihre Sprachen.» A ré
gész és történész jól lehet fejét rázva olvassa Grimm Jakabnak, 
az etymologia nagy mesterének e mondását; de közelebbről vizs
gálva e szavakat, belátja mindketteje, hogy a nyelv sok esetben 
valóban biztosabb vezér a történetnél.

A nyelvben él — hogy Mommsen T. szavaival éljünk — az 
egyes népek története; benne leljük fel a népek technikai és er
kölcsi forradalmait, hol mint valami archívumban találja meg a 
fürkésző szem mindazt, mit egyebütt talán hasztalan keresne. 
E  levéltár képezi korunk egyik gazdag kincstárát, melyet kútfor- 
rás gyanánt használni, az új nemzedék nem mulaszthat el; főkép 
azon korra vonatkozólag nem, melyre nézye minden közvetlen 
hagyomány megszűnt: mert igaz ugyan, hogy ott, hol az irott tör
ténet fonala megszakad, hol a szóhagyomány is hiányzik — a 
ném a kő is megszólalhat, hogy tanúságot tehet a rom is, de hol 
ezek is megszűnnek, ott csakis az egyes szók és elnevezések lehet
nek kalauzaink. Ezek adják kezünkbe Ariadne fonalát, melynek 
segítségével gyakran járatlan útakon is biztosan haladhatunk.

A történész és etymologus jól ismeri az egyes szók, főleg a 
helységnevek sorsát; valamint azon nehézséget is, melylyel a vizs
gálónak — nevezetesen a bérezés Erdély helységneveinek meg
határozásánál — küzdenie kell. Jól tudja, hogy igen sok esetben 
a  leghíresebb onomatologus is tanács nélkül áll: hát még az ety
mologus ? ki korántsem érheti be a jelennel; mert a helységek ■— 
eredeti foglalkozásuk, gazdájuk, vagy őslakóik megváltozásával, 
nem ritkán nevüket is el változtatták.

A ki tehát az erdélyi helységnevek meghatározásánál csakis 
a jelenre támaszkodik, az előre is biztos lehet arról, hogy kuta
tása hiányos leend.

A helységnevek etymologiájánál tekintettel kell lennünk az 
összehasonlításon kívül a helység történetére, sőt akárhányszor a 
szomszéd községek múltjára i s : nem szabad továbbá számon kívül 
hagynunk a netaláni régi mondákat, regéket — bármi csekély ér- 
téküeknek lássanak is azok, mível akárhányszor csakis ezek képe
sek a vezérfonalat kezünkbe adni.

ERDÉLY NÉHÁNY HELYSÉGNEVÉNEK MAGYARÁZATÁHOZ. 15
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Hogy minő változatasságokon megy keresztül az idők folytán 
az egyik, másik helység — mutatják a történet lapjai és számos 
helység: Oroszfalu, Olasztelke stb. története.

Tudjuk, hogy a helységek az új gazdával új népet, igen gyak
ran új nyelvet és vallást is szoktak cserélni: csőd ál kozhatni-e te
hát, ha e változások folytán a helység neve is megváltozik? Ve
gyük p. o. a mai Szász-Femest, Szász-Lónát (Kolozsm.) vagy Szász
falut (Háromszékm.). Tiszta magyarság, magyar vallás és ugyan- 
ily szokás jellemzi mindnyáját. Hát még a rókaprémes unitárius 
toroczkói székely ?

Yajjon ki merné e vendégszerető és takarékos néptől e 
tisztes nevet megtagadni ? De az ethnographus vizsgáló szemét 
mi sem kerüli ki; és ő első tekintetre is fölismeri, hogy e nép ősei, 
ép oly kevéssé látták a kopasz Hargitát, s ép oly kévésé ittak a 
székelyek áldozó poharából, mint a mai Wermeseherek meg Zsa- 
kunok. A történész még ennél is többet m ond; midőn azt állítja, 
hogy e nép oheros eponymos»-sza nemcsak a festői Székelykőn, 
hanem Flandria, vagy Eisenwürzel*) virányain is látta az öreg 
napot kelni. Annyi bizonyos, hogy ha az említett vagy a szász nép 
ősei közül — kik vendégszerető királyaink hívására a sívár par
tokat elhagyva — s a «Land voll Gold und Rebensaft* Kanaanjá* 
val főlcserélve — valamelyik főitámadna, hogy az csakhamar vísz- 
sza is kívánkoznék az örökbéke hazájába. De mit is keresne az 
új nemzedék közt, melynek nemcsak vallása, hanem nyelve is más, 
mint minő az ősöké vo lt!

Hasonló jelenséggel találkozunk más nemzeteknél i s ; sőt 
mondhatunk-e kedvezőbb választ a Hunyadmegyében fekvő Szt.- 
András, Szántóhalma,2) Cserna-Kereszturról és számos más elolá- 
hasodott községről ? Yajjon kíméletesebben bánt-e az idő e derék 
és jobb sorsa méltó székely néppel, mint a fönnebb említett erede
tileg szász községekkel. Nem vesztették-e el ezek is, ép úgy, mint 
amazok előbb eredeti vallásokat, később legszentebb kincsüket — 
nyelvüket ? A nép ez utóbb említett ereklyéjének elvesztésével a 
régi szép magyar helységnevek is egyre vesztek, vagy eloláhosod-

J) L. Orbán B. Székelyf. V. k. 200. 1.
2) A község kelyhe, mely 1716. évszámot viseli, s melyet az Úrva

csora osztáskor használt, ma is a dévai ev. ref. ekklezsia birtokában van.
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tak, m in t: Almoséin, Ciscedagu (Kecske(d)ága), Guraszáda, Gyalu- 
mare, Riu de Móra (Malomviz) és mások.

De idején levőnek tartjuk e kis kitérés után tárgyunkra a Hely
ségnevek történetére, illetőleg etymologiájára áttérni.

A legnagyobb, de egyszersmind legroszab etymologus — a 
nép. Ha nyelvének kútjába véletlenül valamely idegen szó kereke
dik, úgy az abban addig forgattatik, míg saját mezétől megfosztva
— a magy. ném. vagy illető nyelv jellegét föl nem veszi. Sajátsá
gos eljárás; de talán épen abban nyilatkozik a nép ereje legcsat
tanóbban, hogy az idegen elemet addig és addig köszörüli, rajta 
addig és addig változtat, míg azt, saját szülöttjéhez hasonlóvá át 
nem alakította.

Hogy minő erőszakot követ el a szón a nép ebbeli működé
sében, s hogy a félig vagy épen nem is értett szónak miképen törek
szik a maga felfogása szerint értelmet kölcsönözni, azt legjobban 
a tulajdon- vagy oly neveknél észlelhetjük, melyeknek kiejtése 
a népnek némi nehézséget okoz. íme néhány példa. Útcza nevek: 
Veselényi útcza: Wasserlenigasse; Házsongárd: Hasengarten 
(Kolozsv.), Varcagásutca: Schwarzgasse (N. Enyeden) stb.

Tulajdonnevek : Báró Czethal, Seethal; Perecz Mihály, 
Bretzenheim ; Csákány Juczi, Giacomuci; Vászon Pál, Weich- 
selbaum stb.

A népnek eféle etymologiájával igen sok helynévnél fogunk 
találkozni — főkép a vegyes nemzetiségű megyékben.

Nagy szerepet játszik — miként ezt szintén némely helység
névnél bővebben látni alkalmunk lesz — a nép etymologiájában a 
gúny is.

Egyelőre csak egy-két példát legyen szabad megemlítenünk. 
Bik(a) falvát még csak megértjük valahogy; de hogy mit jelent
sen a Szent-Gerlice, meg a Szent-Rontás (az első Udvarhelym. a 
két utóbbi Maros-Torda megyében), valóban nehezen lehet megér
teni ; főleg ha tekintetbe veszszük, hogy mind a három község népe 
tős gyökeres ev. ref. vallásu. A kulcsot azonban épen az utóbbi 
körülményben leljük meg. Egy alább következő kis széttekintés 
bővebb felvilágosítást ad e két névről.

De akadunk az érd. helyneveknél oly jelenségre is, hogy a 
nép a helység eredeti nevét veszni hagyta, s helyébe újat, de nem 
saját véréből valót, sem a szomszéd nemzettől kölcsönzöttet, ba-

PhUoIogiai Közlöny. VI. 1. 2
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nem egész idegent vett helyébe. Ily módon jn t a merőben szász 
Fetele e szép magyar hangzású névhez.

A felsoroltak után igen taláóan hasonlíthatnék össze sok 
helység nevét a forgalomban levő pénzzel, mely tudva levöleg 
addig és addig forog közkézen, míg elkopva és tökéletesen isme
retlenné válva már csak muzeumba való, hol eredetére — ép úgy, 
mint néhány helység ősi nevére csakis a szakértő ismerhet.

Ki ismerne rá — hogy csak nehány példát említsünk, a mai 
Saragossában az egykori hatalmas Caesarea Augustára, és ki 
merné állítaní, hogy Dunquerque (Dünkirchen) őseinek ereiben 
nem gall, hanem Ármin vére buzogott? Avagy ki tudná Szász
város német elnevezését hamarjába defineální és ki merné állítani, 
hogy a Broos név Szt. Ambrus egyházatya nevével függ össze ? *)

Dolgozatunkban készakarva választottuk ez alkalommal 
fökép a hajdani «Szász- és Székelyföld* néhány helységét; neve
zetesen azokat, melyek nemcsak etymologiai, hanem talán egyéb 
tekintetből is szolgáltathatnak új, eddig fői nem dolgozott adatokat. 
Az egyes, talán száraz etym. adatainkat, részint a helyszínén 
gyűjtött, részint egyéb hiteles kútforrásokból merített mondákkal 
vagy regékkel kisértük helyen — helyenkint. Tettük ezt annyival 
inkább, mivel ezen sokszor jelentéktelennek látszó, hogy ne mond
juk mostoha gyermekei a történelemnek — ez esetben igen sok 
helyütt jó szolgálatot tesznek.

Agyagfalva; Udvarhelym. A székely nemzet történetében 
nevezetes szerepet játszott több versen. Nevét közhiedelem szerint 
onnan nyerte volna, hogy agyagos talajon fekszik.2)

Al-Dóboly; Háromszékm. Nevét következőleg magyarázza a 
hagyomány. Ha ellenség fenyegette Háromszék virányait, s ha az 
alulról jött — az aldobolyiak tartoztak a lármadobot verni, s a 
szomszéd helységeket fegyverre szólítani; ha pedig Csik felől jött, 
akkor a feldobolyiak dolga volt ezt tenni. Ebbeli szolgálatukért 
némi kiváltságokban is részesültek.

Apáca; Brassóm. Nem. Geist; rom. Apatia; lat. Monacha.

1) Az erdő szélén állott a középkorban a Jolianniták társháza és 
temploma, mely St. Ambrosius tiszteletére épült. A templomba menő falu
siak rendesen így szóltak: gelien wir zum heil. Ambrosius — Ambrosi — 
szásfc kiejtéssel — Broosi. Innen a mai Broos.

2) A székelyföld leírása I. köt. 35.1.
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Á magyar lutheránusoktól lakott szép község, Csere J. bölcsé
szünk születési helye, — már a középkorban hatalmas község 
gyanánt szerepel. Nevét egy hajdan itt állott apácazárdától 
nyerte,1) melynek utolsó romjai alig 20 éve, hogy a mindent 
megsemmisítő idő viharainak estek áldozatul.

Apátfalva ; N.-Kiiküllfím. Szászközség, néni. Abtsdorf, szász. 
Apestérf, rom. Apsdorf. Tulajdonát képezte az 1477-ben megszűnt 
kerzi cisteri apátságnak. Wolff J .2) szerint a cistercitáknak kö
szöni alapítását. Innen neve is.

Arapatak; Háromszékm. Magy.-rom. község. Nem. Arendorf, 
rom. Arpiták. Wolff német eredetűnek vallja, és Honter J. térké
pére hivatkozik, melyen Armdorfként szerepel.

Balástelke; A. Fehérm. Néni. Blasenclorf, rom. Bleschel. 
A «telek», «fáya», sőt talán a «szeg» kifejezések is mint «Csató- 
Vidrát-Genye9zeg» stb. egyenlők Erdélyben a «falú» jelentéssel. 
Neve világos.

Balázsfalva, A. Fehérm. Néni. Blasendorf, sz. Bluasenderf, 
rom. Blasch. Rom. városka és székhelye a g. kath. érseknek. 
Újabb nevét Herhord fiának, Blasius Comesnek köszöni, kiről egy 
1313-ki okmány tesz legelőször említést. A középkorban «Villa 
Herbordi* név alatt szerepel; még Z9Ígmond király — mikép 
Wolff J. állítja, barothi Cserei Balázsnak nem ajándékozza. «Do- 
minium hoc cum tredecim Fagis Rex Bungaricse Sigismundus 
Blasio Cserei quod vitám ipsius in proelio Nicodemo deciarat* — 
ír  Benkő J .8) ide vonatkozólag. De tartozhatott e helység egy 
előbbi talán szász eredetű Blasius birtokához is.

Berény; Hunyadm. Ném. Barendorf, rom. Beriu. Marienburg 
Geographiájában majd Birndorf, majd Lammdorfnak nevezi; 
utóbbi néven találhatni tankönyvekben is. Ez esetben a «bárány# 
szóval függne össze ;■ Wolff Berino ném. családnévvel hozza össze
köttetésbe. Szerinte Jász-Berény környékét is németek lakták. 
A helység nevének magyarázata meglehetős nehéz; nézetünk 
szerint legvalószínűbb a «Bárén*-bői való származtatás.

Berve; A. Fehérm. Ném. Blutroth, rom. Berginu. A közép
korban Villa Benvini név alatt fordul elő. Az ófn. m in  «barát*

J) Benkő J. Milkovia II. köt. 227.1.
*) Wolff J. Deutsche Ortsnamen in Siebenbürgen. Henri. 1879.
*) Transilv. II. k. 235. L

2*
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szó több tulajdon- és helységnévben maradt fenn, u. m. Ervin, 
Malvin, Heltvin stbben. A község alapítójának neve Bervin lehetett 
és innen származhatott a magy. Berve is. De sajátságos az, hogy 
az idő folytán elveszett régi név helyébe mikép került a németben 
a «Blutroth» elnevezés.

Besenyő; B.-Naszódm. Ném. Heidendorf, sz. Heidenderf, rom. 
Besineu. A középkorbeli okmányaiban villa paganica-nok nevezte
tik. A Besenyő név értelmezését honi és külföldi írók nyomán 
sokkal jobban ismerhetik e lapok t. olvasói, hogysem egy szóval 
is megemlíteni e helytt szükséges volna. De nem hagyhatjuk szó 
nélkül Wolff J. e tárgyra vonatkozó nézetét, ki Teleki József, 
Hunfalvy Pál és más búvárok és tudósok nézetével szemben 
mégis csak «Heide# (kopár, pusztáival vélie helység nevét kima
gyarázhatni.

Bibarczfalva ; Udvarh. m. Benkő J. Tibárcztól származtatja, 
kinek itt vára volt volna. Az ő okoskodása szerint Tiburczból ép 
úgy lehetett «Bibarcz», mint a Szt. Máriából «Szemeria».

Bogács; K. Kükidlöm. Ném. Bugschdorf, sz. Bögeschterf, rom. 
Bogatcs és nem Bogatia, mint Kollerffy írja. A jó borairól neve
zetes szász község neve a XIII. században is Bogács volt, akkor 
még magyarok lakták. A szó etymonját tekintve, igen valószínű 
azonban, hogy az első telepítvényesek szlávok lehettek: erre vall 
a «bog» szí. tő is.

Bogáth (Maros) : Maros-Tordm. Nevét megtaláljuk a török 
nyelvben, hol tudvalevőleg «szorost» jelent, még pedig víz és hegy 
által képezett szorost. A helység fekvése meg is felel e magya
rázatnak.

Bongárd; Szebenm. Ném. Baumgarten, rom. Bangard. Nem 
egyéb a német név elferdítésénél. Ehhez hasonló ferdítésekkel 
lépten-nyomon találkozhatunk. így válik a Zuckmantelből: Czik- 
m ántor; Waldheidenből: Válthid ; W eingartenből: Yingárd stb. 
Hasonló módon alakítnak a társnemzetek is. így lesz a magyar 
Borberekből, már Honter J. idejében borprig sat.

Bőién; Háromszékm. A helységnév eredete sokkal világosabb 
hogysem magyarázatra szorúlna. Nem is annyira e végett, hanem 
inkább azért, — hogy Wolff. J-nak «Blumendorf» alatt mondott 
nézetét némileg helyre igazítsuk — szabadjon egy-két szót kocz- 
káztatnunk. Szerzőnk a már többször idézett és nagy kritikai appa
rátussal dolgozott munkájában következőképen szól e helységről.
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• Blumendorf 1532 in Hont. Karte, soll nach Korrespl. 1105 das 
von den Burzenlánder Sachsen genannte Bölön im Miklósvárer 
Filialstuhl sein».*) Igaz ugyan, hogy Honter földabroszán előfor
dul; de nem szabadott volna W-nak figyelem nélkül hagynia, Fab- 
ritius K. e községre vonatkozó szavait. Utóbbi iró szerint Blumen- 
dorf helysébe, Sepsiszékben merőben ismeretlen.2)

Bözödújfalu Udvarli. m. A székely szombatosok mai fészkét 
Lóczfalvának hítták egykor. Mai neve következő mondával áll 
összeköttetésben. Az említett falú a mainál fönnebb feküdt a völgy
ben ; honnan a természeti és egyéb csapásoktól sokat szenvedett 
falú lakói alább költöztek a szép, zöld lapályra, melynek látására 
örömükben így kiáltottak volna föl «Be zöld, be zöld !» Innen — 
székelyes kifejezéssel — a mai Bözöd! '

Csehédfalva; Udvarit, m. Néveredetét a nyikómentiek követ
kezőleg magyarázzák. A Firtes várát lakó fejedelem cselédei a vár 
aljában laktak, hol teleppé válva később a mai Cseliédfalvát alapí
tották.

Cserefalva ; Maros-Tdm. Nevét a jó dohán}árol és kiváló 
szép lányairól nevezetes takaros falú a közelében levő egykori szép 
csereerdőktől nyerte.

Darlócz (K. Kit küllőin. és nem Darlac, mint Kollerffy irja.) 
Ném. Darles; Hont-nél darlas, rom. Darloc. Szász-rom. község. 
Magyar neve hasonlóan keletkezett, mint a Darócz-é.

Darócz ; Udvarh. megye. Ném. és sz. Draas; Holttérnél drausz, 
rom. Drassit. Az egykori Szászföld határhelysége, vagy mikép Fröh
lich nyomán Benkő mondja: «da das teutsche Yater unser ein 
Ende hat#. — Az egykor jus gladiivel biró jelentékeny és hatal
mas város, ma napság egyszerű falúvá degradálódott. Hogy azon
ban egykor népes lehetett, tanúsítja a maga nemében egyedül álló 
gyönyörű temploma. Magyar néveredetére sehogy sem akadhatunk, 
de fölvehetjük, hogy nem egyéb, mint egyszerű elferdítése a német 
Darausznak, melyből a magyar elnevezés a székely szomszédok 
előtt ismeretes darócz mintájára igen könnyen keletkezhetett. 
A mit Benkő e falu nevéről ír, azt valónak aligha vehetjük. Igaz 
hogy Borsod- és más megyében is fekszik ily nevű helység; de ez 
mitsem gyengíti föltevésünket; főleg, ha tekintetbe veszszük, hogy

*) D. Ortsnaui. in Siebenbg.
*) Érd. H. J. által koszit, térk. 18. 1.
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már II. András levelében* is mint Terra Darauss szerepel.1) Utób* 
biból igen könnyen származhatott mai magyar neve is.

Dános ; N. Kiiküllöin. Ném. Dunncsdorf sz.- terf, rom. Danei. 
Honter J. dunersdorfnak nevezi. Egy 1431-ből való okmányban 
Dansdorf, egy 1508-ben Danysdorf alakban fordul elő. Wolf helye
sen jegyzi meg, hogy a Benkő J. idevonatkozó S. Dionysiiféle 
magyarázata a) teljesen alaptalan, s hogy a mai elnevezés csakis 
az ősökkel beköltözött Danó-ió\ származhatik. A magyar és a rom. 
elnevezés, mint első tekintetre látszik, a németből ered.

Dolmány; Szeben. m„ Ném. Thalheim. H-nél dalmen, rom. 
Daia. Szászoktól és románoktól lakott község, melynek magy. 
neve nem más mint a német Thalheim elferdítése.

Ebesfalva (Erzsébetváros) K. Küküllöm. Ném. Elisabethstadt, 
sz. Eppésdorf, rom. Ibasfaleu. Az eredetileg szabad szász falut m ára 
14. század végén a nemes Apa (Apa — Abafi) család birtokában 
találjuk. Az Apafiakról a Bethlenek öröklik, kik közül Gábor a köz
séget, a hozzátartozó uradalmakkal együtt az örményeknek adja el 
örökáron. Az időközben (1790) sz. kir. várossá emelkedett helység 
nevét többféleképen magyarázzák. — Vannak, kik az «ebes» (ebek
ben gazdag) szóból származtatják, s azt állítják, hogy a királyok 
caniferijei laktak volna itt. Mások tisztán szász elemet látnak 
benne. Utóbbi talán helyesebb is; főkép ha a várost mindenünnen 
környező szász községeket tekintjük, s ha rá gondolunk arra, hogy 
az «Eppe» «Eppo» tulajdonnév úgy a szászoknál, mint a németek
nél ma sem tartozik a ritkaságok közé.

Enlaka ; Udvarh. m. E helység neve szintén különböző ala
kokban fordúl elő. így olvashatni régi okmányokban — mint a 
pápai regestrumokban — majd Jand — majd Yban, majd meg Jan- 
lakának. Később Jenlaka és Jenőlaka alakban találkozunk vele; 
mely utóbbiból Orbán B. azt következteti, hogy itt a Jenő-ág tele
pedett volna meg legelőször, s hogy ettől nyerte volna a helység is 
nevét 8).

Etzel és Acél; N. Küküllöm. Ném. Hezeldorf; Hont. heezel. sz. 
Hdzeldorf. rom. Ocel. Xévcredete világosan a német Hezelre vall.

Földvár; Brassóm. Ném. Marienburg. Hont. Mergenburg, rom.

*) Benkő J . Trans. I. r. 41-9. 1.
*) Milkov. II. 241. 1.
B) Szókelyf. I. k. 123. 1.
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Feldiora. A 13-ik században székhelye volt az ide telepedett német 
lovagrendnek. Az «Erdenburg» jeg y k o r hatalmas vár romjai fölött 
mai nap az enyészet szántja barázdáit; a lovagok kihaltak, a Bol
dogasszonynak szentelt Marienkirche-ből luth. templom lett.

Hadrév ; Rom. Hiderevu. Aranyos-Tordam. Nevét a népety- 
mologia szerint onnan nyerte volnar mivel a csatába menő ősök itt 
szálltak át a Maroson.

Hodos; Maros Tm. Az úgynevezett «Szentföld#2) legneveze
tesebb községe. Nevét a nép 'szerint onnan nyerte, hogy régen isza
pos hely lóvén, ott sok hóda (Stockente) tartózkodott; innen hódas 
és némi módosítással a mai Hódos.

Hatolyka; Háromszékm. Néveredetét onnan származtatja a nép, 
hogy oda, hol mai nap a falu fekszik, legelőször pásztorok teleped
tek le, kik a bő legelőkön — nyájaik számára hat akajkát (kis 
színforma épület) építettek. Ebből lett volna a falu neve Hatakojka, 
összevonva Hatojka.

Hondái; Huny a dm., német? sen Hondal. A ma csaknem kizáró
lag románoktól lakott községet német bányászok alapították. Ezt 
bizonyítja a helység magy-német-román elnevezése is. Vizsgáljuk 
egy kissé közelebbről. Az alapszó etymonja dől, dal, tá l; mi nem 
egyéb, az úfn. Thal-nál. A határozóban is rá ismerünk, — ha nem 
is oly könnyen, mint az alapszónál — az etymonra — bár dativusi 
alakkal — a hochra : azaz mintha így mondanók, im vagy zurn 
hochen, hohen és contractio folytán — hohn Thal» vagyis népie
sen ; das Dorf im Hoch-thal (Hondal).

Höltevény; Brassóm. Ném. Helsdorf. Honter Jánosnál Hclczdorf. 
rom. Heltia. A helységnevek sorsát alig mutatja példa csattanób
ban, mint a száz Höltevény. Minő jó magy. hangzású szó, mintha 
csak az Alföldön született volna. Egy kis széttekintés azonban csak 
ham ar más nézetre terel bennünket. Hogy ném. községgel ném. 
eredetű telepítővel van dolgunk — kétséget alig szenved, erre mu
tat a nép nyelve, viselete, szokása — mindene. De honnan szár
mazik a mai magy. elnevezése, melynek rokonságát, gyökét hasz
talan keressük a mai ném. nyelvben, mert az sehogy sem egyez-

1) Ez volt a regényesen fekvő község legrégibb neve.
*) Szentföldnek nevezi a marosszéki székely azon községeket, melyek 

az országúttól félreesve a Nyárád mentén feküsznek, s liová a reform, 
nem terjedhetett.
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tethetö meg a Helsdorffal. Az ősökhez kell tehát fordulnunk, azok
hoz, kik nyelvkincsüket jobban megtudták őrizni, hogy sem a szép 
hangzású Hildwín-dorf-ját Helsdorffá elferdíteni hagyták volna. A 
középkorban kell tehát a mai Höltevény elnevezését keresnünk, 
hol meg is találjuk. Sajátságos, hogy őseink a helység eredeti nevét 
majdnem minden csonkítás nélkül megőrizték, míg az őslakók és 
utódaik arról tökéletesen megfeledkeztek. Az ó. és kfn. win alakja 
az úfn. nyelvből mint önálló főnév teljen kiveszett, s csakis némely 
tulajdonnevekben — mint Ervin. Bald (u, w) in, Malwin stb. — 
maradt meg.

Jás falva; Udvarhm. Nevét a székely rabonbánok itt lakó 
kitűnő ijjászaitól nyerte.

Kanta ; Háromszékm. Tulajdonképeni nevén Alsó-Volál. Első 
és ismeretesebb nevét a kantárkészítéstől nyerte. Utóbbi neve ide
gen, még pedig horvát eredetre m utat és annyit jelent m int: 
••falu.*)1) Idegen eredetű ősökre mutat a K. Vásárhely közvetlen 
közelében lévő Oroszfalü, Karathna és más helység is; de bizo
nyítja fökép Alsó-Volál, melynek új voltát öreg emberek, kik arra 
is emlékeznek, hogy a mai csinos Kanta helyén, alig 60—70 évvel 
ezelőtt a minorita barátok kaszáltattak — élő tanú gyanánt is
bizonyítottak.

Kimpulnyáy ; Huni/adm. Azon helységek egyike, hol az útas 
erőteljes székely typussal és ugyanilyen öltözettel biró néppel ta 
lálkozik; a nélkül, hogy a faluban az «Isten áldjon# szavakat va
laki megértené. Az idők viszontagságai előbb nyelvét, később val
lását felejtették el e jobb sorsot érdemelt néppel; elannyira, hogy 
a mai nemzedék el sem hiszi többé, hogy falujának a neve is csak 
azon réven jutott az oláh elnevezéshez, m intő maga: öntudatlanul. 
A nagy Hunyadiak korában «Nyakmezeu» név alatt említtetik 
előbb mint prrcdium — később mint önálló falu 2). így vált a 
Nyakmező-ből a mai Cimpului Neag-féle monstrum, mi a rom. 
értelmezők szerint Neag mezejét jelentene.

Köprcz; Háromszékm. Benkö J. kopasz szóval hozza összeköt
tetésbe, a nélkül, hogy bővebben indokolná. Valószínűbb, hogy 
nevét mint sok más község, alapítójától nyerte. Baj van Köpeczen

1) Nyelvőr III. k. 292. 1.
2) Dr. Fekete F. A magyarság és oláh incolatus Huuyatlban ez. czikk.
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érd. közm. vagy teljesen: Baj van Köpeczen és Barothon igazítják. 
(L. érd. közmondások.)

Lúd vég ; Kolozsm. Ném. Liulicigsdorf, rom Lúgig. A mai magy. 
rom. néptől lakott falut hajdanában kizárólag szászok lakták. Innen 
az elnevezés is.

Luka/alva ; Maros-Tordam. Nevét egy idetelepült szent életű 
remetétől származtatja, ki Lukács évang. tiszteletére kápolnát 
emelt, melynek közelében később többen letelepedtek. így keletke
zett Lukács-, később rövidítés következtében a mai Lukafalva.

Mi kész ásza ; K. Kii küllőm. Ném. Feigendorf. rom. Nyikesasu. 
Román-magy. község. Hogy a helységet sem magyarok, sem romá
nok, hanem szászok alapították, kitűnik Dr. Teutsch G. szavaiból, 
ki erre vonatkozólag következőleg szól: «Mit dem letzten siich- 
sisch-evang. Pfarrer gieng 1796 dér letzte Sachse aus Feigendorf 
von dannen.# De kitűnik ez a mai magy. román elnevezésnek alap
szavából is, mely szó a középkorban Mykezazó alakban fordul elő. 
H a az elnevezést, főkép a határozót, tovább vizsgáljuk, önkényte
lenül ráakadunk — miként ezt Wolff J. «Mückendorf» alatt említi, 
egy régi szász családnak tulajdonnevére, aMügge, Mückere. E név
től tehát, s nem a «Mike»> szótól kell a mai «Mikeszásza» elneve
zést származtatnunk.

Mese ; N. Küküllöm. Ném. Moschendort) sz. Mrsclienderf; rom. 
Moschna. A kerzi apátság feloszlásával a n.-szebeni prépostra szállt. 
Nevét valószínűleg az «Esche»-töl nyerte. Ebből vált prostliesis 
útján a «Mesche», és később a magy. Mese. is.

Morgonda; N. Küküllöm. Ném. Mergeln, rom. Mergutidal. 
Hont. térképén mergentbal alakban fordul elő. Ebből keletkezett 
némi elhagyással a mai magy. elnevezés is.

Oláh-Tyúkos. N. Küküllöm. Ném. Walach. Teke* ; rom. Gai- 
nár. A mai magyar elnevezés a rom. gaina- (tyúk)-ból ered ; és így 
azt hinné az ember, hogy rom. eke szántott itt legelőször, s hogy az 
elnevezés talán a helység nagy számú tyúkaitól eredne. Kissé tü 
zetesebb körültekintés azonban meggyőz bennünket az említett 
származtatás alaptalanságáról. A helység a középkorban Chonradi 
villa, egy 1487. évi okmányban pedig magy. Korláthtelke név alatt 
említtetik.1) A magy. elnevezés tehát nem egyéb mint a Conradnak 
(Conratb) elferdítése. Különös, hogy a szászok a magyaroktól gyár-

Wolf. Deutsche Ortsuainen. II. k. 17. 1.
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tott elnevezést — bár meglehetősen elferdítve ;— fogadták el. A 
Hünnerdorf, melyre némely tankönyvben akadunk, sehogy sem 
kaphatott lábra.

Petele; M. Tordam. Ném. Birk,rom. Petyela. A jó magyar 
hangzású helységet ma is szászok lakják. Magyar nevét hasztalan 
iparkodunk nyelvkincsünk bői kimagyarázni; de megtaláljuk, ha 
rágondolunk a XV. és XVI. sz. latin izálni szerető szokására. így 
válik a nyirfaerdeivel büszkélkedő német Birkből a latin betulára 
való fordítás után a mai Petele, mely név a helység ősnevét hát
térbe szo^tva, úgy a nyilvános, mint a magánéletben nemcsak a 
magyaroknál, hanem a szászoknál is általános használatúvá vált.

Rozsonda ; Szebenm. Ném. Roseln. A magy. etymonjára rá
akadunk, ha Honter térképét vizsgáljuk, hol rosental néven fordúl 
elő, miből a nép Rozsondát faragott.

Száldobos ; Udcarhelym. E helységnév eredeténél is számos 
értelmezésre akadunk. Benkő J. Szent Sebaldustól származtatja: 
m ígK állay :A  nemes székelynemzet eredete czímű munkájában 
azt mondja, hogy Száldobosban laktak hajdan azon dobosok, kik 
vész idején a vidék népét összedobolták. Az említett értelmezésnél 
helyesebbnek látszik az, melyet Orbán B. ad, midőn idevonatkozó-
lag következőleg í r : » ................  hogy a Fülén felül feküdt Dobó
nevű falut a tatárok feldúlván, annak lakói a mai Száldobos helyére 
szálltak le, s innen a Szálldobó név, melyhez könnyen hozzánőhe
tett a vég s betű.» *)

Szászfalu; Háromszékm. A helységet szászok alapították, 
kiket Zsigmond király hívat be a Bárczaságról, s kiket a brassói 
dékán jurisdictiója alá helyez. Az első telepítvényesek azonban 
nemsokára visszatértek, s így került a helység a székelyek bir
tokába.

Szelistye; Szebenm. Ném. Grabemlorj\ rom. Seliste. A jelenleg 
tisztán románoktól lakott nagy és gazdag község alapítói kétség
kívül szlávok voltak. Miklosich habitativ, teritoriummal magya
rázza az ószl. seliste szót. Ebből ered a mai neve.

Szemeria; Háromszékm. Nevét B*jnkü J. az elrontott Szent- 
Máriától származtatja. Hogy itt már a XIII. sz-ban jelentékeny 
község lehetett, kitűnik a régi dézsmalajtsromokból is. Ezek egyike 
szerint, Ladislaus Sacerdos de villa Sanctae-Mariae 6 bannalist

1) Székf. I. k. 223. 1.
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fizet 1332-re. Az 1567-ki regestrumokban már mint Zemerya 
Bzerepel. l)

Szengyel; (Erdő) M. Tordam. rom. Simdeser de Mures. A Me
zőség legnevezetesebb falvainak egyike. Nevét a szent jeltől szár
maztatják — a keresztvitézekkel hozván azt kapcsolatba. I tt  állott 
a hagyomány szerint a mai Kereszthegyen a Kereszteseknek — a 
szentkereszt tiszteletére emelt pompáB temploma; s ez lett volna 
a szent jel, mely a helység nevében máig is fennmaradt.

Szenterzsebet; Szebenm. Ném. Hammersdorf, rom. Gusteritia. 
Nevét egy a szebeni régi várfal közelében 1300 körül épült és Szt. 
Erzsébetnek szentelt templomtól nyerte. A Nagyszebenből Szt. 
Erzsébet felé vezető útczát ma is Erszébetútczának nevezik. A rom. 
elnevezés gnstora : gyík, szláv ősökre vall. Ma napság szászok 
lakják.

Szent-Gericze (Gerlicze) ; M. Tordam. A jó boráról és dohá
nyáról ismert község elnevezésénél akaratlanúl is azt kérdi az 
o lvasó: Vájjon mikor és ki kanonizálhatta a kizárólag ev. ref. Ger- 
liczét Szentté ? Említettük, hogy a helységnevek elkeresztelésénél 
akárhányszor nagy szerepe van a nép gúnyának is. Ezt találjuk a 
Szent-G. elkeresztelésénél is. A község neve a reformatio előtt,
• Szent-Lélek* alakban fordul elő. Az új vallás befogadásával azon
ban megváltozott a Szent-Lélek tiszteletére szentelt templom és 
vele együtt a község neve i s : vagyis a nép a tőszó jelképét a ga
lambot Gerliczének kezdette nevezgetni, nem törődve vele, hogy 
vájjon a logika törvényei ezerint jár-e el, vagy sem.

Szent-Háromság, a népnyelven Szent-Rontás. M. Tordam. E 
név eredetére következőket találunk Orbán B -nál: A falu az 1567. 
évi regestrumában már Zent Orontásneven 10 kapuval fordúl elő. 
Ebből keletkezett a reformatio elterjedésével gúnynévként a Szent 
Bontás, mely magát a legszigorúbb rendeletek daczára is, mint az 
1764. kormánysz. volt, e század elejéig is fenntartotta; sőt a nép 
ma is így nevezi.

Ujszékely; Udvarhelym. Régi neve Fíztelek volt és fölebb 
feküdt; de mivel a gyakori áradásoktól sokat kellett szenvednie, 
lakói beljebb telepedtek, a telepít vényt pedig Újfalunak — Új szé
kelynek nevezték. V iz o l y  Z .

*) Székf. III. k. 30. 1.
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GYMNASIÜMI CLASSICÜSOK

VI. Sophocles.

Sophoclesre vonatkozó hazai irodalmunk semmiféle iskolai 
segédeszközöket nem nyújt (1. Bartal Antal akadémiai szék
foglalóját). A fordítások közül csak a Csiky Gergelyét említjük 
föl (Sophocles tragoediái. Budapest, 1880. Tettey N. Bírálatukat
1. e folyóirat negyedik (1880) évfolyamának IV-ik füzetében), 
mely az előbbieket magasan túlszárnyalja, egyszersmind első 
teljes fordítása a nagy görög tragikusnak, s általában véve nagy 
nyereség irodalmunkra nézve.

Az idevágó külföldi, meglehetősen terjedelmes irodalmat 
Bernhardy nagy görög irodalomtörténete és a Bursián által szer
kesztett megbecsülhetlen «Jahresbericht über die Fortscliritte dér 
classischen Alterthumswissenschaft# (Berlin, Calvary) ismertetik. 
A következőkben ismertetni fogjuk röviden a fontosabb szöveg- és 
jegyzetes kiadásokat, valamint a többi segédkönyvek közül a leg
főbbeket.

Szövegkiadások. Az első helyet foglalja el ezek között 
Dindorf munkája: «Poetarum scenicorum Graecorum Aeschyli 
Sophoclis Euripidis et Aristophanis fabulse superstites et perdi- 
torum fragmenta» (Teubner), mely mind a négy görög scenikus 
diplomatikus kiadása, prolegomenákkal (vita Aesch. Soph. Eur. 
Aristoph., de metris poetarum scenicorum) és apparatus critikus- 
sal van ellátva. Az egyes darabok előtt vannak a szokásos liypo- 
thesisek (a drámák tartalmának rövid elmondásai). E nagy mun
kának kivonata: * Sophoclis tragaeditt superstites et perditorum 
fragmentaw a Sophoclesre vonatkozó prolegoraenák nélkül. Ugyan 
csak Dindorftól jelent meg «Sophoclis tragoediae superstites 
Gnece et Latiné* (Teubner), és egy puszta szövegkiadás «So- 
phoclis tragoediíe*) (Teubner), mely a Bergk által kiadott és 
Tauchnitznál megjelent «Sophoclis tragédia'#-vei együtt (értjük 
a nyolczadrétes kiadást, mert van még ezen kívül zseb- és dísz- 
kiadás is) a legalkalmasabb iskolai szövegkiadások. Végül fölem
lítjük Xauck munkáját: «Tragicorum Gra^coruin fragmenta* 
(Teubner).

Magyarázatos kiadások. Itt mindenek előtt Schneideicin nevét 
kötelességünk fölemlíteni. 0  volt az első, ki Sophocles szövegét a
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mai tudományban dívó szigorúbb kritikával kezelte. Kiadta ma- 
gyarázatosan Sopboclesnek mind a hét tragédiáját, melyeket 
újabban Nauck dolgozott át. Kitűnő kiadás, csak az a kár, hogy 
némileg a reáliák elhanyagolásával fektet fösúlyt a nyelvi dol
gokra és nehezebb helyek megmagyarázására. Stílusa nehézkes, 
jegyzetei igen sok helyt gymnasiumi tanulónál képzettebb ember
hez látszanak szólani, s a görög szöveg többször kritikus skep- 
sissel van romlottnak vagy érthetetlennek föltüntetve: épen azért 
inkább tanár kezébe valónak tartjuk. A hét tragoedia élén áll egy 
általános bevezetés, mely Sophocles életéről, drámáiról és drámai 
művészetéről szól. Aztán van minden egyes darabhoz külön beve
zetés, mely a dráma meséjét szolgáltató anyagról, annak földol
gozásáról, a dráma tartalmáról, a személyek és a darab jellem
zéséről, annak földolgozóiról, előadási idejéről és a szerepeknek h 
három színész közt való fölosztásáról beszél. Az egyes darabokhoz 
csatolt függelékekben a codex Laurentianus .4-tól való eltérései 
vannak elősorolva és egyes helyek megbeszélve. Ezt követi a 
lyrai részletek metrumának schemája. A Schneidewin-Nauck-féle 
magyarázatos kiadásnál a reáliák bővebb megbeszélése következ
tében egyenletesebbek, s általában véve a tanulók ismeretének 
megfelelőbbek Wolff jegyzetes kiadásai, kitől Bellermann közre
működésével eddig következő négy dráma jelent m eg: Aias, 
Elektra, Antigoné (a 3. kiadás BellermanDtól) és Oedipus király 
(a 2. kiadás Bellermanntól). Annál inkább kifogás alá esnek a 
lyrai metrumra vonatkozó theoriái. Iskolai használatra kétségen- 
kívül legalkalmasabbak Wecklein jegyzetes kiadásai: Antigoné, 
Oedipus Tyrannos, Oedipus Coloneus, Elektra és Aias (Mün
chen, Lindauer). Jóllehet a Schneidewin-Nauck-féle könyveknek 
majdnem csak felét teszik, mégis a reáliákra, grammatikai dol
gokra és a szöveg nehezebb helyeire nézve egyaránt tájékoztatók. 
A rövid kis bevezetés adja a darab meséjét és jellemzését, a sze
replő személyek névjegyzéke alatt föl van említve a szerepek 
beosztása a három színész között és a ezínhely, ezt követi a görög 
hypothesis magyarázó jegyzetekkel. A függelék a kézirati hagyo
mánytól való fontosabb eltérések jegyzékét ad ja; a versmérték elté- 
rőleg a többi kiadások berendezésétől mindenütt a jegyzetben van 
tárgyalva. Végül még e két, Teubnemél megjelent jegyzetes 
kiadásra akarok figyelmeztetni: Sophoclis tragoedise, recognovit
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et explanavit E . Wunderus. 2. voll. König Oedipus. Griechisch 
und Deutsch mit Commentar von Franz Ritter.

Segédkönyvek. Sophoclesre vonatkozólag két, latin nyelven 
szerkesztett szótár létezik. Az egyik lexicon Sophocleum Ellendt- 
tői való, megjelent 1834— 1835-ben (ű voll. Regismonti Pruss. 
Bomtráger fratr.), melyet újabban (1872, Berlin, Gebr. Bom- 
tráger) Hermann Genthe dolgozott á t ; a másik Dindorftól (1871, 
Teubner), mely a szövegkiadások alatt említett görög scenikusokra 
vonatkozó diplomatikus kiadásához csatlakozó lexicon Aeschy- 
leum, Sophocleum, Euripideum és Aristophaneum-i sorozat má
sodik részét képezi (a lex. Aesch. 1876-ban jelent meg, a másik 
kettőt még alkalmasint sokáig fogjuk várni). De, fájdalom, e 
kitűnő tudós sophoclesi szótára m iatt az Ellendt-Genthe-féle 
lexicon kiadóival sajtópörbe keveredvén, ügyének elvesztése után 
munkáját elárverezték, úgy hogy moat csakis az Ellendt-Genthe- 
féle szótár kapható. Van különben még egy más jó speciális 
szótár Sophocleshez Dr. Heinrich Ebelingtől (Griechisch-Deutsches 
Wörterbuch zu Sophocles. Kritisches Verzeichniss sámmtlicher 
Stellen dér Tragödien und Fragmente nebst Erklárung dér 
schwierigen Stellen. Leipzig, Halm, 1869, 373 lap), melynek az 
az egyedüli hibája, hogy az articulus mellőzésével minden szónál 
csak azon alakokat adja, melyek Sophoclesnél fordulnak elő, 
minek következtében a tanuló többször kénytelen más szótárban 
keresni föl az illető szó nemét s esetleg nominativusi alakját. 
Hasonlóan jár el ugyan a homerosi Autenrieth-féle szótár is, de 
oda teszi záijelben a hiányzó nominatiyusi alakokat, vagy az 
igéknél a jel. m. jel. e. sz. 3. sz.

A rhythmika és metrika mai, Rossbach-Westphal, Schmidt 
és Christ által képviselt álláspontjának megfelelő igen kitűnő 
munka Brambachnak Sophocles metrikai magyarázatával foglal- 
kodó könyve «Die Sophocleischen Gesánge für den Schulgebrauch 
metrisch erklárt# (Teubner. 1870), melyet épen azért jónak 
látunk kissé bővebben ismertetni. Két részből áll, melyet egy 
rövid, kilencz lapra terjedő rhythmikai előkészítő előz meg. E kis 
bevezetés kitűnő, de sokszor a homályossággal határos rövidség
gel és abstrakt előadási modorral tárgyalja a legfontosabb rhyth
mikai és metrikai dolgokat.

Az első rész adja a hét dráma lyrai részleteinek szövegét 
kritikai jegyzetekkel, a második metrikailag magyarázza azt, előre
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bocsátva minden egyes kardalnál a dialógusban kifejtett situatiót, 
rövid tartalmát adva a kardal egyes részleteinek, megnevezve az 
egyes verssorokat és a hol lehet megmagyarázva azokat a szöveg 
tartalmából, végül schemáját adva az illető kardalnak. Brambach- 
nak ezen könyve a következő, szintén Teubnernél megjelent na
gyobb munkája alapján készült: «Metrische Studien zu Sophocles. 
Mit einer Einleitung über die genetische Entwicklung dér antikén 
Metrik u. Rhythmik*. Még két ide vágó derék munkát akarok föl
em líteni: «Die chorische Technik des Sophocles von Muff. Halle, 
Mühlmann, 1876». «Der Chor des Sophocles von Ottó Hense. 
Berlin, Weidmann, 1877.»

Sophocles egyes drámáit tárgyilag magyarázzák, vallási és 
erkölcsi nézeteit fejtegetik és életével foglalkodnak a következő 
fontosabb munkák : Sophocles Antigoné griechisch mit Anmer* 
kungen nebst einer Entwicklung des Grundgedankens und dér 
Charaktere in dér Antigoné. Von Aug. Jákob. Berlin, Dümmler, 
1849. Die thebanischen Tragödien des Sophocles als Einzeldra- 
men ásthetisch gewürdigt. Von Joli. Miiller. Innsbruck, Wagner, 
1871. Die Elektra des Sophocles, für Freunde dér classischen 
Literatur übersetzt und ásthetisch erláutert. Von Adolf Wester- 
mayer. Erlangen, Deichert, 1872. Die religiösen und sittlichen 
Vorstellungen des Aeschylos und Sophocles. Von Dronke. Teubner 
1861. Sophocles. Sein Leben und Wirken. Nach Quellen dar- 
gestellt. Von Adolf Schöll. Prag, Tempsky, 1870. Sophocles und 
8eine Tragoedien. Vortrag, gehalten von Ottó Ribbeck. Berlin, 
Lüderitz, 1874.

Még csak Sommerbrodt «Das altgriechische Theater# czímti 
könyvecskéjét akarom ismertetni, mely igen jó szolgálatot tehet 
az iskolának. A 80 lapra terjedő munkácska «Das altgriechische 
Theater* czímti bevezetésen kívül, mely a görög dráma viszonyát 
a  lyrához és eposhoz, meg az ókori színpad fontosságát emeli ki, 
három részből áll, u. m .: 1. Ursprung ; H. B lüthezeit, 3. Verfall 
des altgriechischen Theaters; hozzájárulnak jegyzetek és egy 
függelék. Az első rész szól a görög dráma eredetéről, a comoedia 
és tragoedia neveiről, a négy dionysusi ünnepről, a színésznek 
első alkalmazójáról, Thespisről, továbbá Pratinas, Choerilus és 
Phrynichusról, a színház részeiről (d“éatpov, op/Yjarpa, axifjvfj), a 
tragédiában, comcediában és satyrdrámában dívó háromféle 
tánczról (é^oáXs'a, xópda£, oíxivvi;), az éneket kisérő hangszerek
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ről, a kar beosztásáról és részeiről, a költséget fedező liturgiáról 
(choregia), és a belépti pénzről (theorikon). A második rész szól 
az ókori színház virágzási koráról, nevezetesen: a színészek szá
máról (ffpüítayíöviar/j?, ds'jtspaYwv’onij;, TpiTaYamanfj;), a trilógiáról* 
tetralogiáról, satyrdrámáról, a színház tervrajzáról, a különböző 
gépekről (sxxóxXr||Jia, -spíaxtoi, atu>pTj{j.a, fépavos, ttsoXoYsiov), egyéb 
eszközökről (r,ysía, rpoatspvtőiov, -povaarptoiov, ys:pí£s;), a Színészek
ről és képeztetésükről. A harmadik rész a színház hanyatlásáról 
beszél, különösen az éneknek és táncznak a drámától való külön
válása következtében kifejlődött három új művészetről (drama- 
tikus költészet ének és táncz nélkül, dramatikus hangszer Lkülö- 
nösen fuvola-] zene karének nélkül, dramatikus táncz, azaz panto- 
mimika) és a görög színházból kifejlődött rómairól. A jegyzetek 
részletesebb magyarázatokat adnak; a függelék az utolsó ötven óv 
ezen tárgyra vonatkozó irodalmának jegyzékét foglalja magában. 
Jó könyv.

Az a kérdés merül föl most, melyik drámát olvastassuk az 
iskolában? Aias, Philoctetes és Trachiniae a mai korhoz képest 
kissé nyers és idegenszerű, a két Oedipus, sőt a kitűnő szerkezetű 
Electra is könnyen alkalmat adhatna a görög tragöediára igaz ok 
nélkül rásütött fatum theoriájának tovább terjesztésére. Antigoné 
az a darab, melynél leginkább be lehet látni e nézet helytelen
ségét : a két főszemély olyan, hogy jellemükből kifolyólag kell 
bekövetkezni a conflictusnak és tragicumnak. Szerkezete plasti- 
kusan domborodik ki, és ha talán lélekemelőbb is a Colonusi 
Oedipus első, szülőföldét dicsőítő kardala, Antigoné kardalai 
minden esetre magasztosabbak.1)

Dr. P e c z  V i lm o s .

l) Más szempontok is jönnek tekintetbe. így a dráma történeti fej
lődésére «Oedipus király* volt legnagyobb befolyással, «Aias»-bán a tragikum 
kitűnő stb. És az «igaz ok nélkül rástitött fatum» talán mégsem oly mese, 
mint t. barátimk hiszi. S z e r k.
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— I. Görgei Albert. —

Argyr királyfi szívérdeklő kalandjainak nagyszámú válto
zatain kívül, melyek a magyar nép feltalálásban gazdag képzelmi 
erejének oly hü tükrözői, még számos, nem kevésbé becses, mind
azoktól kialakulásban eredeti változatokat bírunk költői elbe
szélés s színmű alakjában. Ezekről kívánok szót tenni amazok 
e lő tt; kifejteni óhajtom, mennyiben voltak íróik által e müvek hü 
tolmácsai korukat lelkesítő eszméknek; rajzolva láthatjuk-e s 
mennyiben hü színekkel, e művekben koruk irányát, képzelmi 
világát, írót s olvasót lelkesítő elveket, reményeket s álmokat ? Kör- 
vonalozni iparkodom, hogy e mese történetileg ismert határairól 
mikor, mily szellemben, mily szerencsével térnek le az idői egy
másutánban következő írók. Miként szélesbítik a mesei korlátot, 
az újabb kor követelményei, fejlődései által előállott hézagok 
kielégítésére törekedvén; miként pótolják a természetes szépsé
geket, hamar hervadó mesterkéltségekkel. Mielőtt azonban egybe
vetném a nem csekély számú változatokat, s egybevetés alapján 
megépíthetném az előző sorokban Ígérteket, nélkülözhetlennek 
látom magáról a mese kialakulásáról, annak állítólagos őskori 
eredetéről, kevés szóval annak külső történetéről szólni; mit ezen
nel okvetlen az első feldolgozásnál kell letárgyalnom.

Argyr királyfi meséjének első ismert feldolgozója Görgei 
Albert, kinek müve XVI-ik századi költő irodalmunk legbecse
sebb darabjai egyike; bár négy századon át sugárzott éltető fényt 
népünk szellemi világára, mégis mindmáig csak nehány sorban 
is alig talált méltatóra. E  mellőztetést tán nem helytelenül annak 
tulajdoníthatjuk, hogy míg kutatóink s feldolgozóink Görgei Al
bert kortársainak élete, külviszonyai, szellemi fejlődése, irodalmi 
munkálkodásáról mind több és újabb adatokat voltak szerencsések 
napfényre hozni, azalatt Görgeiről épen semmi életrajzi vagy 
másnemű adat nem került világra. Kortársai fölé magasra emel
kedett költő életét, szellemi fejlődése történetét, irodalmi m un
kásságát, legnagyobb részben még mindig, az ölében nagybecsű 
őskincseket rejtő múlt meg nem bolygatott aknái rejtik.

Régóta tépegetjük a múltakra borúit fátyolt, s mind máig 
nem sikerült Görgei Albert emlékéről lesorvasztani a feledés 
ködét, kit oly régóta fedez jeltelenül a behorpadt sír, kinek láng-
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képzelme által alkotott nagybecsű mű szépsége, nem tudós mél
tató, de nem kevesebb becsű népies jóérzékben talált méltatóra. 
Görgei varázsló szépségeivel szemben senki meg nem próbálko
zott, m intha — csak mindenki a szerencsésebb jövőre várna, mely 
tán fel fogja derítni a költő életét — ezt ismerve, biztosabb kézzel 
remélvén elemezni, méltatni. Századunkban alig foglalkozott csak 
érintöleg is Görgei fenmaradt művével néhány író — ezek véle
ménye sem magasúlván irányadóvá — irodalmunk történetének 
írói rövid, határozatlan, többnyire téves sejtések felsorolásával 
suhannak át, vagy elhamarkodott fölületességgel találgatáson ala
puló véleményt koczkáztatnak róla. Mai nap sokkal inkább feledve 
van, mint a múltban. A múlt század írói igen gyakran foglal
koznak e mesével, ez időből ered jelvi magyarázata is. Fejteget
tek, részletezték, jelvi értelmet magyaráznak ki belőle — de nem 
iroda lom történetírók, hanem történészek, történettudósok. Iro
dalmi becséről nem is sejtve, félre ismerve, álbecset tulajdoní
tottak e mesének történetbúváraink, kik múlt századi tudós 
gondosságával részletezik, bonczolják a mesét, a költészet finom 
erezeteit meg nem figyelik, de a rég feledett kor történetéhez 
vezető erős eret képzelnek feltalálni. E szerelmi elbeszélésnek 
szelíden olvadó, lágyan omladozó soraiból, két nagy, erős nép 
élet-balál tusáját olvassák ki, Dácia Róma fegyveresei által tör
tént meghódítását. A kizárólag magyar nép ajkán élő mese, allé 
goricus fátyola alá rejtett eredeti jelentés néhányakM szerint 
következő:

«Az arany alma minden éjjel való eltűnése azon aranyokat 
jelenti, melyek adózási összegekként a római tartományokból 
Dáciába vándoroltak. Az aranyalmák szerencsés megőrzése, az 
adófizetés megszüntetését jelképezi. A tündérszüz elvesztése 
Traján eredménytelen hadjáratát; a szűz szerencsés feltalálása s 
véle egyesülés: Dácia birtokbavételét jelenti.# ízetlen etymolo- 
gizálással igyekeznek igazolni ez erőszakolt megfejtést. Aklctnn 
(szerintük dicsőségtől megfosztott) római nemzet. Medcna (a ki
zsákmányolt, üressé tett) Italia. A tündér sziiz (soha meg nem 
hódított) Dáciát képviseli, mely tartományt Argyr (ezüst gyermek) 
Traján foglal el. A nász alatti (türelem s engedékenység próbájá

*) Benkő József: Transsilvania. Pars prior, ed. Kiad. 1778. Tóm. I. 
16. 17 p. Széchenyi Könyvtár Catalogus; edid. Pest. 1790. I. Tóm.; Kővári 
Erdélyi Régiségek. Pest, 1852. 62. 1.
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nak értelmezhető meseies) arczulütések nyomait, azon lázadások
ban keresik, melyeket a dákok ismétlő leveretések után is meg
kíséreltek. J)

Közvetlen a magyar forradalmat követő pár év könnyen- 
hívősége nagyban hasonlít a múlt századot jellemző hiszékeny* 
séghez. Minden álomszerűén szép, minden mi elvakít vagy mi 
régi eredetünk, népünk emlékezetében megőrzött ősdolgokról — 
bárki által is lett elbeszélve — a hívők ezreire talált. Sovárogva 
lestük mindazt, mi ősnagyságról szól, a bírálat szigora egy a 
hazafíatlansággal s így észrevétel nem kíséri a hitető szót. Kővári 
idézett művében múltból merített jelvi magyarázat általánosan 
elfogad tátik. Nem szükséges magából a meséből merített érvekkel 
dönteni meg e jóhiszemüleg általánosúlt értelmezést, mivel e fej • 
tegetés már rég s önmagától összeomlott. Argyrus oly történet, 
melyet tényül kell elfogadni, téves azon vélemény, hogy tényt két jel
képez. Hogy pedig a mesei Feketeváros P. Szatmári Károly2) 
szerint román eredetű, vagy Kővári8) szerint a mai Károlyfehér
várt jelenti* e, azt vitassák ők. Szerintem a meseországban igen 
könnyen fellelhető, mivel' csaknem minden mesehősünk kalandos 
útja keresztül vezet Feketeváros gyászfeketével bevont útjain.

Mondának tekinték e mesét, s nem költészetet, de történetet 
kerestek, nyomoztak meseies kalandokban. Eltekintve attól, hogy 
a népmonda sohasem szokott politikai eseményeket tartalmazni, 
s hogy magok a dákok s rómaiak utódai mitsem tudnak e mesé
ről, mely állítólag őseik történetéből oly nevezetesen befolyásoló 
emlékeket tarta fenn, a fejtegetők szerin t; kérdjük, hol a törté
nelmi vonás, mely rávezette e merész lépésre őket, s igazolja vak
merő mint alaptalan fejtegetésüket? Hol itt a mondában szo
kásos történet ? Hiába bonczoljuk e mesét, költészetet igen, de 
történetet nem lelünk benne. Senkinek nem jutott eszébe e mese 
jelvi magyarázói közöl, hogy miként örököltük e mesét úgy, hogy 
azon nép, melynek történetét foglalja magában, nyom nélkül 
elfelejti. Saját Őseink mondáit sem tartotta fenn mai napig a nép
emlékezet, sőt már Mátyás korában kénytelen a történetíró, hogy

*) Benkő és Kővári i. h.
*) P. Szatmári Károly: Magyar Regevilág. 50. 1. Pest.
3) Kővári i. h.
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nemzeti mondát is adhasson, ilyet faragni képtelen mesékből. 
Mivel indokolják tehát e rendkívüli figyelmet a minket nem 
érdeklő dák-római monda iránt ?

Nem a nép fűzte személy, hely s időhöz e mesét, de tudó
sa in k . A mesében fejlődő történet «Tündérországban» kezdődik, e 

név vezette rá a történetvizsgálókat, a cselekvény színhelyül 
Erdélyt tekinteni. A néphit századok óta vallotta s nevezte 
Erdélyt tündérországnak. Ezen alapon vakmerő kezek erősza
kosan fűzték egybe a mesei s a nép által nevezett tündérországi 
szépségű Erdélyt. Ennyi volta kiindulási alap, a többi hamar fej
lődött utána. S ez újdonságok bizonyítékáúl az etymologia szol
gált. Mily erős vár az, melynek alapköve ily etymologia: láttuk. 
Nem foglalkozik bár korunk annyit e mesével, mint a múlt szá
zad, mégis helyesebben osztályozza. Mi nem tekintjük mondának, 
történeti vagy jelvi mesének, hanem kisebbítés nélkül, népmeséink 
közé soroljuk. Örömmel látjuk a múltban már Otrokócsi hasonló 
véleményét, ki nemcsak saját, de a XVII-ik század véleményét 
tolmácsolva, mulattató (nugee) meseies elbeszélésként em líti.*)

Meselétét bizonyítja azon sok episod, mely mintegy alkotja. 
A mesei három testvér közül a legifjabb sikerült próbája. A ked
ves ifjúval való találkozhatás végett ültetett fa; a szerelmes tün
dérhölgy hattyú vagy más madáralakban szerető látogatása; az 
ifjúval alvó tündérkirálynő hajának lemetszése irigy kezek által, 
s ennek következtében a szerető no kényszerített elválása, távol, 
ismeretlen vidékre történt elszakadása, megsiratása, megboszúlása 
ez elválásnak; szeretőjére várakozó ifjú vagy leány elaltatása, 
ördögfiak örökségét képező bocskor, ostor, repülő köpeny, láthat- 
lanná tévő sapka ravasz elorzása királyszülött által; türelem s 
engedelmességet próbára tevő arczulcsapás mint episod, majd 
mesei góczpont különböző időkben, különböző nemzeteknél fel
található: régi, európai közbirtokot képező mesei ismerőseink.

A középkor költői nem nyúlnak merész kézzel az élet 
zivataros jelenébe, hogy onnan tépjenek ki tárgyat, nem figyelik 
meg az élet bonyolulatait, de néptől néphez átszármazott mese- 
kincset dolgoznak fel. E közössé vált mesekincsből merített 
beszélyek lényegükben rendszerint azonosak s meglepően hason-

x) Otrokócsi Fór. Fér. Origines Hungaric. edid. Tranquerae > 1693. 
2-ik kötet.
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lók. Két boldogtalan szerelmes elválása — ritkán önvétkük, rend
szerint apai, fejedelmi zsarnokság vagy vetélytársi irigy kezek 
által — képezi a mese előrészét. E szerelmesek egyike erős 
kitartó szerelmi vágy által hevítve, ezernyi ellenséges akadályt 
legyőzve keresi s vívja ki kedvesét, kit rendszerint valamely ellen
séges indulatú lény, vagy varázserő köt le, valamely ismeretlen, 
sziklák közé rejtett vár üregeiben, vagy megközelíthetlen ország 
szök határai közt. Nem ritkán újra elveszti a kivívottat, nagy lelki 
8 testi fáradsággal kiéidemeltet a hős — s a küzdelem újra meg
indul . . .  Az elválasztott boldogtalan, képzeletében rajongó sze
relmes szépítése, bírása után érzett égető óhaj, epesztő vágy, 
élénk festése epedő lelke ömlengésinek; nem kicsinyes földi bol
dogság s öröm a kedves hölgy elnyerésekor, nem egy nép képze
letének szüleménye, ezzel érdekesíti egész Európa mesealakjait. 
Oly közös ez, mint a mesealakok belső 8 külső rajza. Alig talál
hatni költőt, ki szebb képben tudná megörökítni eszméje. hason
mását, mint egy isten vagy istennő emberiesen kecses alakjában. 
Ennek oka az, hogy költőink az emberiség első napjaiig vissza
nyúló, ősi jellemükből többé kevésbbé kiforgatott ősmvthosok, az 
emberi nem szépeibe szerető istennőkről szállongó modernizált 
elbeszéléseket mintaként nemcsak őrizték s figyelték, de másol
ták is. Ez istennők idővel tündérkirálynőkként szerepelnek, majd 
fejedelmi szűz, tündérszép nemes kisasszonynyá törpülnek — de 
csak hatalmi — kör fokozatban fogyatkozva, s nem szépség és 
bájakban is. Középkori költő nem mulaszthatja el összehasonlítni 
valamely, nem ritkán több istennő szépségeivel hősnőjét, istenek 
férfias bájával hősét; így Görgei is közszokásnak hódol:

49. Junó, Pallas, Venus, Didó és Minerva 
Ezzel nem ér vala nimfáknak soksága,
Sem a szép Sybillák, sem éneklő Musák 
Ekés tekinteti, mert mind felülmúlják.1)

Eddig a letaposott úton jár, több szerencsével folytatja 
azonban, midőn önképzeletét reminiscentiák által nem hagyja 
korlátolni:

50, 51. Aranyszínű liaja földig terjed vala,
Éjszak i ugyanis ugyan fénylik vala,

*) Görgei Albert «História Egy Argyr nevű Királyfiról És Egy Tün
dérszűz Leányról*. Budán, Bagó Mártouféle kiadás 1763.
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Nyoszolája részét árnyékával tartja,
Fénylik gyenge testén testszínü ruhája.
Termete szép karcsú, zengedezö szava,
Fehér az ő teste, mint hattyúnak tolla 
Gyenge, ékes, lassú, zengedezö szava 
Istenasszony módra termett ábrázattya.

A bájos alak leírását a renaissance befolyása színezi, mely 
örömest vette hasonlatait a pörög-római mythosból. Különösen 
kiemeli a költő a tiindérsztiznek hosszú aranyszínű haját, mely a 
nyoszolyát egészen betakarja, elnrnyékolja. A néphit szerint a 
tündéreknek egyik nevezetesebb ékességük a hosszú haj, melynek 
elvesztésével érzi magát bélyegzettnek a tündérszűz.

Szerelmi vallomáskor szépen s kiváló szerencsével helyez
tetik ellentétbe a *ziízi szemérem s keblet hevítő kéjes indulat. 
Népmeseies szavakkal van ecsetelve vallomása, melyben a termé
szetes, az elbájoló naivitás oly varázsszerií, hogy szebbet még a 
bibliai Jiasoneseteknél sem lelünk. Tűzzel mint gyermek játszik a 
szűz — s öntudatlanúl élesztgeti, míg önmagát meg nem semmi
síti az. A költő pedig nem sülyed ismétlés örvényébe; — a hősnő 
ismételt megjelenésekor neki új képei vannak, elevenen fest új 
helyzet által előtűnt szépségeket, jól sikerült képben örökíti meg 
a harmatos kert pázsitján tovasuhanó üde arczú szüzet.

140. Testén ingadozik testszínü ruhája 
Lengedező fátyol borul a hajára 
Gyenge zöld pázsitot ő azzal csapdossa 
Gyenge piros szine, mintha mosolyogna.

141. Fejér gyenge lába mint hattyúnak tolla 
Sarú az ö lábán akkoron nem vala 
Csak a lába feje mint hó látszik vala 
Zöld harmatos pázsit nedvesíti vala.

Ez isteni szép tündémő gyújtja szerelemre Argyr szívét, ez, 
fia Akleton királynak, ki tündérországi fényes kővárban uralkodik. 
Az ifjú királyfi csakugyan méltó egy tündérkirályi hölgy szerel
mére, mivel:

37. Szép egyenes teste az ifji'mak vala,
Idejének szintén virágjában vala,
Urfimódra termett vitézi járása 
Minden dolgaiban tökéletes vala.

38. Nem fölötte karcsií, közép ember vala,
És kiterjedt feje, szép síma homloka,
Két fekete szeme és piros orczája,
Feküvén ágyában úgy könyörög vala.
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27. Tekintetes ifjú az Argyrus vala,

Nagy ékes beszédű, szép termetű vala,
Szép ékes erkölcsösei felruházva vala,
Miért az országban neki híre vala.

E szép ifjú alaphangulata bizonyos határozatlan nyugtalan
ság ; Fülárenus jóslata s önálma által felébresztett határozatlan 
czél után törő vágy tölti be keblét. Fivérei nem képesek meg
őrizni az almafa arany gyümölcsét s ö, bár nagy s hosszú szenve
dés van számára jósolva, daczára e jóslatnak, elmegy megőrizni 
a gyümölcsöt. Erről nem tudja lebeszélni atyja előrelátása. Szé
pen egyengeti anyja kéréseivel engedékenységre az apát s szeli- 
díti, mentegeti fia tántoríthatlan, változhatlan elhatározását . . . .  
A tündérsztiz megpillantásakor keblében egy megnevezni nem 
tudott érzelem kel, növekszik s hatalmasúl szerelemmé, érzékies, 
délvidékiesen fékezhetlen szerelmi szenvedélylyé. Az öntudatlan 
ártatlanság ez, a gyönyört nyújtó érzéki szerelem ölébe sodorja. 
A néhány pillanat előtt szűziesen megremegő ifjú indulatos 
érzéki szerelem rabjává sülyed. Szerelméből egészen váratlanúl 
kiragadja egy véletlen eset, mely megfosztja őt, s elválasztja ked
vesétől. Erős hevületü lelke, boldogsága megtépőjének halála 
által sem csillapúi; s a «vén kofa» indulatos jellemre valló hatal
maskodás áldozatáúl esik. Atyja, s szellő fúvásitól is féltékenyen 
őrző anyja hiába esengnek előtte, hasztalan marasztják «mint 
egy dühödt ember kiált» kikérvén örökségét, megindúl. Nem is 
veszi észre, hogy :

98. Ékes ábrázatját sok nem felejthette,
Éjjel nappal sok szűz az ifjún keserge.

Úttalan, sziklás vidéken feltartózhatlanul bolyong, keresve 
szerelmesét, kinek megígérte, hogy felkeresi vagy utána hal. 
Mint az út borzalmas fáradalmai, úgy szerelme s lelki gyötrelmei 
fokozása bámulatra méltó ügyességgel élénkül___Emberi halan
dónak rajzolt, bár tündérkirályfinak nevezett Argyr, ki ember
társaival szemben gőgös, hatalmaskodó; kalandjaiban m ás; de a 
változás okát felleljük abban, hogy többé nem emberekkel, de 
csodás szörnyek, nevezetesen az «egyszemű* s «ördögfiakkal» van 
dolga 8 találkozása. Nem róható fel férfiassága hátrányára, hogy 
ily magasabb hatalmi körrel bíró lényekkel szemben megremeg; 
midőn azonban rövid perczek múltán lelki ereje visszatér, a meg
lepetés első pillanatai után csakhamar általán, következetesen
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önuralmat tanúsító: gyors találékonyság, bizalomgerjesztő fel
lépés, ügyesség, határtalanul merész ravaszság, majd újra heves 
fellobbanás jellemzi tetteit. Argyr soha nem gyáva, ha azt nem 
vesztjük szem elöl, hogy ő varázshatalmú, tündéries erővel bíró 
lényekkel áll szemben. Tudjuk, miként emberi erőnél hatalma
sabbakkal kényszeríti vágya teljesülése érintkezni. Őt emésztő bú, 
szünetlen keservben nyilatkozó érzelgőssége, stirün hulló könnyei 
mai népünk felfogása semmit nem von le férfiasságából. Midőn 
leikéből a jobb idők reménye már-már kihal, csak nagy s kitartó 
küzdelem után foglalhatja el a férfiasság s remény helyét a kime
rültség 8 csüggedés. Meghjusúlt reményből még öldöklőbb, két- 
ségbeejtőbb reménytelenségbe sülyed, midőn «sok próbán forgás 
után# sem nem mentheti meg kedvesét, nem változtathatja meg 
közös sorsukat: a változó helyen, hol sorsváltozás történik, rend
szerint meséinkben . . . Viharpróbálta fecskéhez hasonlít, mely 
akkor ju t közel boldogsága fészkét rejtő partokhoz, midőn már 
azt elérni minden reménye elsorvadt; s az újra éledőt, midőn 
már alig néhány perez múlva elérni véli kedves párját, egy ellen
kező szélroham visszasodorja; s kétszerezve érzi fájdalmait. Argyr 
felismerve a változó helyről elbolyongván a keserű valót, nem 
reméli többé sorsa jobbulását, megsemmisítni óhajtja életét 
öngyilkosság által, mely menthetlenül oly keserítő viszonyok közé 
bonyolúlt. Öngyilkossá lenni nem engedi felcsillámló hite, (mi 
igen érdekes a költő s kora életnézletének jellemzéséhez); az élet 
küzdelmeibe elfáradott boldogsága múlandóságáról keseregve em
lékei, anyja feledhetlen gyöngéd szeretete visszavarázsolásából 
merít erőt. Békés öbölből vihar korbácsolta tengerre szakadt sajka 
ő, ki elvégre is hosszú hányatás után a boldogság révéhez elju t.. .

Argyr bőbeszédű öröm, 8 kellemes érzet vagy szerelmi csa
lódás fájdalma által hozatva bár indulatba, beszéde mindenkor 
jellemzőleg tükrözi lelke állapotát 8 érzéseit. Határozott vonások
ban van megörökítve s színezve beszéde 8 tetteiben lelke képe, így 
a röviden s mégis kimerítően ecsetelt tájleírások, melyeket az író 
mesehősének lelke hátteréül állít. Szikár, erős kővárat a hatalmas 
fejedelem fiának, illatos kertet a szerelmes ifjúnak, elhagyott 
pusztaság bolyongása tere a reményekből kisorvadónak, meredek, 
sötét tekintetű sziklák, kopár hegyszakadék jól ellentétbe helye
zett képei az öngyilkosság eszméjével tépelődőnek, végre a bol-
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dogságba visszaszármazottnak légiesen szép tündéries p a lo ta— 
stb. a kisérő háttér.

Argyr hatalmi köre, gondolkozása, vallási elvei által egy
szerű halandó, keresztény lovag; kit személyérdekesítós végett 
eredefchet csak tündérországból a költő. Ez első tündérországon 
kívül van egy második ép így, csak czímzetes tündérország, 
határa kezdődik az «egyszemű* birodalmánál; tulajdonkép csak 
a harmadik előforduló tündérország olyan, mely tündériesen szép, 
hol e tündérszűz, Argyr szerelmese uralkodik. Argyrt a költő csak 
nevezi, de nem alakítja, nem képesíti tündérnek; a magyar nép 
nem is tekinti őt ennek, mivel nem bír azon varázserővel, mely 
által alakját változtathatná, állat vagy más alakban megjelenni, ily 
alakban beszélni, eltűnni, rövid pillanat tartam a alatt mérlietlen 
távolt átrepülni képtelen; mivel nem rendelkezik tündéri erőkkel.

Szeret mint halandó s búsong, gyötrődik mint minden 
lovagkori elbeszélés hőse. Délvidékiesen heves szerelmi szen
vedély lángol keblében, ez elnyomja övéi emlékét i s ; egyedül sze
relmében él, múltjáról csak nagy elhagyatottsága közben, zordon 
fenyvesek, kietlen hegyszakadékok ölén, lelkileg s testileg kime
rültén lerogyva emlékezik. Emberiesen merít szerelmi mámorában 
könnyelműen feledett emlékiböl erőt, újabb küzdésre. . .  Szerelme 
tárgyát feltalálva, könnyen feledi az átélt nyomort, s középkorias 
durvasággal veti próbára kedvese türelmét.

Ki ismeri, bárcsak felületesen is a magyar meseország 
hőseit, az fölöslegesnek vallja a bizonyítást arra nézve, hogy 
Argyr nem magyaros mesehős. De kérdés, nem viseli-e váljon 
magán egy kevésbbé szembeötlő árnyát valamely nemzet mese
hőseit jellemző vonásoknak, melyek alapján őt mégis valamely 
nemzet mesekincsében után nyomozhatnánk ? Oly vonásokat nem 
találván, mely elüt a közös európaitól, lássuk a környezetet. 
A vidék, hol Argyr bujdosik, délvidéki növényzettel díszes:

132. Zöldelö borostyán kertet környűlfogta,' 
Ciprussal) puspánggal a kert teljes vala, 
Viruló narancsfák a kertben plántálva, 
Lilium virágok nevelkednek vala.

133. Kertnek közepiben sok füvek valának, 
Szagos balzsamom fák szépen illatoznak 
Szép kiterjedésű nagy magos cédrusfák 
Napnak fénye ellen árnyékot tartanak.

Digitized by



134. Egy szép tiszta forrás fáknak árnyékában,
Szépen hömbölyögvén, földből kibugyogván,
Szép lassú folyással kertben szélylyel folyva 
Gyenge szép pázsitot mindenütt áztatja.

Argyr, Akleton, Medena, Fülarenus név olasz eredetre valla
nak ; Argyr heves, fékezhetleu, erőszakos szerelme; a vén kofa, 
inasa s az álnok özvegy ellen viharként zúduló boszúja olasz
dél vidékies. Mindehhez a költő müve kezdő soraiban m ondja:

1. A tündérországról bőséggel olvastam,
Olasz krónikákból kit megfordítottam.

Hogy a költő hol s mely körülmények közt olvashatott
• bőséggel» olasz szerelmi krónikákat, tündéries szerelmi regéket
— alább reákerülünk — ; annyit azonban előlegezhetek, hogy ily 
alak, szerkezetben, ily név* 3 szerepcsoportosítást a nagyszámú 
olasz beszélygyüjteményekben nem találhatni, azonosára sehol 
nem akadunk, Lépten-nyomon előfordúl szétszórtan Görgei Albert 
beszédének minden episodja, ez teszi valószínűvé, hogy «bőséggel 
olvasott olasz krónikák* előtte kedves alkotó részeiből, lelkét 
inkább megihlető személyekből, általán reminiscentiákból válogatá 
össze beszélye alkotó részeit. Idegennek nem mondható teljesen 
ez időben ránk nézve Európának közös tu lajdona: a meseanyag. 
Sőt már valószínűen nálunk is ismert volt legnagyobb része 
«szép história*, «crónika» íróink által mindazon inesei episod, 
mit ihletett költői lélek nagybecsű emlékként reánk hagyott. 
Európával közös a meseanyag, ily alakban való állandósítása 
azonban kizárólag magyar eredetű. Az egymásután következő s 
némi tökéletlen forrasztást sejtető három tündérország is nem 
gyenge érv a mellett, hogy nem mint egész vétetett valamely 
nép ajkáról. A nép ugyanis egybeolvasztja ezeket — elsimítván a 
forradást, mi a költő figyelmét elkerülte. Az összeszerkesztésröl 
mondottak erősítésére szabad legyen az össze nem forrt három 
határt felemlítenem.

Hogy nem a magyar nép ajkáról vette a költő e mesét, 
bizonyítják a vidékleírás, nevek, főleg Argyr jelleme s a költö két- 
ségbevonhatlan szava. Tizenhatodik században élt s csak némi 
tehetséggel bíró költőink bárhonnan merítnek is tárgyat, azon 
rend szerint változtatnak, újítnak. Az időben nem a tárgy, de 
főleg az előadás újsága érdekelte a hallgatóságot. Görgei Albert-
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röl, ki oly határozott költői tehetség, el sem képzelhető, hogy 
csnk versekbe foglalta volna azt, mit a nép tanyáin hallott 
mesélgetés közben, vagy m it' idegen nyelvezetű műben olvasott. 
Ép azon tény, hogy a népmesélte mese, eltekintve némi lényeg
telen változásoktól, minden ízében azonos Görgei Albertnél fel
található mesével, ép ezen azonosság a cselekvény folyamatában 
mutatja, hogy a nép szerette meg s vette -át változatlanul s nem 
viszont. Görgei Albert, ha a honi nép meséjét dolgozta volna fel, 
úgy bizonyára elleste volna a magyar mesehős szerepléseinek mo
dorát, s ezt a nép elbeszélésétől azon kor szokása szerint lénye
gesen változtatva, de a hőst magyar meseileg szerepeltetve, dol
gozta volna ki. Ellenben a nép ritkán, s csakis lényegtelen része
ken szokott változtatni, mint meg is csiszolta, kiidomítá néhány 
jelentéktelen sorát önizlésének megfelelőleg. Oly annyira egészben 
elfogadta a magyar nép e mesét, hogy mesélve, néha egész verseket 
mondanak el, akár prózát. Nem kevesen azt hitték, hogy e prózába 
oldott költemény népköltészetünk gazdag virányú talajából sarja- 
dozott fel — 8 valóban semmi nagyobbat nem mondhatunk 
Görgei Albert dicsőítésére, mint azt, hogy müve népünk kedvencz 
meséi között meghonosúlt, s négy századon által volt egyike a 
legkedveltebb költeményeknek.

Az európai mesekincsekben nyomozva nemcsak a mesehős 
Argyr, de az összes szereplők nevével igen gyakran találkozhatunk. 
Főleg az Argyr név igen divatod, akár mint vezeték, vagy kereszt
névként. Argyr nevet 1372. évben elhunyt szerzetesíró emlékezeté
ben aláljuk először, kinek neve Isaac Argyr.*) Ez időtől nem
csak mint írók 8 létezett egyének neve, de számos mesében is elő
fordul; így a mindenki altal ösmert «Pontus és Sidonia# 1492 
körül ó francziából német nyelvre fordított népkönyvben.a) Ezen 
s más mesékben előforduló Argyr nevű személyek szerepköre 
egészen elütő az általam nyomozottól. Szerepkörük s a cse
lekvény rokontalansága felment lelhelyün hosszadalmas felso
rolásától. Nem kevésbbé érdekes azonban a következő mese:
• Argyr tündérkirályné csábító szép ifjúba szeret, s felkeresve azt, 
szerelemre gyullasztja, midőn azonban e tündérkirálynő az ifjútól 
megválni kényszerül, ez nem tudja feledni az eltűnt szépet; égető

*') Grasae: Literatur Geschichte 1842. III. 887. 1.
*1 Menzel F. Literatur Geschichte. I.
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szerelmi vágya utána készti, kétségbeesetten szerelmi kínjai által 
gyötörve bolyong kedvese után, keserűen könnyezve a szerelmi vágy 
teljesülése után váratlanul megszakadt boldogságát*) . . . A mesei 
rokonkörök megállapításánálcsakis a meseigóczpont fonala legördü- 
lését szabad megfigyelni. Ha a mellékcselekvényeket, melyek tetsze
tős s változatos színt adnak, lefosztjuk, látni fogjuk, miszerint némi 
hasonlóság van e franczia és a magyar mese közt. Nem eredezte
tem azonban a franczia mesétől a Görgei által adott mesét, mert ez 
ép oly téves irány lenne, mint e francziáböl kivonatolt mese eredeti
jét Apuleius Psychéjében nyomozni. Ismétlem egy előbb elmon
dott mondatomat: a középkori mese-anyag Európának közös tulaj
dona ; közös tulajdona pedig egy régibb korból . . . .  Vegyük fel 
az előbb elejtett fonalat, mely rávezet arra, hogy «olasz-crónikák- 
kai* hol ösmerkedhetett meg költőnk, s hol volt oly «bőséggel* 
olvasni alkalma ilyeket.

Tizenhatodik századbeli költőink jellemző szokása családi, 
születés vagy származási helytől kölcsönzött vezeték, néha kérész- 
telés alkalmából kapott neveiket esetleg társadalmi állásuk, lak
hely ök nevét is költeményeik első vagy utolsó versfőibe fonni. Ily 
módon maradt fenn, késő utódokra egyetlen ösmert müvében a 
költő neve. Tisztázatlan máig a kérdés, váljon ő maga kölcsönzé-e 
e szülő helyétől nevét vagy a 13-ik század óta tős-gyökeres Sze- 
pesmegyében élő, a tizenhatodik század vége felé onnan távol 
megyékbe szétszármazott Görgei-család ivadéka volt-e.

Benkő idézett munkájában találtam először idői értelem
ben, nevét a versfők kezdőbetűivel összeállítva; ennek nyomán 
Toldy Ferencz, a név alapján kezdé születéshelyét kipuha
tolni. Felveti ő a kérdést, váljon szepesi vagy tornai Görgő falu 
volt e szülőhelye2) Adatokat nélkülözvén, várva a jövőben felfede
zendő felvilágosítást, az elbírálástól tartózkodott. Utána mindenki 
elkerüli, nehogy véleményt kelljen koczkáztatni róla.

Szepesi Görgőtől messze szétszármazott Görgei-család ter
jedelmes számú tagjai közt, nem találunk, nemcsak a tizenhato
dik, de ezt előző s követő századokban sem Albert nevűt.8) Erő
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l) P. abbé Mique. Enciclop. Tlieolog. Paris 1855.
8) Toldy Ferencz. Magyar költők élete. I. k. 71.
8) Hezik J. Gymnasiologia. N. Múzeum kézirata 29. Quart. latin. 

• Századok* s Nagy Ivánnál közölt családfatöredékek.
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sebb érv azonban az, hogy müve minden verssorát, ízét, jellemző 
tös-magyarosság, minden versszakát el'ómlö, oly kedves népies báj szí- 
nézi. Annak, ki így bírja a nyelvet, kinek minden sora igéző népies 
magyarság, kora gyermekségében kellett megösmerkednie a magyar 
néppel 8 költészetével. A Görgei (szepesi) család főj'észke pedig leg
régibb emlékezések szerint kizárólag tót nép által lakott helység. I tt  
semmi esetre nem születhetett, itt nem élheté át lelke legfogékonyabb 
korát. Mint gyermek szíhatta magába ezt, mivel már mint gyer
mekifjúnak ki kellett szakadnia a család s nép köréből, s forgatni, 
tanulmányozni kényszerült oly tárgyakat, melyekhez lelke vágya 
tán nem ritkán tért vissza megpihenni a boldog gyermek halvá
nyuló emlékei közé.

Tornamegyei Görgö, és a 3 nógrádi Gergei helységet lehet 
tehát csak szóba hozni. Ez utóbbiakról kijelentem, miszerint* kuta
tásom sikertelen volt annak megállapítására, váljon ez utóbbi három 
helység létezett-e már akkor, vagy csak újabb telepítvény. Ez 
azonban nem akadályoz a továbbhaladásban. Kassától félórányira 
fekvő Görgő falu a legrégibb időtől magyar, népes helység, mely
nek lakosai mind kizárólag magyarul beszélnek. Jómódú birtoko
soknak kellett itt élnie, mivel jó hírű iskolával bír a XVI. század 
végén.1) A lakozó magyar elem kortárs gyermekei közé elvegyül- 
ten itt sajátíthatá el a nép sajátos beszédmodorát, erőteljes zama
tos kifejezéseit. A félórányira fekvő Kassán a serdülő ifjú végezhette 
iskoláit, hol a német nyelven kívül tán az olasz nyelv használatába is 
begyakorolható magát. Ez időben olasz kereskedők gyakorta fel
keresik Kassát, melynek ipara ez időben, főleg kocsigyártmányai 
Olaszországban szerte híresek valának; sőt nem kevés megtele
pült olasz kereskedő is lakta e várost. Kétségtelenül e tornai Görgő 
helység mellett szólnak akövetkező névleírások. Ezerötszáztizenötö- 
dik évben a bécsi egyetem baccalaureusi közt leljük e nevet: Geor- 
gius Alberti Caschovienis.*) Na<ry a hitem hozzá, hogy születéshe
lye Görgő mellé, mi egyúttal nevéül is szolgál, azért írja Kassát 
mivel ez sokszorta inkább ösmert annál; bizonyítéka e név egyút
tal annak, hogy Kassán végezte tanulmányait Bécsbe menetele 
előtt; továbbá ez előjegyzett «Kassai* pronomen által meg akarta 
magát különböztetni a szepesi nagyszámú «Georgius»-tól.

*) Bezik id. műve szerint.
*) Franki V. Hazai és külföldi iskolázás a XVI-ik században 216 1.
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A baccalaureusi tanfolyamot mai középtanodai intézmé
nyünk elődjeül tekintjük, természetesen szükebb tanulmányi kör
rel. Rendszerint 15— 18 éves ifjak látogatják, mely korosztályt 
ha irányadóul veszszük fel, megközelítőleg a valót feltehetjük, mi
szerint Görgei Albert a XV. század utolsó évei egyikében született. 
Ugyancsak Bécsben találjuk beírva mint egyetemi hallgatót 1518-ban 
is: Georgius Albertus Cassoviensis,1) két betüváltozattal. Újab
ban változva találjuk 1521 -évben Magister Georgius Alberti ex Ca~ 
schovia2) aMagisterek rovatában. Hogy e 1515— 1521. évig lefolyt 
időköz alatt mivel s mily eredménynyel foglalkozott, elmondja a 
«Magisteri» czím s ezen méltóságot elnyerni óhajtók számára 
kidolgozott s mindannyiunk által ösmert tanulmányi szabályzat. 
Bécsben tartózkodása határozott tanúsága annak, hogy szülői 
vagyonos, nemes birtokosok voltak, kik a tanulmányozással fog
lalkozót anyagilag támogathaták. Bécsben sajátíthatá el az olasfc 
nyelvet, mi ép oly divatos ez időben, mint az «olasz krónika, olasz 
história.» Bécs minden tere, minden zigzúg el van árasztva künn 
tartózkodása idején olasz krónikák, széphistóriák újabb s újabban 
sajtó alól kikerült tömegével. Megjegyzendő, hogy nem a nyelv, 
de az elbeszélések anyaga, előadási modor, kalandcsoportosítás, 
a tárgy legördülésének iránya halad az olasz példányok nyom án; 
ezek után nevezik, a bár német nyelvre átültetett, sőt német köl
tők által szerkeztett széphistóriákat is olasz krónikáknak. El nem 
hallgatható azonban, hogy ezen útszerte árult népkönyvek leg- 
többnyire olaszból fordítottak, vagy dolgoztattak által. Azon évti
zedekben egyedül az olasz irodalom dicsekedhetett csak oly termé
kekkel, melyek Európaszerte általán kedvelt, s mohón olvasott 
volt, melyek sikerültjebbjeit minden nemzet sietett lefordítás, átdol
gozás által magáévá tenni. Itt, tanulmányaitól szabadidejében 
ösmerkedhete meg, nemes szórakozás után áhítozó bölcsészet — 
theologiai előadásokat látogató Görgei is ez irodalmi faj kitünőbb 
jelenségeivel s valószínűleg ezek befolyása alatt vesz lelkesedést s 
ösztönt munkára lelke. Argyrt megelőzött tündérmeséi elvesztek, 
nem lehetetlen az, hogy szerencsés felleleskor — valamely mai 
népünk ajkán élő mese eredetijét ösmerjük fel a megkerültekben. 
Becsben végezve tanulmányait, a magisteri méltóság elnyerése után

*) Franki V. id. m. 226. lap. 
a) Franki V. i. m. 214. lap.
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lejött-e hónába azonnal, 6 hol telepedett meg, nincs adatunk arról. 
Argyr valószínűleg hazatérte után készült reminiscentiákból, máf 
a magisteri méltóság elnyerése után, azt engedi sejteni a neve után 
közvetlen következő verssorkezdő, M, tán Magister. A bécsi tanul
mány s mindenesetre nem mindennapi tehetség gondos s szeren
csés fejlesztésére vall a magas, alapos míveltség, művében nyilat
kozó emelkedett szellemi látkőr, tisztult világnézlet. Műve becsét 
oly kedvesen értékesítő verselési, nyelvkezelési ügyesség, szer- 
keztési jártasság, elölegesen szerencsés irodalmi működést enged- 
feltételezni. Görgei Albert bizonyára nemsokára hazatérte után 
irta  e müvét, ifjúi, ábrándos, tán szerelem érzettől á thatva; sokügyŰ 
férfi, őszfejű agg, fakult ajkú öreg nem ír tündér-m esét. . . .

A kor keresztyén nevelést nyújtott csak fiainak, ez meglát
szik művén; felfogása : vallásos, kidolgozása : népies. Egész művét 
keresztényies sugalmak által áthatottnak látjuk, sőt még a tündé
rek s Ciclop8 is tetteik közben ilyen hitnézetek által befolyásol- 
tatnak.

Váljon mikor s hányszor jelent meg Argyrus históriája, nem 
tudom, tán a szerencsésebb jövőnek van fenntartva ennek felderí
tése. Valószínű hogy a század melyben Íratott szintén oly becsben 
tartá, mint a következők nemzedékei. A XVI., mint XVII. század ki
adásait elnyütte az olvasók nagy szám a; a mű elterjedtségéről azon
ban több tanúság szólaltatható meg. Otrokócsy1) a XVII. században 
idézvén nehány verssort Görgei művéből, mint hiteles bizonyság nyi
latkozik általános kedvességéről. Gyöngyösi két munkájában is em
líti közmondá8szerűleg Argvrt s kedvesét, Tündér Ilonát,2) továbbá 
Argyr czivódó ördögeit.8) A XVIII. századból bírjuk első s legre^ibb 
ismert kiadását, 1763 évből, Bagó Márton budai nyomdájának ki
adása.4) E példány nyelvezete egészen magán hordja a XVI. század 
régies színezetét, valószínű, hogy így égyezik e példány az előbbiek
kel, mint ezzel az erről készített lenyomatok. Nevezetes, hogy a le
nyomatok, meg a jelen évben megjelentek is, nemcsak a régies nyelv, 
de régies betüösszetételeken kívül, még a régi sajtóhibák azonos

*) Otrokócsy Fór. Fér. i. li.
*) Gyöngyösi J. Cuina város IV rész. Pozsouy. N. Muzeum. P. o. 

Hung. 768. e.
*) Gyöngyösi J.: Murányi Venus. Toldy kiadása.
*) X. Muzeum. Hung. P. r.
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ságában is egyeznek a Bagó M. kiadásával. Igen érdekes, hogy ez 
új példányok, rendszerint ezen felirattal jelennek meg: Íratott 
ebben az esztendőben. A czímlapon fametszetü kép van, és pedig 
római személyekből csoportozat áll a trón körül, melyen körülvéve 
alattvalóitól, ül kart egybefonva egy szép nő, s egy római öltözetű 
férfiú: emez Argyrt, a n ő : Tündérszüzet ábrázolván. Századunk
ból birunk nehány átdolgozást is, ezekről a népmesék csoportjában 
fogunk megemlékezni részletesebben, általában a Görgei Albert 
feldolgozása, gyöngédsége s költőiségével nem versenyezhetnek. 
Evenként újabb s újabb kiadás jelenik meg, a tizenkét tagú négyes 
verssorú költeményt hazánk minden magyar ajkú lakosa ösm eri; 
legújabban eléggé sikerűken szerb nyelvre egy névtelen for
dította által. Hogy mindenütt ösmeretes Argyr és Tündér Ilona 
a nép körében, tanúsítja annak mindennapias szójárása melyet 
haragudván, ingerülten hallat „szidván az A rgylusát," vagy [„annyi 
a bajom, mint Argylnak“[ valamely tökéletes, ízlésének megfelelő 
szépséget dicsérve, úgymond, „oly szép mint Tündér Ilona

A jelenleg ösmeretes példányok egyike sem nevezi meg a tün
dérszüzet, kivéve az átdolgozásokat; valószínű, hogy a név vala
mely népmesei kedvelt hősnőtől eredett — illetőleg ruháztatott 
Argyr kedvesére. Gyöngyösi «Cuma városa* czímü művében Ilo
nának nevezi, nem lehetetlen, hogy ö nevezi el verspótlani.

Egy Gyöngyösi kora előtti példányból bizonyára meg lehetne 
állapítani, váljon csakugyan névtelen volt-e, tündérszűz s csak 
Gyöngyösi nevezi-e el, vagy csak a későbbi kiadók fosztják-e meg 
nevetői, tán feledékenység vagy más okból.

Nem a mese tartalma, de költői tehetség által ily alakban 
történt állandósítása a magyar eredetű, tehát nem szabad hazai 
mondánk, meséink, általán gazdag termésű népköltészetünk virá
gai kCzé sorozni. Nem kisebbítjük becsét, ha az őt megillető helyre 
osztjuk be; nem szorul kritikus ajánló méltatására, önszépsege 
által marad népünk kedvenc olvasmánya. A magyar nemzet négy- 
százados gyönyöre pedig leszen a költő méltán kiérdemelt jutalm a... 
Görgei Albert magasan kiemelkedik azon tömeg felett, mely gon
dolatait durvás alakba, döczögö verssorokba töri. Magas szárnya- 
latú szellemét, könnyűröptű képzeletét, mély érzését, századában 
páratlan költői tehetségét, művésziesen szép előadási modor,

\i Toldy F. A M. Nemz. írod. Története. 1878. 51 lap szeriut: 
•erdélyi n épmonda».
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népies képek, hasonlatok, népies színezetű nyelv mellett, a beszély 
érdekessége, alakjainak életében előforduló viszonyokhoz össz- 
hangzatosan simuló, lélektanilag következetesen fejlődő jellemei, 
varázslóan szép képben tükrözik le. A lelki állapotokat nem terjen
gősen, de nehány •jellemző vonással festeni, s az elbeszélés folyamatos- 
ságát a külső díszszel összhangzatosan párosítni századában csak ő 
képes. Felülemelkedik kortársai színvonalún, magasan túlszárnyalja 
azok légkörét, kiknek volt némi érzésük, de nem volt képzelniük, kép- 
zeloerejük.

V á l i  B é l a .

VIRÁGOK A GÖRÖG ANTHOLOGIÁBÓL.

1. A nyúl.
Hogy a vadászkutyák közűi 

A fürge nyúl megszabadul,
A tengeri habok közzé 

Ugrott le a vizpartirúl;
De jaj, gonosz sorsát szegény 

Itt is ki nem kerülheté,
Mivel ottan a vízi eb

Harapta őt viszont ketté : 
Cseberbül a vödörbe hullt 

A nyomorú, mert végzete 
Ebek zordon fogaira

Rendelte volt még eleve !

2 . Biztatás.
Mostan igyál, örülj, szeress 

A mig lehet, Dámokretesz, 
Mert fiatal korunk, tudod,

Ehhez óh nem örökre lesz, 
Fűzzünk tehát fejünkre most 

Jóillatú zöld koszorút,
Mig nem az hű barátaink 

Kezeiről porunkrajut.
Jobb, hogy a bort s jóillatot 

Csontunk bőven most issza be ; 
Holtunk után a vízözön 

Zuhoghat, a tetejibe!
Philologiai Közlöny VI. 1.

3. A dalnok.
A tengeri rablók, midőn 

Hajóbul már kihaj iták, 
Tiirrhén vizek hullámiba,

A múzai dalok fiá t;
Hát a zúgó hab árjain,

Előtte ott nagy hirtelen.
A tengerek hű delfine,

Felé úszván, im megjelen ;
És föl vévé hátára Őt,

Korinthusig bizton vivé:
Az oktalan állat- szive

Sokkal jobb mint az emberé !

4. A szerencse.
Hogy egyszer az ifjú halász 

Hálót a mély vizekbe vet, 
Gazdag leány meglátja őt,

És hirtelen belé szeret.
El is vévé legottan 6

Nejének a gazdag leányt,
É 8 apja dús javaiban

Most boldogok ők egyaránt;
A Sors pedig büszkén imigy 

Szólítja meg szép Kütherét,; 
«Úgy-e, hogy ezúttal enyém 

Az érdem, és nem a tiéd* ? !
4
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5. A spártai nő.

Csatából fut, szalad, rohan 
Lákon haza, Spárta felé,

S hogy oda ért volt, tőrivei 
Az anyja őt által véré. 

Mondván : «ha élsz, örökösen 
Gyalázatot hozandsz reám,

S beszennyezed Spártát, az én 
Csak hősöket nevelt hazám : 

De igy, habár gyermektelen 
Leve holtod után, anyád, 

Ám a szabad hazában el 
Felejti majd mély bánatát!

6 . Á vén dajkának.

Kedves öreg néném, vajon 
Miért vagy oly boszús reám,

Mikor a szép leányt közel 
Kisérgetem mindig nyomán ?

S az úton is, bár merre lép, 
Szünetlenül őt nézdelem;

Mivel engem feléje von 
Bűbájival a szerelem.

Gyönyörű szép arczát vajon 
Tőlem miért irigyeled ?

Hisz' képüket megengedik 
Nézni, maguk az istenek !

7. Leonidás sírja.

Leonidás, bibormezét 
Xerxes, imé neked adft,

Tisztelni még a sírban is 
Hős tettidet igy akará.

Nem kell! Hitvány honárulót 
Magasztaljon igy föl, vele,

Paizson hült tetemein 
Elég díszes szemfödele.

Mért gyűlölöd meghalva is 
A persafajt bajnok te még ?

A szabadság örök tüze,
Még a halál után is ég!

P í:cs i I stván .
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H A Z A I  IRODALOM.

Xenophon emlékiratai Sokratesről (szemelvények). Bevezetéssel és magya
rázatokkal ellátta Dr. Kassai (Engelmann) Gusztáv, főgymnasiumi 
tanai*. Budapest, Fraklin-társulat. 1881. A Jeles Iskolai írók tárának 
15. füzete. 8-r. 158 oldal. Ára 80 kr.

Szerző, ki szakemberek számára írt doctori értekezésében 
(•Mily alapon fejlődött Plátó bölcselete.* Beszterczebánya 1877.) 
és egy nem rég Platonnak a föld forgása tanáról tartott felolvasá
sában fényes jeleit adta a görög philosophia terén való jártasságá
nak, jelen iskolai kiadásával úgy a philosophia történetével foglal
kozó szakembereket, mint a tanügy barátait nagy hálára kötelezte. 
Az előbbieket a Xenophonra vonatkozó eddigi kutatásoknak a 
Bevezetésben olvasható ügyes és tanulságos Összefoglalása által, 
az utóbbiakat azonkívül a görög szöveghez írt jegyzetek által is. 
A Bevezetés két főrészre oszlik. Az első, melynek ezíme nincs, 
Xenophon életéről és jelleméről, történeti irányáról szól, azután 
röviden jellemzi Xenophon minden egyes müvét, elmondja tárgyát, 
czélját, keletkezésének idejét, megvitatja azon kérdést is, igazán 
Xenophontól valók-e a tárgyalt művek vagy azoknak egyes részei, 
szóval röviden összefoglalja mindazt, a mit a jegyzetekben szorgal
masan idézett régibb és újabb szakirodalomban a tanuló és még 
inkább a tanár számára tanulságosat találni lehet. A Bevezetés 
ezen része ugyanis nagyrészt csak a tanároknak van írva, mi nem
csak az idevágó szakirodalom folytonos idézéséből kitűnik, hanem 
még inkább azon körülményből, hogy a kiadó egynehány helyen 
nem is tartotta érdemesnek egy pár szó hozzáadása által fejtege
téseit nem csak a képzettebb tanároknak, hanem a kezdő tanárok
nak és a tanulóknak is érthetőkké tenni. Nem számítom ide a 
Bevezetésnek első mondatát, («A görögök harmadik nagy történet
írója Xenophon vala*; hát az első meg a második ? kérdezi a ta 
nuló) bár nem jó a tanulót mindjárt a könyv elején annak olva
sásától elriasztani, de igenis ide számítom a kiadónak azon 
nyilatkozatát (p. 26), hogy «sem a halikarnassosi Dionysiosra, 
sem más történeti okokra való hivatkozás által nem bizonyítható 
be a Hellenika más alakja vagy nagyobb terjedelme.* Ugyan mit 
fog a tanár felelni, ha azt kérdezik tőle, mit is mondott Dionysios 
a Hellenikáról? — Vagy p. 10: «Ezek elbeszélését Athenaios avval 
kezdi meg, hogy a Deipnosophisták szóvivője azt mondja, hogy 
egy egész nap sem volna elegendő annak elmondására, a mit a 
Sokratessel társalgók Platómról beszélnek*. Egy pár szó hozzá
adása által könnyen kimenthetett volna a kiadó több tanárt is 
abból a kellemetlen helyzetből, hogy kénytelen megvallani, hogy 
nem tudja, ki volt az az Athenaios és kik voltak azok a Deipno-

V
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sophisták. — P. 8 . említi a kiadó, hogy Xenophon számkivetésében 
Skillusban «Artemis istennőnek az e czélra Megabysosnál Artemis 
papjánál elhelyezett pénzből templomot emelt*. Ha már szüksé
gesnek tartotta a kiadó Megabysost is felemlíteni, magyarázta 
volna meg, hogy ki volt; ez annál szükségesebb, mert a tanár is, 
meg a tanuló is a szótárban azt fogja találni, hogy Megabyzos 
(nemMecabysos)Xenophonnál nem tulajdonnév, mint azt a kiadó 
magyarázza, hanem az epliesosi Artemis papjának hivatalos neve. 
És mikép került Xenophon az ezen papnál nem tudni ki által elhe
lyezett pénzhez ? — P. 42 nem ártott volna megmondani, mi volt az 
a theoria ünnepe, melynek tartam a alatt minden kivégzés tiltva 
volt. — Más kategóriába esnek az újabb kutatásnak azon ered
ményei, melyeket Kassainak elveihez híven fel kellett volna em
líteni, még ha nem is volt helyességükről egészen meggyőződve, 
így pl. Xenophon egyes müveinek megbeszélésénél, melynél sajno
sán nélkülöztünk bizonyos meghatározott akár chronologiai, akár 
másféle szigorúbb sorrendet, felemlíthette volna (p. 28), hogy W. 
Nitzsche szerint a XÓ70c si; ’ AY^oíXaov-nak egy része (cap. 11 és 1,6— 
3, 1) interpolálva van, hogy Naumannak Közlönyünkben is ismer
tetett doktori értekezése szerint Xenophon Aaxsőat[Lovío)v jroXiteía 
ez. müvét 387. és 385. közt Skillusban írta ; az ’AvhjVaúov ftoXitsía 
ez. munkának keletkezési idejét nem tette volna nagyon is.hatá
rozatlanul Xenophon számkivetése elé, hanem pontosabban vagy 
Faltin és Schmidt-tel 430—429-be, vagy Kirchhoffal 424-be; a ssf/i 
unrnojí-ről felemlítette volna Lehndorf György grófnak nyilatkoza
tát, mely szerint Xenophonnak ezen lovászati munkája a maga 
nemében még mai napság is páratlan. Továbbá épen a Memorabi* 
liának tárgyalásánál szerettem volna, ha a tanulót és a tanárt nem 
hagyta volna oly bizonytalanságban e mű keletkezése iránt, hanem 
felhozta volna, hogy a Memoribilia ugyan Socrates halála után, 
de valószínűleg 385. előtt, Kühner szerint 398—394 táján Íratott. 
Kellemetlen tolihiba végre p. 45, hogy a Icoxpátoo? áiroXoYta xpoz 
toí>c Stxaatá? czímü irat egy a Kr. utáni (olv.: Kr. előtti) Il-ik 
századból való rhetomak müve. Az utóbbitól eltekintve mind oly 
dolog, mit a bíráló a fővárosban nagyon könnyen megtudhat, de 
annál nehezebben a szerző a provincziában. Egyébként a beve
zetés ezen része nem szorúl dicséret* m re ; a ki csak belé 
tekint, kellemesen meg lesz lepetve a kiadónak tömör és mégis 
világos előadása által, valamint a szakmájába vágó irodalomnak 
lelkiismeretes és korántsem szolgai felhasználása által, mely 
utóbbi tekintetben nem mondhatjuk, hogy tankönyveink szerzői 
elkényeztették volna a közönséget. A kiadó által mondottakkal 
külömben csak esy-két pontra nézve nem egyezhetek meg; arra 
nézve, hogy p. 22 Athenaiost, azt a szegény compilatort, kinek 
oly nagy hálával tartozunk becses adataiért, rágalmasnak és rossz 
nyelvűnek mondja, és hogy a sophistákat, kiknek az elfogulatlan
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kritika a bölcsészet történetében kiváló helyet biztosít, érdemeiket 
egészen elhallgatva minduntalan csaknem személyesnek mond
ható gyűlölettel üldözi. Jellemző e tekintetben a következő pas- 
sns (p. 39): «Ugyanazon szerepet, melyet egyidejűleg a politiká
ban a demagogok játszottak — egy Kleon, Hyperbolos, Alkibiades 
és ezer más, a kik látszólag a népet szolgálva, csak saját érdekök 
előmozdításáról gondoskodtak — a tudományban a sophisták 
játszották. Hírszomj, hiúság, birtokvágy, szóval a legmegveten- 
döbb önzés volt az, a mi a demagógokat ép úgy, mint a sophistá- 
kat, a nép elámítására ösztönzé. A féktelen demokratia, melynél 
az uralomra, tekintélyre, gazdagságra való önző törekvés a leg
nagyobb mértékben elharapódzott, tárt karokkal fogadta a sze
rencse e lovagjait, kik Görögország minden részéből Athenaiba 
özönlöttek, annak biztos tudatában, hogy ott zsíros koncz vár 
reájok.a Véleményem szerint nem volt helyes a sophistáknak ily 
túlzott és ferde képét adni csak a végett, hogy Sokrates alakja 
annál fényesebben kitűnjék e sötét háttérrel szemben.— Végre nem 
egészen helyes, bár Xenophon világos szavaival látszólag meg
egyezik, Sokrates Sat^óvtov-jának következő magyarázata (p. 41): 
•egy isteni szózat, mely fontos kérdésekben megmondja neki, mit 
kell tennie, mit abbanhagynia, sőt még a jóvöt is előreláttatja 
vele*. Nem említve, hogy ennél többet is lehet a daimonionról 
mondani, csak Kühner szavait idézem («Xenopliontis de Socrate 
Commentarii. 1858»-bán «De Socratis 3at{jL0vúp» p. 22—31), me
lyekből Kassai magyarázásának téves volta eléggé kitűnik: «Hoec 
divina vox. . .  ab eo semper exaudiebatur, quotiescunque aliquid 
non recte et bene facturus e ra t; silentium eius pro signo appro- 
bationis accipiebat. Ita hoc daemonium a Xenophonte dicitur et 
dehortandi et adhortandi vim habuisse. Non solum in Socratis 
ipsius rebus, séd etiam in alienis, nec solum in magnis, séd etiam 
parvis ab eo exaudiebatur nec unquam fallebat, séd semper vera 
praesignificabat.*

A Bevezetés második része (p. 49—63) «Xenophon stílusá
ról* szól Sauppe Lexilogusa, Kühner, Rehdantz, Bornemann 
commentárjai, Boettcher és másoknak kisebb értekezései alapján, 
miközben el nem mulasztja a kiadó szerzőjének alaktani sajátos
ságait is felemlíteni. E fejezet az eddigi kutatások mindenüvé 
szétszórt eredményeit igen szépen foglalja össze és már egymaga 
is biztosítja Kassai kiadásának az előnyt a külföld hasonnemű 
kiadásai fölött. Nincs is sok megjegyzésünk hozzá. — P. 52 jó lett 
volna megmondani, hogy a oltzolí elnevezéssel a kiadó nem
olyan szókat akart megjelölni, melyek a görög irodalomban csak 
Xenophon idézett helyein fordulnak elő, hanem olyanokat, melyek 
Xenophonnál csak egyszer, az idézett helyeken, fordúlnak elő. 
És épen azért fölösleges is volt ezen szókat felsorolni; nincs író, 
kinél az ilyenféle, többnyire nem is jellemző 3b:a£ stpr^éva elő
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nem fordulnának. — P. 60—62 a prsepositiók használatáról szól 
Xenophonnál; itt elmulasztotta felemlíteni Tycho Mommsennek 
azon megfigyelései. hogy a szorosabb értelemben vett attikai 
próza írói közül csak Xen. használja a auv praepositiót.

A bevezetés után következik az egész mű tartalomjegyzéke 
(p. 64—67), mely nagyon alkalmas a tanulót a Memorabilia 
egész szerkezetével megismertetni, azután szemelvények a görög 
szövegből (p. 68— 106). Ez utóbbit illetőleg azt mondja a kiadó 
az előszóban, hogy «a szöveg összeállításánál Dindorf Lajos 
kiadását (Lipsiae 1874) vettem alapúi, azonban több helyen eltér
tem tőle. Az eltérések okadatolását, a hol szükségesnek m utat
kozik, majd a Magyarázatokban közlöm.# Úgy látszik, Kassai 
maga belátta, hogy az efféle okadatolás magyar iskolai kiadásba 
nem való,, azért indokolta csak egyetlen egy helyen az ilyen 
eltérést és ott is úgy, hogy a tanárt, ki nem tudja, hogy lehet 
Telesnek (ki ez ? kérdezi) egy töredékéből Xenophonba egyes 
szavakat felvenni, a magyarázat még inkább zavarba hozza: 
«A srsiv&v és Sitpwv szavakat, melyek a kéziratban [kéziratokban?] 
nincsenek meg, Schenkl Cobet (N. L. 704) tekintélyére támasz
kodva vette fel a szövegbe, Telesnek Stobaios Anthologiájának V. 
67. található töredékéből*. — A mi a Memorabiliából e kiadásba 
felvett fejezeteket illeti (I 5. 6 . 7. II 4. 5. 6 . 7. III. 2. 6 . 7. 8 . 10. 
12. IV 1 .2 . 3. 5t 8 ) minden tekintetben helyeselnünk kell a kiadó 
választását és részemről csak azt szerettem volna még, ha a kiadó 
az Előszóban vagy másvalahol megmondta volna, tulajdonképen 
miért választotta épen a kiadásába fölvett fejezeteket és nem 
másokat? Legalább a «Tartalomjegyzék* szerint alig van a 
Memorabiliában fejezet, mely fölött a Kassai által közlöttek egyik 
vagy másik szempontból határozott előnynyel bírnának.

A könyvnek főrésze, a jegyzetek, melyek a Jeles Iskolai írók 
tárának az «Utasításokkal* megegyező legújabb, de annál rosz- 
szabb szokása szerint a szöveg után, a könyv végén állanak, nagyjá
ban véve sikerültek és a legjobb kiadások alapján készültek. 
Helyes használatukra nézve csak annyit kell a tanárnak előre 
tudni, hogy ha e kiadással és egyáltalában Xenophonnál boldogulni 
aliar, az olvasmány kezelésénél a maga lábán járjon és úgy mint sok 
más dologban, úgy ebben se kövesse az «Utasításokat*. A Tanterv 
ugyanis nemcsak Xenophon olvasását, hanem a «mondattan főbb 
pontjaidnak magyarázását is a hatodik osztályra szorítja meg, és 
az Utasítások meg hozzáadják, hogy a hatodik osztályban az 
alaktan befejezésére és a görög nyelvtan rendszerének összefüggő 
áttekintésére hetenkint két óra szentelendő, mellette pedig három 
órában egy Xenophon-féle chrestomathia olvasása alkalmazandó; 
a miből az következik, hogy az Utasítások szerint a {it-végü 
coniugátió fejtegetésével párhuzamosan kell a Memorabiliát 
olvastatni. Hogy ily tanítás mellett sem Kassai kiadását, sem
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bárki másét használni nem lehet, világos. Azért legczélszerübb 
megmaradni a régi jó módszer mellett, a hatodik osztály első es 
második harmadát az alaktan befejezésére és átismetlésére, vala
m int a gyakorlókönyv megfelelő olvasmányaira fordítani az Írás
beli gyakorlatok elkészítése által igénybe nem vett valamennyi 
órát, és csak az utolsó harmadban a mondattan főbb szabályainak 
előrebocsátása után hozzáfogni Xenophon olvastatásához, még 
pedig úgy, hogy eleinte a Kassai által is commentált syntaktikus 
finomságok magyarázatába ne bocsátkozzék a tanár. Elég alkalma 
lesz erre a hetedik osztályban, melyben, ha a Tanterv es az 
Utasítások nem is mondják, jó lesz hetenkint egy órát a mondat
tan  tárgyalására fordítani es a tanult elméletet Xenophon Memo- 
rabiliáinak olvastatásánál begyakoroltatni.

Áttérhetek ezután egyes kifogásaim felsorolására. — Leg
főbb kifogásom megint az, hogy Kassai itt-ott nagyon magas 
igenyekkel lép a tanuló elebe és soha sem utal valamely iskolai 
syntaxis megfelelő paragraphusaira. Pl. p. 105. «$!'y. xpo'jpí- 

.. ti tartalmi accusativus az úgynevezett figura etymologica- 
nak kibővülése#.— «tou? ^oásjaíoo? xpanj-sat.. . xparsiv accusati- 
vussal összekötve egyenlő értelmű vixáv igével, ellenben xparsív 
genitivussal összekötve egyenlő értelmű xpsÍTrw sívat szólással. 
‘Kühner helyesebb állítása szerint =  potiri-vel!] Ez [Mi? az 
úgynevezett constructio to or<aaivó;i.svov». — P. 10^. <<{1^
jióvov . . .  '{dzsipslv, az infinitivus mellett jjlŷ áll, nem pedig oo, mert 
az inf. e helyütt xaxo’jpYÓiatov személytelen kifejezetek az ala
nyát képezi.# — Nehéz p. 110. a § 4 liez adott m agyarázat; u. o. 
§ 5-höz egy «úgynevezett accusativus absolutus»-ról beszél. — 
Mit jelent p. 116. hogy áxo*ko mellett a «dolog is állhat genitivus- 
ban, mint ható obiectum»? Ha legalább példával illustrálta volna! — 
Nem találó p. 137.: «tá s; sxáaxoo xáXXista: a praepositio uttrac- 
tiója e helyett ta  sv ixá-jtto xáXXtata.* — Továbbáp. 111. § 8 -hoz 
jó lett volna az su írpáttsiv és só írpáruovTss közti szójáték magya
rázatára so rpártetv-nek nemcsak tulajdonképeni jelentesét (<*jól 
végezni a dolgát»), hanem átvitt értelmét is («jól megy a dolga*) 
felemlíteni.— P. 112. szerint «ácTépa>; 5’ Sv. Kérdésekben gyakran 
használtatik ilvképen, hogy valamely kiegészítendő gondolatra 
vonatkozik.# Kár volt Kühnerrel mindjárt meg nem mondani, hogy 
irotspo>í íé előtt Xr^'c {jlsv sjj.s rá zoXixtxá jjiyj spátretv-t kell hozzá 
gondolni. — P. 116. *’Avttsö-évq . .  az accusativus alakját illetőleg 
v. ö. a Bevezetést*. E jegyzet fölösleges, minthogy az ’Avtwí^svtj 
alak a szabályos, különben is erre nézve csak azt találja a tanuló 
a Bevezetésben p. 53, hogy «Itoxpátri; és'Epjiovsvr4; tulajdonnevek 
egyesszámú accusativusa Xenophonnál r4v és r -̂re végződik egy
a rán t* .— P. 118. megjegyzi a kiadó, hogy «az anticipatióval a 
főmondatba vont fogalomnak mindenkor legjelentékenyebbnek 
kell lennie a fő- és mellekmondat összeségében*. Nem ellen
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kezik-e ezen szabálylyal pl. a Homerosi: fö zi Y*p xata tbjiöv 
áSeX'peóv, á>; sxovstro *? . .  — P. 120. 121 és 122 többször valamely 
pra&sensalak magyarázására csak azt hozza fel a kiadó, hogy «part. 
imperf.#, vagy «inf. imperf.#. Hány tanár van, a ki ezt érti? — 
P. 132 egy, §-hoz való jegyzetben kétszer van a oéstat összevonat- 
lan alak megmagyarázva. — P. 136. a 4-ik §-hoz kellett volna 
felemlíteni, hogy h í  annyi, mint I'vstci, nem pedig csak p. 154. — 
p. 141. -p^asai van a jegyzetben, *pjpávai a szövegben, Kühner 
itt is 'pqpáaai-t ad. — P. 149. «ars svó|xiísv: a ts helyzete, mely
nek tulajdonképen etSévai mögött kellene állania, a mondat meg
rövidítésével magyarázható meg#. A tanárok kedvéért magyará
zatképen ide írom Kühner szavait «expectes a svójuCsv etöévai xai 
5 kz'.rrfi.» — P. 151. «7repí a>v ab&avójAsfra =  rspi to6toov a aíafra- 
vó(j.s^a; hasonlóképen Cic. ad Attic. V 11.: Nunc redeo ad quse mihi 
manda8». Itt jó lett volna arra figyelmeztetni, hogy a Cicero-féle 
passus nem a visszahozó névmás assimilatiójára, hanem a mutató 
névmás kihagyására van példa gyanánt fölhozva. Végre nem lesz 
talán fölösleges felemlíteni, hogy kiadó által a corrigendában felem
lített sajtóhibákon kívül, jó lesz még a könyv használata előtt a kö
vetkezőket is kijavítatni: P. 23, 20 és 32,25 Arianos li. Arrhianos; 
(p. 32, 26 Pollux h. a Polydeukes formát ajánlanám ); p. 65, 27 
Nikomachides-t; p. 68 , 8 és még több más helyen szükséges meg
jegyezni, hogy a görög szövegben zárjelezett szókat a kiadó inter- 
polatióknak tartja, minek kifejezésére jobb lett volna gömbölyű 
zárjelek helyett szögleteseket alkalmazni; p. 69, 19 SXXov h. 
aXXwv; p. 75, 26 rőt; xáva&otc h. tót; xaXoíí xá^aftois; p. 77, 12 
copfjává: h. w p ^ a a i; p. 79, 27 rsp'.7:otsta» li. rspiiroLstta*; p. 81, 
24 ds h. oé; p. 86 , 3 rcsírsiajiivoí h. rsjrsta(isvo’ ; p. 99 a 7-ik sor 
mellől hiányzik a 40-ik §. megjelölése ; p. 100— 101 és 106 hiány
zanak valamennyi §-ok számai, miáltal a commentár haszálata 
meg van nehezítve; p. 100, 36 nj; h. o); 775; ;  p. 121, 4 al. 
Siatttssfrai h. £iatít)*3'3d,a»; p. 122 , 1 a’mítsa&ai h. aovrítkafrai; — 
p. 124, 4 al. Krytobulos h. Kritobulos; p. 126, 13 Trasybulos h. 
Thrasybulos; p. 135, 9 és 17 Aristoppos h. Aristippos; p. 140, 22 
avr.o; h. ávrío;; p. 150, 15, 16 Spftov h. opttpov.

A szokásosnál tovább időztem az előttünk fekvő kiadás 
bírásánál; azon meggyőződésben tettem azt, hogy az valóban 
megérdemli, hogy behatóan foglalkozzunk vele. Bizton reméljük, 
hogy többször lesz még alkalmunk Kassaival a tankönyvirodalom 
terén találkozni, a Jeles Iskolai írók Tárának szerkesztőségének 
pedig szerencsét kívánunk, hogy az ily jeles művel szaporította 
kiadványainak számát.

Dr. Á bel  J enő .
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nyelvtudományi Közlemények. Szerkeszti Budenz József. XVI. köt. 1. fűz.

Azon újítás vagy. jobban mondva programmjavítás, mely 
által a Közlemények jelenlegi szerkesztője szűkebb körre szorítá 
folyóirata munkásságának előbbi tág körét, már is megtenné gyü
mölcseit. Csak egy pillantást kell vetnünk a Nyék-tudományi Köz- 
Umények tavalyi folyamába, hogy azonnal rá ismerjünk az áltáji 
nyelvtudományok rendszeres közlőjére. Codex-tanúlmányok, régibb 
írók nyelvének részletes feldolgozása, nyelvtörténeti értekezések, 
ugor s török-tatár textusok élénkítik e tartalmas kötetet, figyelem
mel s olykor megjegyzésekkel kisérve a külföld ide vágó munká- 
lódásait is. Ez irány méltó folytatását üdvözölhetjük ez újabb 
évfolyam első füzetében, mely annyiban még haladást is jelez, hogy 
az eddig nagy szorgalommal összehordott rokon nyelvi szövegeket 
grammatikává eleveníti, kiterterjeszti figyelmét az egyes rokon 
nyelvek kisebb dialektusaira is, kritikailag ismerteti a külföld ha
sonló dolgozatait, szóval szélesebb alapját igyekszik megvetni a 
még nem egészen biztos lábon álló magyar nyelvtudománynak.

A füzet java részét Halász Ignácz Svéd-lapp nyelvtana tölti 
be. A lapp nyelv négy fő dialektusa: ifinm arki, Enare tó melléki, 
orosz- és svéd-lapp közűi Halász ez utóbbinak dolgozta fel nyelv
tanát s erre a szerzőt egy egyetemi pályadíjat nyert dolgozata 
ösztönözte már, mely egy nehány lapnyi svéd lapp szöveg nyelvtani 
alakjainak összeállítását foglalta magában. Svéd-lapp szövegeink 
azóta igen megszaporodtak. Budenz-nek alkalma nyilt Pestre vető
dött mala vidékbeli lappoktól nehány elbeszélést leírni; 1876-ban 
meg Donner adott ki egy kötet lapp dalt Helsiugforsban, melyek 
közt a legértékesebb épen svéd-lapp nyelven van irva. Ezen szöve
gek alapján dolgozta ki Halász tudományos készültséggel gram
matikáját s ez annál nagyobb érdem, mert előmunkálata alig volt 
Lindahl és Öhrling múlt századbeli sovány vázlatát kivéve, mely a
• Lexicum Lapponicum*-ot előzte meg. Az összehasonlító eljárás, 
az egyszerű és világos magyarázatok növelik a grammatika becsét, 
mely ugor-nyelvészeti irodalmunkban hézagpótló s a mi a leg
főbb, könnyebben hozzá férhetővé tette az utat a lapp nyelv tanul
mányozására.

Az Ismertetések és bírálatok rovatában első helyet Dr. Szinnyei 
czikke tölti be, mely Lönnbohm-nak a keleti-finn táj beszédről szóló 
ismertetését foglalja magában. A finn dialektikusokat részleteseb
ben még nem ismerjük s csak újabb időben kezdik a finnek, kik 
erre legilletékesebbek, az egyes vidékek tájnyelvi sajátságait össze 
gyűjteni. Ezek közé tartozik Lönnbohm „Jaasken, kirvun jaosittain 
Rautjarven ja  Ruokolahden pitdjien Kielimurtecstate (Jdáski, kirvun 
s részben Rautjarvi és Ruokolahti egyházmegyék nyelvéről) czímű 
munkája s e dolgozat alapján ismerteti Szinnyei a keleti-finnség 
nyelvének némely sajátságait. Nem lesz felesleges e helyen röviden
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jellemezni az irodalmi nyelvtől eltérő finn dialektust főbb sajátsá
gaiban.

Hangtani sajátságai közül mindjárt feltűnő, hogy a d hang 
helyett, melyet egyáltalában nem ismer, egy r-hez közeledő hangot 
használ s ez Finnország egyik részében rn ek , másikában pedig 
/-nek hangzik pl en tiera, cn tieid e. h. cn tiedd. Az vo, yo, ie, éttés 
nj diftongusok mint ilyenek bármely szótagban előfordúlhatnak, pl. 
sanuo az irodalmi sanva h . ; ezen kívül egész új diftongusok is van
nak, p. paoss menekvésben, heoss rakásban, oamu reggel stb. Elté- 
rőleg az irodalmi nyelvtől triftongusok is vannak pl. nuvi = noin 
úgy, juoisa =  joessa a folyóban, moai = maani földen.

A rövid vokálisok a szóvégről, habár még nem rendszeresen, 
el szoktak esni, p. siit = siitá azután, miest embert, kovast kemény
ből, kirkolt templomtól, jók már, pixtett szúrt, rannal parthoz, lám 
hó, kovast keményen.

Szó közepén a s-e végűek többes nominativusából kiesik az <?, 
p. hevost lovak és az u, y a -nut, -nyt nomen verbaléből p. opint 
tanúit, saant kapott stb. Néha meg hozzá toldanak a szóhoz egy 
hangot p. ndini így, vieni viszek.

A hangzók változásánál megemlíthetők, hogy az e i-re vál
tozik a vagya előtt, p. valkia tűz, koskia érint, s az ie összevonodik 
ü-vé, p. miehii férfiaké, ruppiin kezdek. Az oa és na uu-vi vonódnak 
össze, p. kottán hazulról, junora inni. Nevezetesebb hangzóváltako- 
zások: i—a, p. kitkera keserű, u—i, p. kipuna szikra, i—e, p. pulii 
palaczk, u—o, p. kirjuttaa irn i; a—aa, p. maaliskuu márczius, u— 
nu, p. *unnta irány, d—ad, p. kddrme kigyó.

Mássalhangzó szó elején csak egyszerű lehet, de szó közepén 
találni konsonans csoportokat, pl. kakra irod. kaura zab, atra irod. 
aura eke, kopra irod. koura marok, ez alakok azért érdekesek, mert 
eredetibb alakot őriztek meg, Zárt számba megy azon szótag is, 
melynek végéről egy mássalhangzó elveszett, p. uko öregé, kovemmi 
keményebben. A mássalhangzó rövid hangsúlyos vokális előtt meg
nyúlik p. rahhaa pénzt, makkaa fekszik. L. r, s nem assimilálódik 
az n-nel, p. pesneet mostak, s gyengülés folytán előállott nu meg
rövidül p. parana gyógyítok. Mássalhangzók elveszése : u p. teht 
irod. tehnyt; l p. oon irod. ölen; n p. mhi sin irod. minun, sinun. 
Szó elején váltakoznak : h— k: hipene-kipene; p —k : pohmelo- 
kohmelo ; szó közepén l—r: kulkku-kurkku ; m—s : tylmd-tylsa.

Alaktani sajátságok közül szóképzők 1, nta p. juonta, 2, nki 
p. kid un ki, 3. kki p. mánekki, 4. ookse p. vastoos, 5. liakas p. puhe- 
liaka8. A superlativust ritkán használják, szokásosabb a compara- 
tivus elé tett kaikkei erősítő szó. A névragozásban érdekes egy uj 
többesi képző a lói p. taloloi, piil'öi. Névmások: mié, sie, hdd, myö, 
työ, hyö. Igéképzők: kői p. teipakoip ; -lói p. kulkkaloip. A futuru- 
mot tulla s olla-xal írják körü l; a reflexív képző i és itu.

íme röviden összefoglalva a keleti-finn dialektus jellemzőbb
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sajátságai, melyekhez mutatványul egy kis szöveg is van közölve 
az illető nyelvjárás kiejtese szerint.

Ezt követi Budenz polemizáló czikke Donner-nek „Die gegen- 
seitige vernandtschaft dér finnisch-ugrischen sprachen“ czímti müve 
ellen. Donner e munkájában tudvalevőleg elégtelennek nyilvánítja 
azon alapot, melyre Budenz az ugor-nyelvek elágazásáról szóló 
teóriáját felállította s egészen új nézettel áll elő. Ez új theoria fő 
jellemvonása az, hogy a hangalaki egyezéseknél nagyobb súlyt fek
tet az alaktani s szókincsbeli egyezésekre s eredménye természetesen 
az, hogy máskép ágaztatja el az ugor nyelveket, mint Budenz. Főbb 
eltérése a következő: Budenz az osztják és vogult a magyar ellené
ben egy főnyelvvé foglalja össze, mig Donner külön nyelvnek veszi 
Őket 8 egyszersmind a zűrjén, votják s lapp nyelveket is elválasztja 
egymástól, az előbbit a permi, az utóbbit pedig nyugati-finn rész
hez sorolván. A finn egyes dialektusait Budenztől eltéröleg külön 
nyelveknek tartja s ide sorozza a lappot is, mely szerinte épen 
olyan finn nyelv, mint akármelyiké a finn dialectusoknak,

Főbb eltérése az, hogy a nyelvelágazási teória megállapítá
sára elégtelen neki a hangalaki kritérium, hanem sokkal inkább 
számba veendőnek tartja a grammatikai alakok s a szókincs egye
zései Pe hogyan alkalmazza ezen hármas elvét in praxi, erre 
nézve idézzük Budenz szavait: «Donneramaga hármas elvét csak
ham ar szem elől veszti: nem találom pl. sehol sem az ö elég hosszú 
könyvében, milyen jellemző hangalaki egyezéseknél fogva tartozik 
a permi osztály (zűrjén-votjak) egybe a volgai-bált osztálylyal, kö- 
lömbözvén a vogul oszt jaktól és a m agyartól; sem a szókincsbeli 
egyezést nem mutatja föl nagyobbnak a zürjén-votják és a fiun 
között, mintsem zürjén-votják és a vogul-osztják vagy a magyar 
közt. Teljes jogunk volna már csak ezért is mondani, hogy theóriája 
a főágak megállapításában nem lévén kellőleg megokolva, ugyan 
csak az ő elvei szerint nem fogadható el alaposnak. * Ami Donner- 
nek a dialektusok fő nyelvvé tételét illeti, ennek tarthatatlanságá
ról meggyőződhetünk, ha tekintetbe vesszük, hogy úgy Budenz mint 
Donner feladata nem az ugor nyelvrokonság bebizonyítása, hanem 
ezek elágazása s ebből bátran kihagyható a dialektusok egybetar- 
tozásának kérdése. Sőt itt Donner ellenmondásba is esik, midőn a 
lapp nyelvet az öt finn nyelv egységéhez tartozónak mondja, úgy 
azonban, hogy ezek egyikével, a livve 1, megint külön egységet 
képez.

Ezek után áttér Budenz a régibb ugor nyelv-egység kérdésére, 
vagyis a külön fő nyelvek egybe tartozására, melyek minden ere
deti azonosság mellett igen élesen külömböznek egymástól. Egy
szerre azonban hét külön irányban nem váltak szét, hanem fel 
kell venni egy első rendű külön fejlődést, és hogy ilyen öreg ágban 
mely nyelvek lehettek egybe foglalva, ennek kimutatására oly mo- 
memtumokat kell kimutatni, melyek csakis ez öreg ágban kelet-
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kezhettek. Donner e momentumokat a gramm-alakok kiváló egye
zésében találja és teóriáját is csak e nemű egyezésekre é p íti; de 
ha meggondoljuk, hogy a gramm alakok útóvégre is csak bizonyos 
functióval járó szórészek, mért ne csatolhatnánk egyezésöket a fo
galomjelentés functióját viselő szók egyezéséhez. Szókincs egye
zésre meg Donner se mer alapítni, merr. a rég külön vált nyelvek
ben a szókincs egyezése fogyatkozhatott, de meg az egyezés jó 
része kölcsön vét útján is származhatott. Ugyanez áll a gramm
egyezésekre is, úgy hogy ha csakis a mai alakok egyezését vennők 
fel, gomba módra teremhetnének a különféle combinatiók. Donner- 
nek pedig azon eljárása, hogy csakis bizonyos combinatió mellett 
szóló alak-egyezések vesz fel fontosaknak, teljességgel hibáztatható.

Budenz ezen öreg-ágak meghatározására szolgáló jelenségeket 
a hangalaAban, illetőleg eltéréseinek közös vagy nemközös voltában 
találja. Ha ilyen eltérés két rokon nyelvi azonos szón mutatkozik, 
történeti momentumot foglal magában, hogy t. i. hangváltozás esett 
meg. Ugyanezen eltérés más szavakban is megtalálható, ezt a 
nyelvek fejlődése hozza magával, s az ily eltérések esetei egyes 
nyelvek jellemvonásaivá lesznek. így p. a magyar szó kezdő f  az 
ugor p ellenében, a magyar s zürjén-votják nyelvekben a szókezdő 
kétféle explosiva stb. De még itt is megvizsgálandó, hogy az efféle 
sajátságok kelte nem később eredetü-e, s hogy nem véletlen talál
kozása csak a hangváltozásnak.

Budenz tudvalevőleg az ugor nyelvek két öreg ágénak meg- 
álapítására szolgáló hangtani criteriumot abban találta meg, hogy 
az egyik szókezdő n mellett más szókban w-vel is él, míg a másik 
résznek csak n a szókezdő dentalis nasalisa. Domiernék e kritérium 
nem elég, mást keres és használ, de foglalkozik a szókezdő n sze
replésével is 8 eredetéről más magyarázatot ad. Az w — w-es hang
alaki kritérium bizonyitó ereje:

1. Tudjuk hogy magashangu vokálisok előző konsonánsokra 
jésitőleg hatnak s ha csakis magashangu szókban élnének bizo
nyos ugor nyelvek szókezdő ?í-nel, nem lehetne sokat rá adni. De 
nincs is az északi ág egybetartozása ily magashangu szókra fel
véve, kimutatható sok ?í-en kezdődő mély hangú szó is, mely csakis 
konsonansbeli sajátságot tüntethet fel. Az a néhány eset, a mit 
Donner ez ellen felhoz, nem jöhet számba, mert a magashanguság- 
nak mindben oka adható. Az ugor nyelvekben az n kezdetű mély- 
hangú szók nagy számmal vannak, s bennök az n szóbeli hang
alaknak lényeges momentuma s külömböznek más n kezdetű szók
tól, ha han jjok azonos is p. zürj. nöbal- kaufen, de nöbal tragen ; 
lp. nolo- lingere, de ntioele- solvere; m. nyál és nála apud eum. Ily 
w-en kezdődő mélyhangú szótő külön-kölön a magyar, vogul-osztják, 
zürjén-votják és lapp nyelvekben mintegy 30—40 van, s e sajátság 
még azon korból való, midőn a mai dialektusok még fő nyelvek 
voltak.
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2. Az w-es raélyhangú szók az illető négy ugor nyelvben kö
zösek s jelentésűk mind az ugor alapnyelvből maradt meg. Ily 
szókban az w-esség nyilván csak együttes fejlődésből eredhet s ez 
csak úgy képzelhető ha az illető nyelvek bizonyos ideig egy nyel
vet képeztek vagy az w-es ugor nyelvek ellenében közvetetlenül az 
alapnyelvből váltak ki. Bizonyítja ezt az a körülmény is, hogy az 
Tt-es szók ellenében közös n-esek is vannak, még pedig magashan- 
guak is. Donner az w-es szók egyezésének jelentéktelenné tételére a 
lapp kevés w-es szavait hoZza fel, ennek azonban ismert szókincs
beli fogyatkozása az oka.

3. Donner azt állítja, hogy az n és w-es szókezdet már az 
alapnyelvben is megvolt s hogy ezek az északi ugor ágban gyak
ran váltakoznak. Ez állítás a mint Budenz kimutatja, egyszerű 
tévedés, valótlanság. Más kérdés, hogy meghatározható-e ez a szó
kezdő w eredete. De ha meg is volt azVi és ’w már az alapnyelv
ben, akkor az északi nyelvek közössége abban áll, hogy ez örö
költ w-t m egtartották; de az is lehet, hogy csak n volt az alapnyelv
ben, s ez esetben meg a déliek őrizték meg a régit. Budenz azt a 
véleményt állítja fel, hogy az észak-ugor szókezdő n az illető szók 
egy részében régebben n volt (gutturalis nasalis), s ez az h az 
északi nyelvekben n, a déliekben megw-né vált. És csakugyan meg 
is felel e két féle w-nek gutturalis explosiva p. finn kapea és nupea, 
fin  kova s vog. nobis. Donner tévesen fogta fel, mintha Budenz vala
mennyi w-et «-ből eredteti s hogy az ü még eredetibb k helyett áll.

Keletkezhetett még ez az északi-ugor w egy eredetibb j-böl, 
a milyet a törökségben a karagasz és kojbal nyelvek tüntetnek fel 
a török eredeti j-vel szemben, p. kar. non-tör. joti-, kar. nit=jigit, 
kojb. wmw =  kar. úon. A j -nek ilyen megsürüdése lehet a m. nyuvad- 
rí-je, melynek ellenében a f. juuttu- az eredeti j-t  tartotta fen.

Budenznek eme magvas s kritikai hangra nézve példányúi 
szolgálható értekezése után, melynek még folytatása is lesz, a K i
sebb közlések rovata következik. Ebben a szerkesztő „A főbb testré
szek elnevezései az öt altaji nyelv csoportokban1 ‘ czím alatt érdekes 
összeállítását nyújtja a főbb testrészek szavainak az említett nyelv- 
csoportokban annak feltüntetésére, hogy az egyes nyelvcsoportok s 
egy-egy csoport egyes nyelvei közt milyen a rokonság. Ezek nem
egyezése nem szól ugyan a nyelvrokonság lehetősége ellen, de ta 
gadhatatlan, hogy a hol e szavak teljesen egyeznek, ott a rokon
ságnak szorosabb fokával van dolgunk. így pl. a szorosabb rokon
ságú germán nyelvek a kéz-re mind a hand szót használják, mig a 
germán, szláv, latin 8 görög nyelvekben más-más szót találunk, p. 
ritka manus, -/síp. Hogy az altaji nyelvcsalád tagjai közöl az ugor 
nyelvekben van legtöbb sinonim-szö alkalmazva, ez azt mutatja, 
hogy ezen nyelvek esnek legtávolabb egymáshoz. Egyes testreszek 
azonban még elég tisztán mutatják az egyezést az ugor nyelvek 
közt. P.
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Kéz finn káté (kási); mord. kád, kert; cser. két, kid ; zürj-votj. 
k i ; vog. kát, oszt* két. | oszt. B. jós.

Szem finn silmá ; mord. selma ; lapp caltne; ziirj. sin, votj. 
sín ; oszt. sem, vog. síim; cser. éinza (e. h. sim-za), simza.

Fül vog. pof, pet, paX, oszt. pel, p a l; zürj-votj. p e t; lapp 
prtje ; mord. pild p ű e : cser. piliks, peleé | finn korva.

Fog vog. pánk, pank, ponk ; oszt. penk, pank ; zürj-votj, pin ; 
lapp pane, padnc ; mord. pej, p e r ; cser. pü, piij | finn. hammas.

Szív finn sy darué ; mord. sedi, séd ej ; cser. siim, Hm; zürj. dő
löm, votj. éidem ; vog. sim, éim, oszt. sem sam | lapp vaimo.

Vér finn vere; mord. ver ; cser. viir, vir ; zürj. votj. v i r ; lapp 
varra; vog. vür, ür. oszt. ver, vir vur \ vog. kelp, oszt. káli.

Ennek függelékéül hasonló módon vannak még összeállítva 
az altaji nj'elvcsaládbeli alapszámnevek is, s ezekből kitűnik, hogy 
az ugor csoportban 1—7-ig van teljes egyezés, a török, mongol és 
tunguz'inand8u csoportokban pedig 1— 10-ig, sőt nagyobbára a 
szerkesztett {/.résekben is. Befejezésül két csuvas mese van Reguli 
hagyományaiból közölve a szerkesztőnek szorosan az eredetihez 
ragaszkodó fordításával, mely mintegy figyelmeztetés akar lenni, 
hogy közeleg végre az idő az ugor nyelveken kívül az altaji nyel
veknek más csoportjához is fordülni.

K űnos I gnácz.
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1. Sceniache and kritische Bemerkungen zu Euripides’ Kyklops. Von Fried-
rich Wieseler. Göttingen 1881.

Az ókori dráma terén a satyrdráma az, melyről a legkevesebb 
adat maradt ránk. Eltekintve attól, hogy a sok termék közt csakis egyet 
bírónk, a magyarázók jegyzetei is oly homályosak, hogy e darabok szin- 
rehozataláról és egyéb tulajdonságairól alig tudhatunk valamit. Ennek 
oka abban rejlik, hogy a tragikusok maguk is már keveset törődtek az 
ősi dionysusi játék e maradékával s csak a hagyomány és szokás kedvé
ért fűztek a trilógiához egy satyrdrámát. Ritkán jegyezték őket fel s már 
az alexandriai korban a legtöbb feledésbe ment. Innen a nagy fogalom- 
zavar a régibb philologusok közt, a kik nem tudták, hogy milyen iro
dalmi fajhoz sorolják a satyrdrámát. Wieseler, a<ki egyáltalán a színi régi
ségek tudományos megalapítója, volt az, a ki egy Ruvóban talált váza 
alapján, a mely egy satyrdráma jeleneteit ábrázolja, e játékról az első 
alapos könyvet ir ta : Das Satyirspiel nach Maasgabe eines Vasenbildes 
dargestellt 1847. Erre többen magyarázták az egyedüli ránk maradt e 
fajta darabot: Euripides Eyklopsát, a mely tudvalevőleg Odysseus ka
landját a Kyklopssal tárgyalja. A most megjelent értekezésben három 
pontra terjeszkedik ki a szerző. Először az időről szól a melyben a cse- 
lekvényt történtnek kell képzelni. Kyklops 507. s köv. valamint 541. 
verséből azt következteti, hogy a cselekvényt tavaszkor kell gondolnunk, 
a mi jól illett ahhoz a körülményhez, hogy a darabot a nagy Dionysiá- 
kon adták. A icoiTjpá goráva (45. v.) és ájxípixaXst  ̂itotYjpoi vojxoi (60. v.) 
kifejezéseket nem vonatkoztatnám erre, mert az összefüggés kívánja 
ezeket. A cselekvény Wieseler szerint az esti szürkületkor veszi kezdetét 
és az egész éjen át egész másnap reggelig tart, míg a nap. forrón süt. 
Erre bővebben leirja a darab színhelyét, mindig magából a darabból 
vevén a bizonyítékokat. A színhely az Aetna maga, nem mint Schönborn 
(Die Skene dér Hellenen 271.1) mondja, az Aetna közelében. A harma
dik és legterjedelmesebb rész, mely a cselekvény menetéről szól a darab 
minden fontosabb mozzanatát fejtegeti; mint vonult be a kar, mily nagy 
kísérettel lépett fel Odysseus, mint menekült meg, mikép hajóznak el s 
egyszersmind néhány kritikai javítást is tesz nemcsak a szövegben, ha
nem a szerepek felosztásában, mert ép itt sok helyen homályos, ki mon
dotta azokat az apró kérdéseket és felszólításokat.
2. De Euripideorum prologorum arte et interpolatione. Scripsit Josejíhus

Klinkenberg. Bonn 1881.
Egy rövid bevezetés után, melyben a szerző az euripidesi proló

gusokról szóló irodalmat érinti, következik az értekezés főrésze, mely
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nem mint a czim mutatja a prologusok művészi czéljáról és azok mél
tatásáról szól, hanem az interpolatiókról. E végett mind a 17 darab pro
lógusát fejtegeti, de oly nagy interpolatiókat vesz bennök észre, hogy 
némelyik aunyira összetörpül, hogy alig marad meg benne néhány sor, 
a többi mind csak a színészek toldaléka volna. Ha igaz is, hogy a prolo
gusok idő múltával sok változáson mentek keresztül, s hogy a színészek 
gyakran kényök-kedvök szerint jártak el velők, oly gyökeres módosítá
sokat aligha engedtek meg nekik. A szerző a kutatás elején kijelenti 
ugyan, hogy az interpolatiók meghatározásában mindig az illető inter
polált hely és a darab- közötti összefüggést, az euripidesi stílust és az 
ókor bizonyítékait vette tekintetbe, de az első kettő oly tág értelem, hogy 
ezek után indulva, nem határozhatjuk meg biztosan, hogy ezt vagy azt 
a helyet egy színész toldotta-e be. A szerző erre a kurtított prologosukra 
nézve a második fejezetben általános elveit állapítja meg. Szerinte min
den euripidesi prologus azt tartalmazza, ami a nézőknak a drámai cselek
vény értésére szükséges ; a drámának összefüggését magyarázza s a sze
mélyek sorsát, a mennyiben a darabhoz tartozik, egész azon időpontig 
mondja el, a hol a tragédia cselekvénye kezdetét veszi. Ez azonban csak 
néhány drámára nézve áll és Klinkenberg, hogy ebbeli nézetét minden 
prológusra kiterjeszhesse oly erőszakos törlésekhez folyamodik, hogy a 
megkoppasztott prologusokat azután már könnyű egy Prokrustes ágyba 
szorítani. Euripides szerinte azért irta prológusait, hogy a nézők nem 
egy vagy két jelenetben lássák mindazt, a mire szükségök van, hanem 
folytonos beszédben pontosan megtudják és emlékezetűkben tartsák. 
Akkor biz a prologusoknak nem nagy művészi ezélj ok lett volna. Egyet
értünk a szerző azon nézetével, hogy minden euripidesi prologus három 
részre osztható; az elsőben a bekezdés van, amely a körülmények szerint 
változik ; a második mintegy az egész drámának alapját képezi, a har
madik pedig magára a személyre vonatkozik, a ki a prologust ejti s 
elmondja hogy mit cselekszik, mitől fél és mit remél. Csak néhány 
darabban olvadt össze a második a harmadik részlettel annyira, hogy 
nem választhatók el egymástól. — A prologust mondó személy ('persona 
itpoXoyíCooaa), hogy a hallgató megismerjék, vagy mindjárt a prologus- 
elején vagy a következő sorokban megmondja nevét; ha ezt nem teszi, 
akkor a költő más módon gondoskodik arról, hogy a közönség azon
nal megismerje. A személy megismerése után a költő a helyet, a hol a 
cselekvény történik, jelöli meg, még pedig a szerző szerint mindig e 
pronomennel oos. Ugyanevvel a névmással jelöli meg a költő mindazo
kat a dolgokat és személyeket, kiket a színpadon látunk, a mi a színpa
don nincs jelen, az nem fordul elő Sós névmással.

Ezen szabály folytán bebizonyítja, hogy a Heraklidák nem játszot
tak Marathonban, mint eddig hitték, hauem Athénben. Négy euripidesi
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darab van ugyanis, a melyekben a persona :rpoXo7ÍCouaa-n kívül még 
mások is a színpadon vannak. így a Heraktidák-b&n Herakles gyermekei, 
Hercules furens-ben szintén ezek és Megara, a Könyörgő nők-ben a hét 
anya és Adrastus, 0 restes-ben Orestes betegen ágyában fekszik, mig 
Elektra a prologust mondja. E szabály, ha állna, sok színi változást és 
kérdést okozna; hypothesisnek szép, de lehetséges az is, hogy a o$e név
más csak közellevő személyekre és tényekre vonatkozik, melyek nemso
kára meg fognak történni a darabban, s az a tény, hogy e névmást gyak
ran csak conjectura segítségével hozza be a szerző a szövegbe, nem a leg
jobb bizonyíték mellette. — A prologus legfontosabb része a középső, a 
mely a cselekvényre készít elő s a szerző szerint azon időpontig mondja 
el a történetet, a hol a cselekvény kezdetét veszi, de soha sem mondja 
el azt, a mit a nézők a darab menetében úgy is látnak. Ez ellen azonban 
Hippolytus, Ion és a Troailes prologusa szól, a melyek a cselekvényből is 
egy jó részt előre mondanak, sőt az utóbbi darabban még azt is halljuk, 
hogy mi fog történni a darab után s ennek művészi czélja is van, a mint 
azt e prológusokról ezóló értekezésemben kimutattam. A Troades-ben 
foglalt borzasztó kegyetlenségek, melyeket a görögök elkövetnek, rossz 
benyomást tenne, ha már előre nem látnók, hogy visszatérésükkor ők 
is bűnhődni fognak. Klinkenberg Wheeler-rel együtt (De Alcestidis et 
Hippolvti Euripidearum interpolationibus, Bonn 1879.) e három darab 
prológusában mindazt kiveti, a mi a felállított szabály ellen szól. Min
denesetre a legkönnyebb mód a boldogulásra és a szerző azután büszkén 
mondhatja könyve végén : Ubinam sunt istae ambages prologorum tam 
eaepe castigatae ? Azok a prologusok, a melyek a darab meséjével szo
rosan összefüggnek, Euripides korábbi éveiből valók, a hol pedig ez 
összefüggés lazul, azok egy későbbi korra mutatüak. S mind azok az 
interpolatiok, melyeket Klinkenberg kimutatott, vagy a grammatikusok
tól erednek, a kik magyarázni akartak egyes sorokat, vagy a színészektől, 
kik ez által vagy a darab menetének változását jelezték vagy nagyobb 
pathos elérésére használták. — Ezek röviden a szerző végeredményei. 
Sok az értekezésben az elmés ötlet, a merész hypothesis, de még több az 
interpolátióknak tartott versek kiküszöbölése, a mely radikalis eljárás 
gyakran túlmegy a határon.

3. Die Urbinatische Sammlung von Sprachversen de3 Menander, Euripides 
und Anderer von Wilhelm Meycr. München.

A közmondások a népek kincsei, melyek rendesen a nemzetek 
ifjú korában keletkeznek, hogy az embereket tanítsák és jobb útra vezes
sék. A régibb irodalomban Hesiodus és Theognis tankölteményeivel 
találkozunk, s az ezekben valamint Tyrtaeus és Solon buzdító dalaiban 
található közmondások eléggé bizonyítják, hogy mily nagy volt a hajlam
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ebben az időben a didaktikus költészetre. De midőn az irodalom, művé
szet és tudomány virágzott ez egyszerű bölcs mondásokkal nem igen 
hathattak volna az athéni népre, a mely gyermekkorát már átélte s min
denben a legnagyobb igényekkel lépett fel. A spekulatio, a mely ezelőtt 
a tanításra és intésre irányult, most inkább a politikai és társadalmi 
élet megismerésére és jellemzésére törekedett. A tragikus költők közt 
Euripides volt az, a ki nagyon szerette philosophikus problémáit az 
emberiségről és annak különféle szabályairól közmondásokba önteni s 
minthogy stílusa közel állt a köznapi beszédhez, egyes velős mondatai 
nagyon elterjedtek és közkeletűekké váltak. De a tragikust a mythikus 
tárgyak e tekintetben szűk korlátok közé szorították; ez az akadály 
azonban a közép és uj komédia költőinél elesett. Ok darabjaik meneté
ben, a kompositióban és stylusban mindig Euripidest vették minta
képül és vigjátékaik természete szerint, mely e köznapi élet jellemeit óh 
eseményeit ábrázolták a közmondásoknak nagyobb tért nyitottak. Külö
nösen Meuander volt hires e tekintetben és nagy élefbölcsesége leginkább 
velős mondataiban nyilvánul. Tőle és Euripidestől, valamint Menander 
költői társaitól való a legtöbb közmondás, melyeket Plutarchus és 
Stobaeus számunkra fentartottak. De nemcsak e két Írónál találhatok e 
görög közmondások ; van sok kézirat, a melyekben ezek összegyűjtve 
fordulnak elő s az egyik többet a másik kevesebbet tartalmaz. A kriti
kának itt nehéz feladata van. Az a körülmény, hogy e gyűjteményeket 
a középkoron át az iskolákban használták, azt okozta, hogy sok válto
záson mentek keresztül; kis változattal ugyanazon közmondások több
ször fordulnak elő, s így kétséges,.vajon egy költő többféle alakban al
kalmazta-e őket, vagy pedig későbbi irók és gyűjtők változtattak e 
rajtok. Még sokkal nehezebb kérdések merülnek fel itt, mint a liason- 
czélú és irányú Publilius Syrus-féle sententiákuál, melyekről e folyóirat
II. évfolyamában (146. s köv. 1.) volt szó. Míg ott egy iró mondásaival 
van dolgunk, itt több tragikus és komikus közt oszlik meg a gyűjtemény, 
melynek leghelyesebb czíme ez volna : Görög dramatikusok, különösen 
Menander és Euripides senteutiái. Csak nagy kutatás jelölheti meg az 
egyes versek szerzőit, de nagyon soknál ez lehetetlen is. Már 1495-ben 
adtak ki ily 536 verset, melyeket a jelen században egyes kéziratokból 
jóval szaporítottak. Schneider 1812-ben Msvávőpoo yvwjaxi (xovó'JT'.yot 
czím alatt az flBsopi mesék függelékéül két bécsi és egy wolfenbütteli 
kézirat nyomán 502 verset adott ki, melyek közt a legtöbb az első kia
dásban nem fordul elő. Meiueke 18:23-ben Menander és Philemon töre
dékei kiadásaiban két más bécsi kéziratból még 62 verset csatolt ezek
hez, az 1495-i kiadásból pedig 121-t. Miután Boissonade 1820-ben 
Anecdota-iban egy párisi kódexből 64 új verset, és egy más kéziratból 
11-t adott ki, Dübner Menauder és Philemon töredékei kiadásában Mei-
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neke 685 versét és Boisonade-ból 67 sort vett fel. Meineke a Fragmenta 
Comicornm nagy kiadásában mindezeket egyes kódexekből még megtoldva 
adta ki s a versek számát 758-ra hozta. Meineke kiadásából kell tehát 
kiindulnunk, de minden jelessége és tudományossága mellett azt találjuk, 
hogy e 758 versben nem kevesebb mint 8 vers egymással szóról*szóra 
megegyez s több hiba is csúszott be. Továbbá hiányzik nála a diplomati
kus alap; soha sem tudjuk biztosan, hogy mely kéziratban fordul elő az 
illető vers, s melyikben nem, s mit kell a kéziratról tartanunk. Itt min
denek előtt a traditióval kell tisztába jönnünk ; tudnunk kell, hogy mety 
kódexben vagy gyűjteményben, mely helyen és mily változásokkol for
dul elő a vers, mit kell tartanunk az egyes gyűjteményekről s melyik az 
eredeti. Meyer, a ki Publilius Syrus kiadásával is nagy érdemeket szer
zett magának, a mennyiben az egyes kódexek és gyűjtemények egymás
hoz való viszouyát kiderítette és még 16 új verset is fedezett fel, (1. i. h. 
156. 1.), mostani művében is sok világot vet az általa összehasonlított 
görög sententiák gyűjteményeire. Huszonöt kéziratban nyolcz különféle 
gyűjteményt talált, körülbelül 850 verssel. Az eredeti gyűjtemény sze
rinte 1300—1500 versre terjedhetett, s minthogy az egyes kéziratok üres 
lapjaira Írattak, úgy valószinüleg még sokat fognak felfedezni. A ha
sonló tartalmú sententiák fejtegetésével foglalkozik nz értekezés első 
része, a másodikban az általa összehasonlít'>tt kéziratok legfontosabbi
kát ismerteti. Ezt a Bibliotheca Urbinas-ban a Vatikánban őrzik. (Nr. 
91. chart. Saec. XV. 333 föl. in 4°, Föl. 182—183). A gyűjtemény két 
kolumnában van irva, s egy müncheni kéziratban (495. föl. 39.) rövid 
kivonatát is találjuk. Az alphabetikus rendben irt gyűjtemény T betű
nél végződik és 202 versből áll. Ezekből körülbelül 100 másutt is elő
fordul, 37 Stobaeusnál, Plutarchosnál és más Íróknál; 5 Gregor Cyprius 
közmondásaiban, 24, a Comparatio Menandri et Philemonis-ban s még 
egyesek m ásutt; de a mi fontos, 53 vers egyik eddig ismert gyűjtemény
ben sem található s így e kézirat nyomán a görög sententiák száma 
ennyivel szaporodik; A szerző erre ezeket sorra tárgyalja és azt bizo
nyítja, hogy ezek is méltók Euripideshez és Menanderliez. A gyűjtemény 
czíme Ilapaivéasi? MsvávSpoo, ugyanaz mint a Sclineider összehasonlí
totta bécsi ésBoissonade-i párisi kéziratban ; ebből, valamint a közös hi
bákból és a közös versek sorrendjéből Meyer azt következteti, hogy ugyan
azon gyűjteményből származnak. Ez az 53 vers, épúgy mint a többi, 12 
szótagból álló jambusok minden feloldás nélkül. — Az egész urbinusi 
gyűjteményt a teljes apparatus criticussal is közli a szerző, a ki valószi
nüleg nem soká fog késni az összes gyűjtemények felhasználásával e 
sententiákat kritikai alapra fektetve kiadni, hogy így Publilius Syrus ki
adásához a görög közmondásokat lehető legtisztább alakban csatolja.
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4. Das Verh&Itniss dér griechischen Vaaenbilder zu den Gedichten des 
epischen Kyklos. Von H. Luckenback, Leipzig, 1880.

Ismeretes dolog, hogy a festett vázák sok tekintetben kiegészítik 
hiányos ismereteinket a görög epos- és drámáról. Sok oly munka veszett 
el, melyekből a görög festők inspiráczióikat vették s a Kyklikus epos 
majduem alapját képezte a vázákon és egyebütt előállított képeknek. 
De a tragédiának is nagy befolyása volt erre. Aeschylus és Sophokles 
műveinek tán nem annyira mint Euripideséinek, kinek drámáiban a 
köznapi élet ere pezseg és sok elveszett euripidesi darab menetét hatá
rozták már meg ily vázák alapján, melyek vagy a főbb jeleneteket vagy 
egyes epizódokat ábrázolnak. Welcker, a ki oly művésziesen párosította 
az antik művészet és irodalom ismeretét és tiszta felfogását, e tekintet
ben sokat tett. Eltekintve nagy mythologiájától az epikus cyklusról és a 
görög tragédiákról szóló alapvető munkáiban mindig arra törekedett 
hogy a művészétét az irodalom segélyével és viszont meg világosítsa. 
Csakis ez által vált lehetségessé a görög életet, művészetet és irodalmat 
teljességében, megérteni, mert csak a tényezők összeműködése által vet
hetünk világot az ókori életre, s Welcker és Müller Otfried érdeme, 
hogy e tekintetben a klasszikus ókor szellemét fejlesztették. Innen eredt 
a nagy ellenségeskedés köztük és a nagy kritikus Hermann között, a ki 
csak a szöveggel metrikával akarta a philologusokat foglalkoztatni, 
8 ebben látta az egyedüli üdvöt. De óriási munkaereje és nagy geniusa 
daczára sem szoríthatta háttérbe elleneit. A philologia nemcsak szöveg- 
kritikából á ll!

Luckenbach műve legjobban mutatja, mily szoros kapcsolatban 
áll a görög irodalom a művészettel, s hogy különösen az epikus cyclus 
rekonstrnálásában nagy segítséget nyújtanak. E cyclusból csak azon 
részek ismeretesek közelebbről, a melyek a trójai mondakört tárgyal
ják, tehát a két homerosi eposon kívül a Kypriák, az Aethiopis, a kis 
Iliás, Iliupersis, Nostoi és Telegonia. A legtöbb festett váza azonban az 
Iliasra és a Kypriákra vonatkozik. A szerző az ily kutatásoknál legjobb 
metho;lust követte, a mennyiben ő a festők eljárásának törvényeit 
oly képeknél kutitta, melyeknek megfelelő mythologikus szövege a két 
homermi eposban még fenmarait s az ebből nyert eredmény szolgált 
zsinórmértékül oly képeknél, melyeknek szövege nem maradt ránk. 
Kutatta továbbá mind e képek eredeti forrását, valamint azt is, hogy 
mily fokig ragaszkodtak a festők e forrásokhoz, s mennyiben engedtek 
szabad tért alkotási szellemüknek. Három periódust különböztet meg a 
vázák festésében: az archaikust, az attikait és az alsó-italiait, mert a 
többi korszak e tekintetben újat nem nyújt, s e három periódus szerint 
tárgyalja azokat a vázákat, melyeknek epikus forrásaránk maradt, azo
kat, melyek más költői műfajokból (tragédia, lyra, alexandriai költészet)
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merítettek és végre azokat, melyeknek epikus forrása csak töredékekben 
maradt fenn, mint a Kypriak, Aithiopis, Kis Ilias és Dinpersis. Kuta
tásainak eredménye ezekben foglalható össze : Az epos a vázaképek leg
főbb forrása a legrégibb időktől a hanyatlás koráig ; az epos mellett áll 
a tragédia, de ennek befolyását az archaikus korszakban nem vehetjük 
észre, annál nagyobb azonban az attikai és alsó-itáliai periódusban. Más 
költői műfajok a képek mytbos alkotására nem voltak befolyással; helyi 
mythusok sehol sem találhatók. A vázaképek sohasem Ulmtratiók az epiku
sok vagy dramatikusok müveihez, mert e költészet hű visszaadása nem 
volt a festők czélja; innen a nagy eltérések a költészettől s csak ritkán 
a teljes összevágás az apróbb dolgokban, mert legtöbbnyire csak a köl
tészet főbb és jellemző vonásait őrizték meg. Az eltérések abban állnak, 
hogy a személyeket máskép nevezik el, a mi vagy hiányos ismeretből 
vagy önkényből ered; a jeleneteket néha kibővítik, s oly személyeket 
fűznek hozzá, akik az illető jelenettel összefüggésben állnak, de az ar
chaikus korszakban olyanokat is, kiknek a jelenethez semmi közük. 
Az idő szokásait gyakran a hősökre viszik át, kiknek felfegyverkezését 
és búcsúját a festő mindig szabadon költi. Általános képeket heroikus 
nevek hozzá fűzése :iItal individuálizálnak s heroikus jelenetekké vál
toztatnak át. Ezért nem helyeselhető több magyarázó abbeli törek
vése, hogy a képeken majdnem minden személyt megakarnak nevezni, 
holott a festők gyakran ábrázoltak személyeket a nélkül, hogy individuá
lis alakokra gondoltak volna. — A költészet és festészet közötti különb
ség leginkább oly jelenetekben mutatkozik, melyek nem vonatkoznak 
egy bizonyos időpontra. A vázanéha a költészet csak általános tartalmát 
adja vissza, úgy hogy nem is vonatkoztathatjuk egy határozott forrásra. 
Egyes mythusok vonásai néha más költeményből merített képekbe ve
gyülnek.

E munkát, mint könnyen beláthatjuk, csak a nagy archaeologikus 
művek segítségével, a hol mindazok a képek, melyekről a szerző szól, 
híven utánozva vannak, használhatjuk sikeresen.

5. De Hermocopidarum myeteriorumque profanatorum iudiciis. Scripsit J.
Hartmann. Leyden és Lipcse, 1880.

Mióta Droysen alapvető értekezésében a hermokopidák peréről 
(Des Aristophanes Yögel und die Hermokopiden, Rhein. Museum 1834*.) 
a történetet Aristophanes Madarai-ból és viszont magyarázni és kiegé
szíteni akarta, historikusok úgy mint philologusok sokat foglalkoztak e 
hírős processussal, melylyel egyrészt Aristophanes említett darabja más
részt Thukydides elbeszélése és Andokides rcspl t<I>v {rjaTYjpíoov beszéde 
áll összefüggésben. Vajmi nehéz mindezeket egymás közt megegyeztetni. 
Müller Strübiug Aristophanes und die historische Kritik 1873-ban megje
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lent műve óta a komikusokat kevésbbé vonják be a történeti kutatásba, 
mert nagy tudományossággal és éles kritikával kimutatta, hogy mily 
kevéssé megbízhatók ők e tekintetben. A mi szerzőnk is az ő iskolájába 
járt. Liber aureus-nak nevezi Müller-Strübing ezen művét s mint a nagy 
mester úgy ó is arra iparkodik, Thukydidest a komikusok és szónokok 
rovására érvényre juttatni. Értekezésében azt mutatja ki, hogy Thuky- 
dides azon helye, a mely a hermokopidák peréről szól, nem szorúl Ando- 
kides beszédének kiegészítésére, hogy azok a tudósok, akik Thukydidest 
Andokidessel össze akarják egyeztetni, mind tévedtek, azon egyszerű 
okból, mert Andokides, a ki maga is e perben keveredve volt, a ténye
ket meghamisította. Roscher, (Leben, Werk und Zeitalter des Thuky* 
dides), Groote (History of Greece) és Gilbert (Beitráge zűr inneren Ge
schichte Athens im Zeitalter des peloponnesischen Krieges) valamint 
Droysen említett értekezése ellen polemizál, 6 azt mondja, hogy Andokides 
e beszéde, melynek eredetiségét Naber ellen védi, tele van hazugságok
kal és a tények ellenkeznek azokkal, melyeket biztos forrásból meríthe
tünk. A szónok átlátta, hogy az igazság csak az ő kárára volna, s azért 
elhallgatja, ép úgy mint a komikusok tettek, a kik jól tudták, hogy a 
közönség úgyis ismeri a színrehozott személyek jó tulajdonságait, tehát 
csak sértegettek, s ha kellett alaptalan vádokkal is léptek fel, vagy pedig 
a valóban történeti tényeket annyira elferdítették, hogy történeti forrá
súi semmikép sem használhatók. így van ez sok más görög szónoknál 
is s a szerző megigéri, hogy történeti kutatásai ezentúl is ezen a téren 
fognak mozogni s reméli, hogy az attikai történetet sok tévedéstől és 
hamisítástól tisztázni fogja.

Az értekezés czimének olvasásakor azt hittük, hogy az ari^toplia- 
nesi darabra is fog reflektálni az iró, de e komédiáról nem is emlékszik 
meg, hanem csakis Thukydidessel foglalkozik; a komikusra nézve telje
sen egyet ért Müller-Strübinggel. Dr. K ont I gnácz.

Georg Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das
erste Jahrhundert des Humanismus. In zwei Bánden. Zweiter Bánd.
Zweite umgearbeitete Auflage. Berlin. Drnck und Verlag von G. Reimer.
1881. 547 oldal. Ára 8 márka.

Yoigtnak a humanismus első századát tárgyaló ismeretes munká
járól nem azért emlékezünk meg e helyen, hogy minden egyes részéről 
beható ítéletet mondjunk, hanem hogy olvasóink figyelmét a magyar 
humanismus kezdeteinek azon érdekes rajzára irányozzuk, mely Voigt 
könyvének 318—330. lapjain olvasható. Összehasonlítva e rajzot Voigt 
első kiadásának megfelelő lapjaival, örömmel tapasztaljuk, mennyire 
gyarapodott az nemcsak külső terjedelmére, hanem belértékére nézve is. 
A legtöbb új adatot Voigt természetesen «Adalékok a humanismus tör
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ténetéhez Magyarországban* czímtí adatgyűjteményemből merítette, 
melyet egyébbként felhasznált régibb állításainak helyreigazítására és 
bővítésére is. így pl. az Ascoli-beii Henoch által állítólag ,felfedezett* régi 
•Orestes• tragédiára (p. 203), Pietro Vergerio utolsó életéveire (p. 270), 
csernahorai Protasius morva humanistára (p. 296), Battista Guarino 
költeményeire (p. 403) vonatkozó adatait említett munkámból merítette. 
Felhasználta azonkívül egyes magánértesítéseimet is, pl. Vespasiano 
Bisticcinek Mátyás királyhoz való viszonyát illetőleg p. 329, és a Gua- 
rinu8nak Catullus emendátióiról szóló első hiteles adatot p. 389. Értéke
sítette továbbá a «Literarische Berichte aus Ungarn» bán (1878. II) *Die 
Bibliothek des Königs Matthias Corvinne* czím alatt és az «Ungarische 
Revuei idei évfolyamában Galeotto Marzió-ról megjelent czikkeimet, va
lamint az angoloknak Guarinus Veronensis iskolájához való viszonyát 
illetőleg Bapt. Guarinusnaktazon levelét, melyet Apponyi Lajos gróf úrnak 
egy codexéböl Közlönyünk tavalyi évfolyamában tettem közzé. Ugyanazon 
levélből Voigt művének első kötetében Guarinus Veronensis haláláról 
és temetéséről közlött adatait jelentékenyen módosíthatta és bővít
hette volna. Látjuk tehát, hogy a magyar humanismus történetének 
megírásánál Voigt a szakmájába vágó magyár irodalmat nagyjában gon
dosan felhasználta; csak azt sajnáljuk, Voigttal együtt, hogy Fraknói- 
n&k Vitézről írt és új adatokban gazdag munkáját, mint a melyből 
német kivonat sehol sem jelent meg, művének kidolgozásánál nem hasz
nálhatta ; a Vergerio végrendeletére vonatkozó egyetlen adat is, melyet 
Voigt p. 277 belőle idéz, levelezésünk által jutott tudomására. A na
gyobb okmányok, melyekre Fraknói az idézett műben fejtegetéseit ala
pítja, mind meg vannak ugyan Adalékaimban is, de használt Fraknói 
azonkivűl számos oly kisebb terjedelmű becses adatot is, melyeknek 
épen csekély teijedelmüknél fogva Adalékaimban helyet nem engedhet
tem, és melyek ennek következtében Voigt figyelmét kikerülték. így pl. 
ha Voigt Fraknói művét ismerte volna, nem merte volna oly biztosan 
állítani, hogy Vitéz Olaszországban végezte tanulmányait; felemlítette 
volna, hogy Vitéz 1444-ben tanulmányok czéljából Olaszországba akart 
utazni, és 1451-ben a pápától engedélyt kért, hogy «tudományos isme
reteinek gyarapítása, különösen pedig a görög és latin irodalom tanul
mányozása végett* úgy a nyugoti mint keleti országokat bejárhassa; és 
felhasznált volna számos más érdekes adatot, melyeket Fraknói művé
nek Vitéz culturai hatásáról szóló két fejezetében közzé tett. De van
nak Voigt művében egyéb tévedések is, melyek közül egynéhányat akár 
úgy is könnyen kikerülhetett volna, ha a Teleky-féle Janus Pannoniushoz 
mellékelt tverworrene undnutzlose [??] Biographie»-t felhasználta volna. 
Arról nem szólok, hogy a magyaroknak jóval Aeneas Sylvius fellépte 
előtt olasz humanistákkal és művészekkel való összeköttetéseiről mit
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sem tud, és hogy György kalocsai érsekről, Garázda Péterről és egyéb 
kisebb magyar humanistákról szót sem mond, valamint Bolognának 
humanistikus tanárai között fel sem említi a nevezetes Galeotto Marziót: 
csak egynehány kisebb tévedésére akarok figyelmeztetni. Tévesen állítja 
Voigt, hogy Vitéz 1447-ben (1445 helyett) neveztetett ki nagyváradi 
püspökké, 1464-ben (1465. febr. helyett) esztergomi érsekké, 1471-ben 
pedig bíbornoknak [?], továbbá hogy Janus Pannonius egyes költeményei 
1518-ban jelentek meg először (1512, 1513, 1514 helyett). Teleky Janus 
Pannonius kiadásának és Adalékaimnak felemlítése után azt mondja 
Janus Pannoniusról, hogy «bei dessen Fruchtbarkeit wáre es nicht auf- 
fallend, wenn sich hier und da noch Neues fande. So ist das in den 
Tabulae codd. ms. bibi. Vindob. vol. VI. p. 122 verzeichnete Gedicht 
Eranemus wenigstens unter diesem Namen bisher nicht bekannt 
geworden*. Pedig a Sambucus-féle, a debreczeniés Teleky-féle kiadások 
bán (I. p. 251—271) ugyanazon codexből ugyanazon czím alatt van 
közölve a kérdéses költemény. Sajátságos Voigt azon megjegyzése is 
(p. 328), hogy az egyetem, melynek felállítását II. Pál pápa Vitéz 
Jánoshoz és Janus Pannoniushoz intézett bullájában megengedte,
• noch wáhrend Mattliias’ ganzer Regierung nicht zűr Ausfuhrung 
gedieli*. Lehetséges-e, hogy Voigtnak a pozsonyi egyetem létezéséről 
nem volt tudomása? — A «Codex des Gráfén Apponyi zu Budapest* 
(p. 389), melyből közöltem Voigttal a Guarinus Catullusemendátióiról 
szóló adatot (v. ö. Adalékaimat, p. 214), gróf Apponyi Lajos birtokában 
van és Nagy-Apponybán őriztetik. Nem kevéssé feltűnő végre, hogy 
Voigt (p. 403) nekem tulajdonítja az érdemet, hogy Baptista Guarino 
költeményei közül egyet-mást Adalékaimban mint első közzé tettem; 
úgy látszik kikerülte Voigt figyelmét Guarino költeményeinek azon 
1496-iki modenai kiadása, melyre idézett munkámban több helyen (pl. 
p. 146 és 161) hivatkoztam.

Látni való tehát, hogy Voigtnak a magyarországi humanismusról 
adott rajza, bár az eddigieknél sokkal jobb, nemcsak hogy távolról sem 
eléggé beható és terjedelmes, hanem még csak nem is eléggé correct; 
középkori humanistáink törekvései a Voigt munkájának megjelenése 
után is még mindig várnak historiograpliusokra.

D r. Á bel  J enő .
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PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK 1880/8i .

A következőkben adjuk szemlénk első felét; befejezését e «Köz
lönyt februári füzete fogja hozni. Dolgozótársaink e bírálatokkal 
sem kellemes, sem liáladatos munkát nem végeztek; de igenis hasz
nosat, mely azért, reményeljük, siker nélkül nem fog maradni. Pro- 
gramm-értekezéseink terén máris mutatkozik haladás, tartalomban és 
alakban javulás; de még mindig van gyenge, szégyenletes dolgozat is, 
melynek megjelenését sem helyeselni sem indokolni nem lehet. E rövid 
ismertetésekben a legnagyobb tárgyilagosságra törekedtünk, s kiki csak 
a reá bízott értekezésre szorítkozott. Ha szemlénk teljesen megjelent, 
összefoglaljuk az eredményeket; akkor egyszersmind a programm-érte- 
kezés feladatáról és köréről is elmondjuk nézetünket.

1. Bőhm Dávid: Beitráge, welclie C. J. Caesar in seinen Commentarien 
De Bello Gallico zűr Ethnologie dér Germanen liefert. (A szász* 
regéczi al-reálgymnasium értesítője.)

Nagy szorgalommal és szakismerettel írt dolgozat. A szerző a 
bevezetésben az ethnologia fontosságát és annak szerepét az egyes tudo
mányágak közt fejtegeti s e czélból a Belliim gallicum mindazon helyeinek 
méltatásába bocsátkozik, melyek a germánok etimológiájára vonatkoz
nak, de egyszersmind Tacitus és Plutarchus erre vonatkozó adatait is 
felhasználta, valamint az e téren tett legújabb kutatásokat. Kifejti, 
hogy mennyiben megbízhatók a régi források, különösen Caesar, e kér
dések eldöntésében. Erre a germán nép szép rajzát adja e források 
alapján ; kiindúl a földrajzi fekvésből, mire a germánokat mint nem
zetet irja le ; testalkotásuk, életmódjuk hon és a csatatéren, gondol
kodásmódjuk és cselekedeteik, vallási nézeteik és szabadságszeretetök 
röviden ugyan, de mindig csakis a források alapján vázoltatnak. Nem 
követhetjük itt a szerzőt pontról pontra, csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a csekély adatok nyomán mégis sikerült neki az ős germán nép 
érdekes képét adni; a mely míg egyrészt kiegészítheti a Tacitus Germá
niáját, másrészt a különböző felfogást is mutatja, a mely Caesar leírá
sában és Tacitus művében nyilvánul, ámbár a főbb pontokban egyez
nek és inkább kiegészítik egymást, mintsem ellenkezésben vannak. 
Caesar leírása, minthogy autopsian alapul, bizonyára fontosabb, mint a 
másodrendű forrásokból merített tacitusi; csak az kár, hogy sok dologra 
nézve nagyon csekély felvilágosítást ad. — Böhrn dolgozatában a német 
álláspont előtérbe lép ugyan ott, a hol az adatok felett elmélkedik, de 
egészben véve elég higgadtan adja elő észrevételeit.
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2. Quaestiones perpetuae és a bűnügyi perrendtartás. Irta Burány 
Gergely. (A szombathelyi kir. katholikus főgymnas. Értesítvénye.)

Örömmel konstatálhatjuk, hogy ez egyszer lelkiismeretes tanul
mány alapján gondosan írt programm-értekezéssel van dolgunk, mely, 
ha nem is hoz új adatokat napvilágra, — hisz a szóban forgó kérdésben 
nehéz is volna az, — legalább a meglevő eredményeket hiteles források 
alapján ismerteti és ezzel gymnasiumi tanügyünknek nem csekély szol
gálatot tesz.

Ugyanis mindenki tapasztalhatta, ki a gymnasiumban Cicero 
beszédeit tárgyalja, mily nehéz a tanulókat a római iurisdictio apró
ságaival megismertetni, pedig az ilyen ismertetésre lépten-nyomon 
rászorulunk, ha csak nem akarjuk Cicero beszédeinek számos helyeit, 
melyeken törvényszéki kifejezéseket használ, törvényszéki formali
tásokra utal stb., egészen magyarázatlanul hagyni. így pl. mellőzve 
az úgynevezett politikai beszédeket, minők pl. a Catilma elleniek, sőt 
mellőzve még az olyanokat is, minő az ameriai Sextus Rosciusról szóló, 
hogyan fogja valaki a JVmna-kat, ama fölötte gyönyörű és tanulságos 
beszédeket a tanulókkal megértetni, ha csak a római bűnügyi per min
den pliasisát és részletét elő nem adja ? Nem marad tehát más hátra, 
mint Cicero beszédjeinek német jegyzetes kiadásaihos folyamodni, 
melyeknek bevezetéseiben az igaz elegendő felvilágosítást talál az 
olvasó, azonban szinte agyonfojtva a sok tudományos idézet, polémia, 
sőt gyakran szőrszálhasogató tudákosság által. Egy-két magyar kiadá
sunk, nézetem szerint korántsem olyan, hogy abból kimerítő felvilágo
sítást vehetnénk, a «Reális Encyclopiedia* pedig — «késik az éji ho
mályban*.

Ilyen körülmények között csak helyeselhetjük Burány úr válasz
tását, mely őt a , quaestiones perpetuae és a római bűnügyi perrendtartás‘ ‘ 
tárgyalására vezette. A dolgozata elején álló szavakat: <Cicero bűnügyi 
remek beszédeinek figyelmes olvasása alkalmával még kimerítő jegyze
tek használata mellett is igen gyakran érezzük szükségességét azon 
intézmény összefüggő ismeretének, mely míg a római nép műveltségi 
állapotáról nyújt kétségbe vonhatlan tanúbizonyságot, addig azt is ki
mutatja, hogy nyilvános és szóbeli tárgyalásai által az a szónokok gya
korló iskolája és a szónoki művészetnek hatalmas rugója volt azon 
tökélyre való emelkedésében, a melyre Cicero által jutott. A nagy szó
nok neve elválaszthatlan a quaestiones perpetuaa történetétől, nemcsak 
azért, mert szervezetöket, illetve eljárásaikat szemlélhető világításba 
helyezi ragyogó ékesszólásával és azokhoz a legmegbízhatóbb adatokat 
szolgáltalja örökbecsű műveiben, hanem ezen intézmény virágzásának 
kora is összeesik Cicero ügyvédi szereplésével, kinek halála után annak 
hanyatlása is nemsokára bekövetkezett* — készségesen aláírjuk, mert
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helyesen méltányolják a római régiségek ezen fejezetének fontosságát. 
Ezután következik (3—15. 1.) a római bűnügyi törvénykezés története, 
elkezdve a királyok mythikus korszakától egészen a császárok koráig. 
Bár szerző mindenütt kiemeli a lényeges dolgokat 06 világos ábrázatot 
ad a quaestiones perpetuae keletkezéséről, berendezéséről, a birákról, 
vádlókról sat., mégsem nyomhatjuk el azon megjegyzést, hogy nem 
ártott volna olykor-olykor, különösen vitás pontokban a római töri énét 
nagynevű újjáalkotójára, Mommsenre, reflectálni, ki mint annyi dolog
ban, úgy ebben a pontban is számos megfejthetlennek látszó problémára 
élénk világosságot árasztott. A következő (15—41.) lapokon szerző a 
perrendtartásról szól, röviden, világosan, amaz áradozó phrasishalmaz 
nélkül, mely — fájdalom — még annyi programm-dissertationkat élvez- 
hetlenné teszi.

Ismertetésünket avval fejezzük be, hogy minden érdeklődőnek, 
különösen pedig Cicero beszédjeinek iskolai tárgyalásával foglalkozó 
tagtársainknak Burány értekezésének elolvasását melegen ajánljuk.

3. Burián János: Néhány nagyobb anachronismus Vergilius Aeneisé- 
ben. (A losonczi főgymnasium értesítője.)

Az Aeneis, melynek egész szerkezete egy nagy anachronismus, 
egyes részletekben is igen gazdag anachronismusokban, a melyek 
részint a mythologiára és történetre, részint a kor felfogásra és a régi
ség tani tárgyakra vonatkoznak. Aeneas és Didó egyidejű története, a 
mely a költemény első négy énenén keresztül húzódik, még megbocsát
ható anachronismus, mert mythoszi korban játszik s nélküle a költő 
nem építhette volna fel az époszt. De Vergilius saját korának szokásait 
és intézményeit is bevitte e mythikus korba, s ezen helyek összeállítása 
Burián értekezésének főérdeme. Rendre veszi először a városokat, me
lyek az Aeneisben mint már létezők említtetnek és mindegyiknél ki
mutatja, mennyivel későbben alapíttattak. így Antandros, azután e 
sicihai városok: Megara, Thapsus, Syracusse, Camarina, Gela, Agri- 
gentum, Selinus, Lilybaeum, Drepanum, Carinae és Nomentum. De 
mindezek nem annyira anachronismusok, mint a minőkűl Burián fel
sorolja ; mert ha a monda Aeneast Siciliába viszi, akkor a költő okvet
lenül csak azokat a városokat említheti, a melyeket ő és olvasói ismer, 
hisz az egyes helyeket valahogy csak meg kell nevezni; nem mond
hatja hogy a városból, a mely itt meg itt fekszik, abba a kikötőbe jutott, 
a mely ott meg ott fekszik. Ez korántsem hiba ; mert Vergilius is tán 
tudta, hogy ezek a városok akkoriban még nem épültek. — A dolgozat 
második része a vallási, állami és magán régiségekre, valamint az 
archeológiára vonatkozó anachronismusokat állítja össze. Itt a szerző 
nagyon emelte volna szorgalmas dolgozatának értékét, ha az anachro-
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nÍ6musoknak okát is fejtegeti, mely a költemény czéljában és irányában s 
keletkezése idejében rejlik. Hogy Vergilius nem tehette az utolsó simító 
kezet művére, nem elegendő ok ezeknek az anachronismusoknak csak 
részletes mentségére i s ; mert ha Vergilius ezt meg is tehette volna, 
úgy bizonyára mind megmaradt volna, a mint most van, ha csak a 
költő egész más alapra nem akarta volna fektetni eposzát. Az a czél, a 
melyet Vergilius magának kitűzött és a kiinduló pont is csakis ezt ered
ményezhették s bizonyára Burián sem fogja ezt a költőnek Rzemére 
vetni, mert hisz ő úgy adta elő a mythust, a mint azt a hagyományban 
találta. Ezen változtatni, az anachronismusokat kikerülni, nem is jutott 
eszébe. — Külömben a szerző összeállítása elég pontos, habár részben 
darabos. Egyes naiv kitételek az értekezés végén, hogy «Vergilius Ho- 
merost el nem érte, mert ez határozott előnyben részesült Vergilius 
fölött,- mivel a trójai háború akkor a nép száján élt és Homeros hősei 
ezáltal már kifejlődött jellemekké idomultak, az Aeneas barczairól szóló 
mondákat pedig csak kizárólag a tudós régiségkutatók ismerték*, jobb 
lett volna elhallgatni.

4. Dr. Csengeri János: Nauzikaa. Homérosz Odisszeájának VI. éneke.
(A beszterczebányai főgymnasium értesítője.)

Csengeri a műfordítás teréu, főleg Catullusával, szép sikert mutat
hat fel. Igaz ugyan, hogy sok catullusi verse inkább a magyar népdalt, 
mint a római szerelmi verset juttatja eszünkbe, de mégis ott, hol a 
rövid rímes verseket használja, nagyon szépen és csinosan hangzanak 
fordításai E homerosi ének fordításában és egyáltalán ott, a hol a hosszú 
verssorokat használja, a hatás nem oly nagy. Ehhez járul a sok poetica 
licentia a mássalhangzók kihagyásánál némely ragokban és a sok gyenge 
rím. A homerosi epikus nyelvezetet az ő nyugodt méltóságával csak 
egy nagy költő adhatná vissza ily sorokban. Különben is alig lehet az 
antik metrumot mindenütt a magyar rímes versekkel fordítani. Hogy 
nyelvünk e tekintetben nem ellenkezik az antik metrummal azt az oly 
nehéz aristophanesi parabasisok mértékes visszaadása Aranynál bizo
nyíthatja. Különben a fordítás elég nagy hűséggel készült; de csak néz
zük mindjárt az első két 6o rt:

Ott uyugovék Odisszeusz, a kitűnő bajnok,
Elcsigázva, elbágyadva, hogy álomra hajlott,

s hasonlítjuk Össze az eredetivel:
U; o uh tvSa xâ evoe "oXtkXa; oío; 10ouojej?
ujtvf.) xa'i xxuxTt*) ap7]a£vo{* a i iá o  ASr'vr,

s azt látjuk a rossz rímen kívül, hogy Odysseus jellemző epithetonja 
hiányzik, hogy az által, hogy a fordító egyes mondattagokat más sorba 
visz át, sok szó egészen elesik, mert az ó sora sokkal rövidebb a hexa

Digitized by ̂ o o Q l e



PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 77
meternél. Továbbá az ilyen rímek : leszel te — országszerte ; érte — 
méné; kimosnám — biz osztán ; nászról — rászólt; jó — bőven — 
szökkent (az első száz sorban); valamint az, hogy néha egy sor magá
ban áll rím nélkül; hogy verseket kihágy (123—124): mindez arra 
mutat, hogy a fordítónak ez újításnál sok nehézséggel kell még küzde
nie és jó sokat fordítania, míg teljesen sikerült olvasmányt nyújthat 
Homeros eposzaiból. Sokkal jobban sikerül neki a könnyed lyrai dal, 
mint az epikus vers.

5. Czuprák Elek. A nevelés és oktatás az ó görögöknél. (A kaposvári
államgymnasium értesítője.)

Ezen értekezés mindenekelőtt jellemzi az ó görögöket általában, 
azután szól az ős görögök nevelési és oktatási módjáról, és a rendezett 
államu görögök nevelési és oktatási rendszeréről. Ez utóbbi két részben 
a spartaiak és ath*.neiek nevelését tárgyalja, különösen az oktatás 
három ágát, a nyelvtant, zenét és testgyakorlatot.

A munka jól van írva, de nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy szerző 
a roppant gazdag irodalomból egyetlen egy szakmunkát sem használt.

6 . Dávid István : Caesar munkái a gymnasiumban. — Kr aj nyák Ede.
A difeteták. (A pozsonyi kath. főgymnasium értesítője.)

Dávid négy oldalra terjedő elmélkedésében tulajdonkép csak a 
fölött panaszkodik, hogy az új gymaasiumi tanterv Ciesart a gymna- 
siumból kiküszöbölte. Röviden felsorolja, mi mindenfélét tanulhat a fiú 
Caesar műveiből; az ókori népek csatározási és hadműveleti módját, 
Róma hódító politikáját, az ős gallok életét. Caesar mint író is nagy 
ezt az ókor is bizonyítja s így nagyon kár «a latin írók gyöngyfüzéréből 
épen a legszebb gyöngyöt eltávolítani*. Európa minden államában olvas
sák Caesart az iskolákban, csak Olaszországban nem ; mert — Nemo in 
patria sua propheta; s ha — úgymond Dávid — mi magyarok e tekin
tetben az olaszt akarjuk követni, akkor Európa műveltjei között meg
szégyenítő kisebbségben maradunk. — Eddig a szerző. Kétséget sem 
szenved, hogy mind az igaz, a mit Caesar müveiről mond, de lehetséges e 
a IV. osztályú fiút mind arra tanítani, a mit Dávid ur mond ; hol van a 
történeti összefüggés, ha Róma első korszakának történe után, azonnal 
a köztársaság végső éveibe viszszük ; ott pedig a hol a tanuló megértené 
Caesart, már más olvasmányt kell neki nyújtani. Hisz a fiú odahaza 
elolvashatja, ha figyelmeztetik rá; merthogy a IV. osztályban Caesarból 
oly sokat lehetne olvasni, hogy mindarról, a mi Caesarban érdekes, tiszta 
képet alkothasson magának, abban Dávid is kételkedik s azért mondja, 
hogy nem kell Caesarnál grammatizálni, hanem csak jó sokat olvasni. 
Tehát nem az az ok volt döntő, melyet a szerző említ, hogy «a tanuló
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nagyon sok háborút olvas! kevés a változatosság,* amiért Caesart a 
tantervbe nem vették fel, hanem részint a történeti egymásután, melyet 
e tanterv a klasszikus és a többi nyelvek és irodalmi emlékek olvasá
sában követ, részint más okok is szólnak ez ellen. Caesar ugyanis e sze
rint csak Sallustius után Ciceróval együtt volna olvasható, de ekkor már 
költőket is kell olvasni és négy klasszikust- nem lehet egy évre előirni. 
Másrészt már Rollin (a múlt század elején) az ő Traité des étudesjében 
és utána mindazok, a kik az olvasmányt nem puszta gyakorlatul vették, 
azt állítják, hogy Caesar nem való 13—15 éves fiúnak. Az ő taktikáját 
ezek nem érthetik ; ez katonai akadémiákba való, s Caesart mint embert 
a történetből kell megismerniök. Az ethnographiai adatok is csak azon 
országokat érdeklik, melyekről szó van, de legkevésbé minket az isko
lában. Tehát nem önkényes kiküszöbölés ez, hanem csak okszerű tekin 
tetbe vétele a helyes nézeteknek. Külömben a kérdés inkább paödagogiai 
s nem is tartozik tulajdonkép ide.

A diaeteták-ról szóló értekezés az athéni nyilvános élet egy oly 
hivatalát akarja fejtegetni, a melyről tán a legkevesebbet tudjuk. Kér
dezzük csak Krajnyák urat, hogy e bonyolult kérdésben tudott-e csak 
valamit mondani, a mit Schömann, Bergk, Maier és Böckh müveiben 
nem találunk ? Bizonyára be fogja vallani, hogy nem. Szükséges-e, hogy 
a tanuló e kérdéssel megismerkedjék ? Nem ! mert nem is olvassa a görög 
szónokokat az iskolában, s ha olvasná is, kell-e neki ennyi magyarázat? 
Tán a szerző hallott valamit a diaetetákról a gymnasiumban ? Nem 
hiszszük. Az értekezésről mint olyanról csak annyit mondhatunk hogy 
elég világosan mondja el azt, a mit mások kutatásai nyomán tudhatunk. 
A tárgy természete szerint két részre oszlik: a magán és a nyilvános 
diaeteták. Az eredmény ez : Az intézménynek kettős czélja volt. Mint
hogy a hatóságoknak lehetetlen volt minden perügyet megvizsgálniok és 
ítélethozásra előkészítenek, ezt az intézményt léptették életbe; mert a 
nyilvános diaeteta előtt tárgyalt perügyet, még ha a hehaszták elé került 
is, újból megvizsgálni nem kellett. Másrészt az intézmény módot nyúj
tott a polgároknak, hogy jogaikhoz könnyebb szerrel juthassanak, az 
államot pedig megkímélte mind azon költségektől, melyekbe a heliasz- 
ták előtt tárgyalt perek kerültek. S így a legtöbb magánpörben idővel 
első bíróságnak tekintették.

7. Füredi L. Kisfaludy Károly kora s hatása különösen a magyar 
színmű-irodalomra. (Mezőtúri ref. gymn.)

Toldi irodalomtörténete alapján készült fellengős magasztalások- 
ban áradozó kompilátió. Űjat nem mond, csak azt combinálja össze 
igen ügyetlen módon, a mit máshol talált. Mit szóljunk Kazinczynak 
ilyen vak magasztalásáról, mint a minőt Füredi az 5. lapon elmond:
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•Az 5 művészi keze alatt a legmagasabb költői műfajok is, mint a tra
gédia 8 az eposz, méltóságot, jellemzetességet, a lyra pedig dallamos
ságot, változatosságot, sőt fellengő nyelvet kapott annyira, hogy midőn 
nagy alkotásán végig tekintett, magas lelkesedésében égi örömmel így 
kiáltott fel: <Isteni bája a szép Hellasznak, római nagyság, franczia 
csín 8 német er<5* stb. Hogy Kisfaludy Károlyt nem lehet, mint azt 
szerző teszi, Kazinczy leghívebb tanítványai közé számítani, azt Kis
faludy Sándornak Kazinczyról írt levele is mutatja (Bp. Szemle 1878. 
35. sz. 151). A hunok fogékonyeásga a «a gondolat és a szép iránt*, 
melyet szerző felfedez (12. lap), épenséggel nem emeli művének becsét.

8 . Heffler Konrád. Kisfaludy Sándor költészete. (Rozsnyói főgym-
násmm.)

Igen értelmes, a legjobb források felhasználásával készült érte
kezés. Újat ugyan nem mond, de jól összegez. Csak a 14. lapon felsorolt 
•ízléstelen kifejezések* ellen volna kifogásunk, mert azok nagy része 
nem érdemli meg a szerző rosszalását.

9. Jámbor P á l: Cicero. (A szabadkai főgymnasium értesítője.)
Jobban mondva Cicero első catalinariájának fordítása. Ehhez be

vezetésül irta a szerző a hat lapra terjedő hymnust Ciceróra, a melyben 
egyik frázis a másikat követi. Egyes vonások a nagy szónok életéből 
kikapkodva, a melyek azt bizonyítsák, hogy «Cicero, bármit mondjon 
Mommsen Julius Caesarról, egy fejjel nagyobb Caesarnál*. Mindent elhi
szünk, ha annak okát adják. Ha Jámbor Mommsen és mindazok néze
tét, a kik Cicerót kevésbe veszik, pontonkint vagy legalább csak nagy
jában czáfolni igyekezett volna, ha megmutatta volna, hogy nem csak 
Cicero szobrát látta a Louvreban, hanem azt a kérdést, a melyet vitatni 
akar, át meg át tanulmányozta : akkor tán hihetnénk az ő dicséreteinek 
de üres frázisok ma már nem bizonyítanak. Cicero beszédeit a legna
gyobb férfiak tanulmányozhatták, de ez még nem bizonyít semmit poli
tikai működése és nagy geniusa mellett. S mennyi a botlás még ezen a 
néhány lapon is. • Cicero igazi tanítványa nem is veszthet pört, mivel 
rossz ügyet nem védelmez. El lehet mondani, hogy a fiatal római ügy
véd az igazság paizaa volt.* Ügy látszik, a szerző mit sem tud azokról 
az eredményekről, melyeket Cicero leveleinek kutatása napfényre hozott. 
Mily egészen külömböző a szónok a levélírótól. Hányszor volt meggyő
ződve kliensének bűnéről és mégis védelmezte. Hisz Milóról ő maga 
bevallja ezt. — «Midőn a pártviszályok sötét szellemei vérittasan kiál- 
ták a polgároknak: «öljétek!» ő tógájába burkolva, felelt: «nyújtsatok 
kezet egymásnak*. Gyönyörű frázis. Azért figyelmeztette Brutusában 
Caesar gyilkosát, hogy emlékezzék meg az ő nagy őséről, arról a Bru-
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tusról, ki a királyságot megszüntette. Ez volt a baráti kéz nyújtás. — 
•Látta ama sivatag utat, melyen Ovid járt később. Látta az öszköket 
háza tetején, mint nem rég Thiers.* Valóban gyönyörű hasonlatok: 
Cicero, Ovidius és Thiers.

Az első vádbeszéd Catalina ellen csinos fordításban adja e remek 
szónoklatot, s mindenesetre többet ér, mint a bevezetés hozzá.

10. Dr. Earsa István. A római birtok keletkezése. A dolgok birtokának 
fogalma. (A dunántúli ref. egyházkerület pápai főiskolájának érte
sítője.) ■

Ezen dolgozat — mint azt az első csillag alatt olvassuk — szer
zőnek «A birtok és védelme a római jog szerint, tekintettel a magyar 
magánjogra, az osztrák, szász, zürichi és franczia polgári törvény- 
könyveknek ide vonatkozó határozataira s a porosz Landrechtre* czírnű 
monographiájából van átvéve, mely legközelebb sajtó alá fog kerülni.

Az értekezés, mely az imént émlített munkának első fejezetét 
képezi, először is a római birtok keletkezéséről szól röviden, kifejtve, 
hogy kezdetben a római nép jogérzete bizonyos állapotokhoz jogi követ
kezményeket köt, majd e joghatásokat a preetor is védelme alá veszi, 
végre pedig a római jus a feladat, a különböző jelenséget a bennük rejlő 
alapelvekre visszavezetni s a feltalált egységes elv alapján a birtok 
tanát kifejteni. Ezek után áttér a dolgok birtoka fogalmának meghatá
rozására, mely szerinte «egy személynek valamely dologra vonatkozó 
viszonya, melynek tényleges fentartását a jog megengedi és pártolja*. 
A római birtoknak két eleme van, u. m. animus és corpus. A corpus a 
valakinek birtokát képező dologi, az animus a birtokos megvalósított 
tulajdoni szándéka. Az egészet több német és franczia munkákra vonat
kozó jegyzetek kisérik. Az értekezés szakismerettel és értelmesen 
van írva.

11. Eotunovics Sándor: Az imák és áldozatok a görögöknél. (A nagy
váradi kath. főgymnasinm értesítője.)

A szerzőnek nem volt más ezélj a, mint az imára és áldozatokra 
való tudnivalókat az ifjúság számára összeállítani. Az haszonnal is 
fogja olvasni. De nem hagyhatom szó nélkül a rövid bevezetést, mely 
oly állításokat tartalmaz, melyeken minden művelt ember megbotrán- 
kozik. Vajon használunk-e az ifjúságnak, ha azt a kort, a melynek 
nagyszerű termékeivel az iskolában foglalkozik, s melyekből a szép 
örök eszméit merítenie kell, az «üres felvilágosultság* idejének mond
juk, azt nem hisszük. Szabad-e az oly korokat, melyekben tudomány, 
költészet és művészet eddig utol nem ért felvirágzást ért, azért mert 
egy babonás vallás ingadozni kezdett, oly megvetöleg jellemezni ? Az
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ilyféle ítéletek pedig: «Ezt pedig (t. i. a népvallás szentségtelenítését) elő
idézték a sophisták, kik hamis okoskodásaikkal a legnyilvánosabb igazsá
got tagadva, vitatkozásaik által a hazugságot mint igazságot és az igaz
ságot mint nem valót, elferdítve adták elő», azt mutatják, hogy azok 
írója nem fogja fel azt a nagy szerepet, melyet ép e sophisták a görög 
ész kiművelésében játszottak, s nem 'tudja, hogy Athén nekik köszön
heti philozophiáját, történetírását és szónoklatát. Valóban csodálnunk 
kell, ha látjuk, hogy a fátyol, mely oly soká borította a tudós világ sze
mét e férfiak szereplését illetőleg, most sem esett le némely tudós (!) 
férfiak szeme előtt, s ők ép oly hályoggal nézik a dolgokat, mint év
tizedekkel ezelőtt látták. Hiába bizonyították be ezeknek, hogy e férfia
kat nem szabad Plató vádiratai szerint megítélni, hogy a tények termé
szetes összefüggését kell tekintenünk s úgy ítélnünk. De hisz némelyek
nek mindig kell egy bűnbak, ha az idők szellemében rejlő rohamos 
haladást és a babonának evvel karöltve járó sülyedését magyarázni 
akarják. Tehát itt a szegény sophistákra rakják a terhet; ma tán a ter
mészetbúvárokat okoznák.

Még két apróság. Zeusnak sohasem áldostak sast, mert ez a neki 
szentelt madár volt; honnan is vették volna azt a sok sast, ha meg is 
lett volna engedve ? — Miért idézi a szerző kétszer is Hesiodust latin 
nyelven ? Nem akarjuk hinni, hogy latin írónak tartja.

12 . Markusovszky Sám uel: Horatius Ars poétikája czéljáról és szer
kezetéről. (A pozsonyi evang. főiskola értesítője.)

A sokat vitatott kérdés egész terjedelmében áll itt előttünk, de 
azért a czélról még sem hallunk semmit, s így az értekezés csak a czím 
második részének felel meg. A szerző ugyanis arra a végeredményre jut, 
hogy Horatius ezen epistolájában bizonyos alaptételeket é* szabályokat 
akart adni, melyek úgy a Pisóknak, mint általában a fiatal költőknek 
jövendőbeli működésükben zsinórmértékül szolgáljanak. Más helyen 
ismét azt mondja, hogy az Ars poetica czélja a római irók és műbirálók 
útba igazítása főleg a drámai költészetben. A Pisok talán drámaírók 
voltak *? E sovány eredmény kihozatalán fára lozik a szerző az értekezés 
első tiz lapján, de a hol inkább a római költészet első korával foglalko
zik, mint a szóban forgó kérdessel. Igaza volt Wielandnak, a ki e műről 
azt mondotta, hogy előbb uj művet kellene az Ars poétikából alkotni s 
még csak azután lehetne benne összefüggést keresni, s mi sem bizonyítja 
jobban ily kutatás eredménytelenségét, mint a Goethe szava: Dieses 
problemati se he Werk wird dem einen anders vorkommen, als dem an- 
dern, undjedem allé zehn Jahre auch wieder anders. Ha még annyira 
fejtegetjük a költői epistola lényegét, erre az epistolára nem fogunk 
találni egy Prokrustes-ágyat. De hát amúgy nem élvezhetjük ?

Philologiai Közlöny. VI. 1. 6
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A szerkezetet részletesen tárgyalja szerzőnk; az első rósz (1—152) 
a szerző szerint általánosan szól a költészetről. Szabályokat és észre
vételeket közöl, melyek a költészet minden fajára illenek és mindazok
nak, kik költészettel foglalkoznak, elkerülhetlenűl szükségesek. A máso
dik rész (153—294) különösen a drámai költészetet fejtegeti és főleg 
ennek magasztosabb faját, a tragédiát, melyet a római szinház teljesen 
elhanyagolt. Itt Markusovszky kiemelhette volna, hogy Horatius a görög 
dráma eredetéről több ferde nézetet közöl, hogy a komédia eredetét a 
tragédiáéval felcseréli, hogy a római tragédia elhanyagolásának okai is 
voltak. A harmadik rész (295—476) tárgyalja azon kellékeket, melyeket 
Horatius kora költőinek figyelmébe ajánl. Ez fejtegeti azon okokat, 
melyek a költői tehetség fejlődését akadályozzák vagy rossz irányba 
terelik és kijelöli azon eszközöket, melyek a tökély legmagasabb fokára 
visznek. — Még két kis megjegyzés. Azon férfiak közé, «kik a római 
költők koszorújához az első virágokat kötötték* tartozik ugyan Ennius 
és Pacuvius, de Statius nem. Tán sajtóhiba. De az átkozott satyra csak 
nem lehet az, mert következtesen így van írva, pedig a szerző az érte
kezésben a satyrdrámáról is szól és csak észrevehette, hogy a kettőnek 
nem egy a törzse.

13. Matskássy J. A franczia nyelv és orthographia a XVI. században.
(Szegedi főreáltanoda.)

A szerző értekezésében röviden ismerteti a franczia nyelv és 
orthographia állapotát a XVI. században s különösen azon kor oly 
annyira érdekes linguistáinak működését. Birunk ugyan már a XlV-ik 
századból is a nyelvvel foglalkozó tractatumokkal, de ezek idegenek 
számára lévén írva, első sorban csak a franczia társalgási nyelvet tár
gyalják ; ilyen pl. a XIV. sz. végéből a Brit. Muz. kéziratában ránk 
maradt- «Maniere de langage* (kiadta Paul Meyer, 1873) stb. A franczia 
nyelv csak a XV. század második felében kezdi a latint mint hivatalus 
nyelvet kiszorítani s a franczia tudományos és költői próza is csak most 
fejlődhetik ki nagyobb mérvben, miután a hazafias mozgalmat elősegíti 
azon körülmény, hogy a királyi hatalom erósbülésével, különösen
I. Ferencz óta Páris nyelve domináló állásra tesz szert s a középkor 
dialektusai helyét mindinkább az újkor irodalmi nyelve foglalja el. Az 
egyöntetű irodalmi nyelv utáni törekvésben a XV. és XVI. század 
nyelve tulaj dón képen együvé tartozik s átmenetet képez az ó francziától 
a XVII. század klassikus nyelvéhez ; e tekintetben talán e két század 
nyelvét «közép franczia* név alatt összefoglalhatjuk. A középnémettel 
már azért is összehasonlítható, mert, mint emez, főtörekvését nem éri 
el s az egyes írók provincziális jellege a közös nyelvformák daczára is 
elég világosan mutatkozik.

Digitized by oogle



PHILOLOGIAI PROGRAM M -ÉRTEKEZÉSEK. 83

A XVI. században a nyelvet grammatikai vagy stylistikai tekin
tetben tárgyaló művek, értekezések stb. száma tetemesen gyarapodik. 
A lingaisták egy része megelégszik a tények megállapításával, így külö
nösen Palsgrave (1530), a ki angol honfiai számára irván, velők a fran
czia nyelv akkori állapotát törekszik megismertetni, miért is műve, 
minden benne található coníusió daczára is fölötte becses. Persze, nem 
kellene szem elől téveszteni, hogy példáiban inkább a XV. század íróira 
hivatkozik, a költők közt pedig kivált Alain Chartier-ra,, s így talán a 
közép-francziának egy régibb phasisát képviseli; az ilyen körülmény 
oly nyelvkorszakban, a melyben a formák folytonos változásnak vannak 
alávetve, nagyon is tekintetbe veendő. Az akkori nyelvészek legnagyobb 
része azonban műveikben bizonyos tendencziát követnek. Mindenek
előtt hazafias szempontból azok ellen kellett fellépniök, a kik a franczia 
nyelvet mindenkép gáncsolták s azt magasabb eszmék kifejezésére, 
tudományos s irodalmi művekre alkalmatlannak tekintették. Ezen tisz
tet legjobban teljesítette Du Bellay (Í54-9), akinek műve a ,,Plejade“ 
név alatt ismeretes költői csoportnak s a franczia költészet feléledésé
nek programmjává lett. Egyesek kivált a purismust, a nyelvnek az 
olasz és spanyol formáktól való megszabadítását tekintették főczéljuk- 
nak, mások ismét a szókincs szükségessé vált gyarapítását törekedtek 
előmozdítani, leginkább a latinból és a görögből merítvén az új szókat, 
de nem ritkán egészen szeszélyesen is járván el a szóképzésben, a mint 
egyáltalán e kor nyelvészeinél mindig megvan a túlzás ; csak kevesen 
utaltak az ó-francziára és a dialektusok kiucseire. Végre pedig mind
nyájok közös feladata volt a nyelvtani szabályoknak megállapítása és 
ebben sokan a szabályosság utáni törekvésben s a latin nyelvtannak 
utánzásában a kellőnél tovább mentek; különösen Sylrius (Dubois), a 
ki pl. a j ’ame, tu ámen-féle igealakokat csak azért ajánlja, mert inkább 
hasonlítanának az ami, amour stb. szókhoz. Az orthographia tökéletes- 
bítésén fáradozó lingisták két csoportját a szerző helyesen jellemzi. Az 
egyik az etymologiát tartja különösen szem előtt; a másik ellenben a 
helyesírást egészen a kiejtésre akarná fektetni. Mindkettő álláspontját 
túlzottan képviseli s az első csoport túlbuzgóságának nem egy nyoma 
napjainkig is fenmaradt (pl. doigt).

Matskássyt, ha netalán a XVI. század nyelvét tüzetesebben tár
gyaló munkára készülne, arra figyelmeztetjük, hogy hangtani tüne
mények megvizsgálásában nagyobb figyelemmel s finomsággal járjon el; 
a román nyelvek phonetikájában ma górcsővel kell dolgoznunk ; a ma- 
kroskopikus eljárásnak már többé nincs helye. így pl. az altér: 
autre-féle tüneményt nem magyarázza úgy, hogy a latin l a francziában 
u ra változott, ha eszébe jutott volna a rha^to-román ault, mely franczia 
kant nak felel meg ; itt t. i. egyszerűen furtiv »-val van dolgunk, mely
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I előtt gyakori, a mint ezt a román nyelvek számos esetben bizonyítják ; 
a latin factum-ból sem lett fr. fait oly drastikus módon, mint a hogyan 
azt M. előtünteti, stb.

Végül utalunk Ch. Thurot «De la prononciation fra^aise depuis 
le commencement du XVI. siécle d'apres les témoignages des Grammai- 
riem“ czímű legújabb művének nem régen megjelent első kötetére, a 
melyben a grammatikusok által felemlített nyelvtani tények páratlan 
szorgalommal vannak összegyűjtve. A legközelebbi feladat volna, az 
egyes nyelvészek authenticitásának megvizsgálása után, a számos 
ellenmondást és tendentiosusan ham is állítást kiküszöbölni s az így 
megállapított tényeket a nyelvemlékekből nyertekkel összehasonlítani; 
így nyernők a kor nyelvének teljes és helyes képét. A XVI. századnak 
a mienktől oly annyira elütő mondattanának tüzetes tárgyalására még 
fölötte kevés előmunkálatokkal birunk. Érdekes volna továbbá kimu
tatni, hogy miképen függnek össsze a nyelvészek értekezései a kor poli
tikai és irodalmi irányaival.

14. Mészáros Alajos. Mikor kezdte írni és mily sorrendben írta Hora
tius leveleit? (A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló nagy
károlyi rom. kath. nagygymnasium értesítvénye és külön lenyo
matban «Horatius epistoláinak idő- és sorrendje* czím alatt.)

Horatius életének és költői pílyájának rövid előadása után a 
szerző Franké, Streuber, Kirchner, Lemaire és Campa dolgozatainak 
alapján iparkodik Horatius egyes ej? is fioláinak keletkezési idejét meg
állapítani. Kutatásainak eredménye a következő : 727-ből a. u. C. való 
Epist. 12; 72S-bóI Ep. 14 ; 731-ből Ep. 17 és 15; 732-ből Ep. 19  
és 14; 733 ból Ep. I 5, 11 és 2 0 ; 734-ből Ep. I 3,8, 12 és 18; 735-ből 
Ep. I 17; 736-ból Ep. I 13; 737-b jlE p .I 10 ; 738-ből Ep. I 6 és 16 ; 
730 bői Ep. I 1 és 19; 743 b3l Ep. IC 2; 744 bői Ep. II 1. Az Ars 
poetica-t Mészáros 745-b2 v.igy* 74 > ba a. u. C. helyezi.

Az égés« értekezés dicséretre méltó szorgalomról tanúskodik, bár 
egyes tévedésektől nem m ent; így pl. p. 7. Mészáros Horatius atyjának 
görög, magas művaltséget tulajdonít, p. 8. Octavianust Caesar unokájá
nak mondja és egy Bologna közelében fekvő, Rajna folyót említ; p. 10. 
elmulaszt otta megmondani, hogy az a Quirinus, ki Horatiust a görög 
verseléstől eltiltotta, nem valami római polgár, hanem Romulus félisten 
volt. Kellemstleniil érinti továbbá az olvasót egy gyakori sajtóhiba: 
epo% ep xloi hdlyetc és Bíntley nevének Bentlej-re való következetes elfer
dítése ; de azért nincs okunk a szerzőtől megtagadni elismerésünket a 
felett, hogy iparkodott a tárgyra vonatkozó újabb szakirodalmat is 
lehetőleg teljesen felhasználni, és hogy több helyen, különösen az elő
szóban, a philologiai munkásság tudományosabb, modernebb irányáról 
a legnagyobb tisztelettel nyilatkozik.
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15. Németh Kálmán: Nagy Sándor mint ember és király. (A nagybá

nyai fogymnasium értesítője.)
Épen beválnék középszerű pensumnak. • Elmefuttatás a törté

nelemből* legyen ez a «Cantu Caesar, Rottek, Weber és Bumüller nyo
mán* irt értekezés. Néhány anekdota N. Sándor életéből, az iskolai 
tankönyvekben is felsorolt hadi műveletek: ebből áll az egész. De hisz 
a szerző maga azt mondja, hogy sokszor néhány meggondolatlanul (!) 
ejtett kevés szóból, egy önbénytelen tettből, jobban meg lehet ismerni 
valakit, mint a poros philosopliiák és phreneologiák halom számra való 
forgatásából. Meg is látszik értekezésén, hogy igen szokta őket forgatni. 
Sajnálja Nagy Sándort, hogy oly nagy vágyai és czéljai voltak, mert 
hisz <Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt*; nem is érdemelte ám 
mega Nagy melléknevet, melyet az ingatag világítélet, melytől a «nagy* 
nevet egy Herodes is ki tudta vívni, neki adott. Mik az ő tettei az oly 
ember nyugodt életéhez képest a ki csak annyit mond sajátjának, a 
mennyit a szív felfoghat, mint minden jámbor minorita. S ez a stilus 
és Írásmód; csupa parenthesis. Csak egy példa, hogy végezhessünk.
• Atyja halála után — ki már készülődésében előcsatárjait Ázsia felé 
indította — kit azonban Pausanias orgyilkos megölt, — miben Sándor
nak is legalább elnéző szerepet tulajdonítanak sokan; — a még alig 
húsz éves ifjú — kit szép termete és harczban kitüntetrtt bátorsága és 
vitézségéért a katonák szerettek — átvette a trónt erős kézzel, nagy 
erélylyel, minek is egyedül köszönhető megtartását.* Mit mondanak a 
tanulók tanáruk ezen sitlusához ?

16. Pintér Ede: Az attikai eskü, kapcsolatban a demokráczia főbb 
intézméuyeivel. (A lugosi főgymnasium értesítője.)

Tizenegy oldalon előadva! ezt még a czímhez kellene csatolni, 
s azonnal tudhatná az olvasó, mily nemű értekezzéssel van dolga. Az 
egész dolgozatban csak Schömann régiségtana és Télfy Corpus iuris-a 
van idézve. Ezekből az esküre vonatkozó rész egyszerűen ki van véve 
és néhány pont alá foglalva. Először az eskünek általános jellemzé
sét adja — egy lapon; görög auctorok nyomán, kiknek műveit sohasem 
látta. Azután szól az uj állampolgári, az «ötszázak, a heliasták és a tör
vényszéki esküről, s ráadásul még az ampyktionok és symmachiák es
küjét ia idézi. A szerző sajátja csak ezen eskük fordítása; de ha nem 
csalódunk, Schenkl olvasókönyvében ezen eskük mint fordítási gyakor
latok is előfordulnak.

17. Schulz Vendel. Róma kormányzata különösen a köztársaság alatt. 
(A pápai kis-gymnasium értesítője.)

Szerző ez értekezésénél helyes álláspontból indul ki. A gymna
siumi tantervhez kiadott utasítások szerint: A klasszikus nyelvek és első
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sorban a latin nyelv tanításánál arra kell súlyt fektetni, hogy az olva
sást kisérő tárgyi magyarázat lassan-lassan bővülve, kiegészülve, a ró
mai nép életének és gondolkodása módjának felfogására és méltatására 
képesítsen. A szerző tehát az alsóbb négy osztály számára előirt anya
got Liviusból, a város alapításától a decemviratus bukásáig oly magya
rázattal kiséri, a mely a római állam kormányzatát ez időszakban össze- 
függőleg feltünteti. A tanuló ezt nem haszon nélkül fogja olvasni s az 
olvasmány ezáltal tisztábban fog előtte állni. Feladatát ügyesen végezte. 
Róma kormányzatának fejlődését fokról fokra kiséri, minden hivatal 
keletkezését és feladatát röviden előadja, s így a tanuló a gyakorlókönyv
ben olvasott történet mellett e magyarázatot folyton használhatja.

18. Szijjártó Izidor: Augusztus uralkodásának befolyása a tudományok 
későbbi hanyatlására és az erkölcsök sülyedésére. (A kézdivásár- 
hely-kantai minorita al-gymnasium értesítője.)

Hosszú czím, rövid értekezés. Ez még nem tenne semmit, ha leg
alább volna benne valami. Ha az eredményt közöljük, azonnal láthat
juk az értekezés czélját: «Augustusra nézve az egész emberiség csak 
komédia volt és az ember semmi más, mint szinész. Valóban egész éle
tében inkább kereste a látszatot, mint a valóságot. Minden jellemszi
lárdság nélkül a körülményekhez alkalmazkodván, közönyös volt az 
erény és bűn iránt.* Ily merész állítások bebizonyítására azonban 
okokat is fel kell hozni, mint történész azt a kort jól kfell is
merni, melynek fejedelméről irni akarnak, egy kis világtörténeti 
áttekintéssel is kell rendelkezni; a nép belső életét és a sok baj 
okait, melyek a népet «az enyészet tarpeji sziklájára* sodorták, át 
kell érteni, hogy egy ily nagyhangzásu czímnek a dolgozat megfeleljen. 
A szerző hevesen kikel a rómaiak ellen, mert a nőket nem tisztelték s 
néhány Augusztus korabeli Íróról emlékszik meg, s ez tüntesse fel a sü- 
lyedés okát. S mily ferde ítéletek vannak még e néhány lapon is ! Ovi- 
diust, mivel nem szegődött Augusztus bérencz hízelgőinek — a szerző 
szerint pl. Horatius, Vergilius — táborához, száműzték és sem dalai, 
sem kérelme, sem a római népnek könyörgése nem lágyították meg 
Augusztus szivét. Bizony kár volt, hogy a tudósok annyira kutatták e 
költő száműzetésének okát, mikor itt oly egyszerűen és határozottan 
megtalálhatják. — De szerző egy SWfa-féle horatiusi életrajzot is 
ismer. (7. lap. Senec. in V. Horatii.) Tán sajtóhiba Suetonius helyett; 
de az csak nem sajtóhiba, ha ezt: «an vereris, me apud posteros tibi 
infame sit, quod videaris familiáris nobis esse* így fordítja : Azt hiszed, 
azért tiszteltetek meg barátságommal, hogy az utókor előtt engem 
megbecsteleníts ? Zusammen, ihr Schulknaben, um ihn auszuzischen ! 
mondaná Lessing.

Digitized by oogLe



PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKKZÉSEK. 8 7

19. Dr. Tóth Sándor. Nonnus Panopolis Metaphrasisa. (A nagy-sze- 
beni állami főgymnasium értesítvénye P. 3—12.)

Sajátságos egy értekezés, mely mindenféléről szól, legkevesebbet 
arról az Íróról, kinek egyik müvének ismertetését akarja adni. Szerző
nek czélja ugyanis «aesthetikai szempontból hozzá szólani Nonnus 
töredékéhez, meg aztán technikáját vita tárgyává tenni, a nélkül hogy 
akár a költő ethikájára, akár egyéb nyelv- és mondattani sajátságaira 
reflectálna.* Elmondja tehát p. 2 hogy Nonnus kora valószínűleg az V. 
századba esik Kr. u., p. 3 és 4 jellemzi, illetőleg magasztalja János 
evangéliámját, melyet Nonnos «metaphradeált,» p. 4 és 5 kifejti, hogy 
Nonnos mily lelkesülten végezte ezen munkáját, p. 6 és 7 magyarázza, 
mi a kölömbség a periphrasis, paraphrasis és metaphrasis között és 
csak azután tér át Nonnos technikai ügyességének, mely • mindennél 
fontosabb* feltüntetésére, illetőleg tér szűke miatt e kérdés legfontosabb 
pontjának, a rhythmnsnak és véle kapcsolatban a caesurának tárgyalá
sára. A helyett azonban, hogy ezen Ígéretét teljesítené, beéri avval, hogy 
constatálja, miszerint Nonnos «mind a cresurát mind a rhythmust fél
remagyarázza 8 azt hiszi, hogy összefüggés nincs köztük, és hogy "ha
tosverseinek nagy része elárulja, mennyire nem bir a régiek finom érzé
kével s elégségesnek tart némi jóhangzást, ömletegséget, dallamot stb.», 
azután p. 7— 12 terjedelmesen előadja a klasszikus világ rhythmusának 
és caesurájának általa fölfödözött titkait: Az előbbié az, hogy "egy
mással ellenkező scansio egy sorban vagy szakban helyet nem foglalhat,* 
az utóbbiét nem sikerült zavaros előadásából kitalálnom. Ezen uj elvei 
szerint fejtegeti aztán Tóth az alcamsi verssort, mire «e töredékes néze
tek* véget érnek. Elegendőnek tartottam Tóth értekezésénék tartalmát 
adni: ebből is eléggé kitűnik, hogy az értekezésnek irodalomtörténeti 
része — metrikus részét nem tudom érdemesnek fogja-e valaki tartani 
megbírálni — teljesen értéktelen. Sokkal jobban járt volna el a szerző, 
ha egy két irodalomtörténetből kiirta volna a *Metabole* irodalomtörté
neti ismertetését, Ludwich, Tiedke, Scheindler s mások metrikai tanul
mányainak alapján összeállította volna Nonnus verselési technikájának 
főbb sajátságait és a Metabólé verselésének a Dionysiákétól való eltéré
seit. Akkor tanítványai is tanultak volna valamit, és talán maga Tóth is 
megtudta volna, hogy Nonnos Aegyptomnak Panopolis nevű városából 
való volt és igy «Nonnus Panopolitanus»-t nem szabad magyarul «Non- 
nos Panopolis*-nak elkeresztelni.

20 . Zsoldos Benő. Mutatványok Tliucydides magyar fordításából. 
(A sárospataki ref. főiskola [akadémia és gymnasium] jelentése.)

Zsoldos úr Thucydides fordításából, mely nála kéziratban készen 
áll, két mutatványt ad. Az egyik: * A mytileneiek ügyében tartott má
sodik athéni népgyülés s ennek eredménye*, a másik «Ambracia sze
rencsétlensége* ; mind a kettő a harmadik könyvből. Nem vettünk 
észre feltűnőbb hibát e mutatványokban, de valami különösen dicsé
retre méltót sem. Tekintetbe véve azt, hogy Thucydides még nincs 
nyelvünkre lefordítva, s hogy Zsoldos úr fordítása a mutatványokból 
Ítélve tisztességesnek Ígérkezik, örvendenénk, ha munkája megjelen
hetnék.
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— A latin nyelv kiejtése iskoláinkban. Több évek során át volt 
alkalmam, mint a proseminarum latin gyakorlatai vezetőjének az itteni 
egyetemen, a gymnasiu mainkban való latin oktatás egyik leggyöngébb 
pontjáról meggyőződnöm. Azt is láttam, valahányszor egy gymnasiumi 
latin órán vagy latin érettségi vizsgálaton jelen voltam, mennyire elha
rapódzott a baj, mily keveset használ azzal szemben értelmes tanárok 
fáradozása, mily nagyon sok esetben magának a bajnak ismerete is ele
nyészettnek látszik. Értem a latinuak nem pontos, sok tekintetben bar
bár kiejtését. Az élénk mozgalom, mely nehány év óta Németországban 
észlelhető és lassanként a theoretikusok körén kívül a tanügy férfiait is 
megragadja, bizonyíthatja és, a ki ily hangulat iránt fogékony, azt vi
gasztalhatja is, hogy a baj nem az osztrák sajátosságok közé tartozik, 
hanem epidemikus.

Két tapasztalt tanférfiu, Dr. Rudolf Bouteruek és Dr. August 
Tegye urak nyilatkozatai szerint, kiknek nem rég megjelent érdemes 
munkájukat. „Die altsprachliche Orthoejne und die Praxis" mindjárt rész
letesebben megfogiuk beszélni, még úgy látszik Németországban is úgy 
állanak a dolgok mint 1819-ben, mert ( ’onr. Leop. Schneider terjedelmes 
latin nyelvtanában igy panaszolkodik : «A mai kiejtésben a legdurvább 
hibákat követik el annak quautitása ellen, még ott is, hol igen könnyen 
lehetne helyesen beszélni. Mert majdnem csak a végelőtti szótagoknál 
igyekeznek a rövid hangzókat röviden, a hosszúkat hosszan kiejteni, és 
még ez esetben is csak a több mint két szótagu szavaknál, mint péld. 
acídus, inritusy míg olyan két szótagu szavakat mint pl. mudus, tötus stb. 
úgy ejtik ki mint mödus, tötus, mely hiba az acutus és a hangzó hosszú
sága összetévesztésének következménye.1) A végszótagoknál ügyelnek

1 Hogy a két szótagú latin szavak első, rövid szótagát mi is meg
nyújtjuk hangsúlyozás közben, azt mestereinktől, a németektől tanultuk, kik 
anyanyelvűkben uralkodó azon törvéuy alapján, hogy az egyszerű mással
hangzó előtt álló hangsúlyozott hangzó hosszú, kettőzött előtt rövid, különö
sen két szótagú szavaknál követik el rendesen ezt a hibát. Azt mondhatná 
ugyan valaki, hogy ez nem németektől eltanult hibás kiejtés, mert már az 
első latin órákban tapasztalhatja a tanár magyar ajkú tanulóknál is a két 
szótagu szavak ilyetén hibás kiejtését. Mi azt feleljük rá, hogy nincsen ta
nuló, ki még mielőtt az első gynmasimnba jutott, ne hallott volna legalább 
egy pár ilyen szót, természetesen a maga helytelen kiejtésével: elég ez a pár 
szó, akár hány új két szótagu szót hall azután, habár helyes kiejtéssel is a ta
nártól, mindeniknél ugyan azt a hibát követi el az analógia utján. Mert 
hogy a magyar nyelv szelleme nem vezeti öt rá erre a hibára, arról meg-
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ugyan némileg a hangzó hosszúságára, ha a szó ez utóbbival végződik, 
pl. oroyfratri stb., de már mensa-1 nem különböztetik meg kellőkép 
vtmsa-tól, és különösen ha egy mássalhangzó zárja be a végszótagot, ak
kor úgy látszik egészen szabályszerűnek tartják, hogy ezen szótag hang
zójának rövidnek kell lenni, e szerint mondják rnensas, dotninös, passe- 
rist laudas, audís, mos, vér, nős, quos, sic, non stb. e helyett mensás — 
nön, s alig ejtik ki hic-et (itt) és höc ot (ablativus) különbözőleg /ifc-től 
(ez) és AÖc-tól (nőm. és acc.)», stb.

A több szótagú szavak végelűtti és végharmadik szótaga quantitá- 
sának részleges figyelemmel tartását a latin nyelv egyetlen, némileg még 
ismert hangsulyozási szabályának köszönjük, hogy t. i. a hang a vég- 
előttin nyugszik, ha az hosszú, a végharmadikon ha a psenultima rövid.1) 
£  tekintetben az utolsó időkben a nyelvtanok és gyakorlókönyvek is a 
helyes olvasás segítségére vannak a quantitás jelek fölhasználása által. 
Mily kevés eredménynyel, bizonyítja a mindennapi tapasztalás. Kevés 
azon abituriensek száma, kik ezeket: praedtco és praedico, abscídi és ab- 
seidiy Bacchtus és Bacchius, decöri és decöri, inrítas és invitas, inrito és in- 
rito, possídes és posrides s több ilyféléket biztosan meg tudnak különböz
tetni a kiejtés által. Sőt több már túl van a trienniumon s tán épen 
doctor, a nélkül hogy biztosan tudná, vájjon doctor philosóphiae vagy 
philosophtae vé avatták-e föl. Különösen a görög tulajdonneveket, me
lyek tudvalevőleg nem görög, hanem latin hangsulyozási szabályok 
szerint accentuálandók, ferdítik el rendkívül, és ily alaktalanságok 
mint yiiltiádes, Alcibiádes, Hypérídes, Hellánicus, Alexandria, Ddrius, 
Demeter, comoedia, Meleáger a legközönségesebbek közé tartoznak.

De ha mindjárt nem is sértené fülünket ily rossz hangzás, 
mily kevés lenne nyerve. Az antik nyelvekben minden szótagnak meg
van a maga quantitása; ebben lüktet annak igen sajátságos életereje, 
többnyire ebben mutatkoznak a nyelvfejlődési törvények a legvilágosab
ban, nélküle minden szó eltorzított holttesthez hasonlít, melyet lehet 
ugyan mechanikusan össze-vissza analysálni, de melyet mint organikus 
képződményt épen nem érthetünk meg, vagy nem tökéletesen. Kacza- 
gunk a magyaron vagy a szlávon, ki a német nyelvet szabályellenes ki
ejtéssel vagy hangsúlyozással kezeli. Sokkal kuszáltabb a kép, mely a 
latinnak szokásos iskolai kiejtésében elünkbe tűnik, a mennyire t. i. az 
accentns és a quantitas tekintetbe vétetnek.

De ezzel nincsenek kimerítve kiejtésünk hiányai. Tisztességes

győződhetünk, ha végig nézünk azon sok két szótagu magyar szón, melyek
nek első szótaga minden hangHuly daczára rövid.

l) Nálunk sokszor e hangsulyozási törvényre sem ügyelnek, mert ma
gyarosan a szó első szótagát hangsúlyozzák.
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mintalajstromáfc adja elénk ennek A. Spinjei a müncheni academiapliil. 
és hist. osztálya gyűlési jelentésében (1874. II. kötet 234 — 253.11.) meg
jelent előadásában ,,Deutsche Unarten in dér Aussprache des Lateinischen.^ 
Mi a <?-t e és i előtt c-nek ejtük, mig a, o és u előtt a k hangot megtart
juk. Hogy ez nem volt a régi rómaiak kiejtése sem abban a korszakban 
melybe egy Plautus és Terentius müvei tartoznak, sem a classikus kor
szaké, azt a történeti nyelvtan kétségen kívül helyezte. Csak a hetedik 
században Kr. u. körülbelül kezdődik a c assibililálódása. Előttünk ama 
igen késő kornak barbár kiejtése oly szokásossá lett, hogy azt hisszük, 
hogy pl. nem is mondhatjuk másképen mint Cicero ; csak ha a szó görög 
köntösben áll előttünk K'.xépcov, alkalmazkodunk nem minden vonako
dás nélkül a k hanghoz.

Nem jobban állanak a dolgok a ti kiejtésével (hangzók előtt =  ci) 
melyet a Kr. u. ötödik századbeli latin grammatikusok vittek be a nyelv 
dialektusából az iskolába. Mi ezen grammatikusokat követjük s azt 
mondjuk Horaciius, Teréncius, a helyett, hogy a í-t tisztán tartanók, de 
következetesség nélkül, a mennyiben még sem mondjuk mecia hanem 
helyesen média.

Tán kevesebbet hibáznak nálunk a latin kettőshangzók kimondá- 
dásánál, a mennyiben az ei-1 és ™-t nem mint a bei Heu német szavak
nál, hanem az e-i, e-u alkatrészek többé-kevésbé világos elkülönítésével 
ejtik ki. E tekintetben a görögnek pontosabb kiejtése, miben gymna- 
siumaiok, mint az el van ismerve a németeké fölött elsőséggel birnak 
(v. ö. Curtius Eri. 22. 1.), jó befolyásúnak mutatkozik.

E kis ráutalás is eléggé mutatja, mily mértékben szükséges a la
tin oktatást alapjában okvetlenül reformálni. Okvetlenül, mondom, mert 
nem képzelhetem el, hogy oly tévedések, melyek a mostani gyakorlat 
alapját képezik, daczára annak, hogy több mint ezer év óta fennállnak, 
miután már egyszer fölismertettek és a helyes dolog tökéletes biztosság
gal ki van kutatva, még továbbra is érvényben lehetnének. Különben 
a philologia nagyon is mögötte állana a többi gymnasiumban tanított 
disciplináknak, ha képviselői legjobb esetben a tudományos kutatás által 
fölismert dolgok theoretikus ismeretével megelégednének, de az igazság 
elterjedésével szemben közönyösek maradnának. Nem egy könnyen fog 
egy történész, egy természetrajztanrir, egy physikus öntudatosan közölni 
tanítványaival hamis tényeket vagy hibás hypothesiseket, hanem mihe
lyest egyszer föl van fedezve az, a mi helyes, föl fogja azt karolni s ter
jeszteni az igazságot. Philologiai téren hiányzik ez az élénk kölcsönha
tás a theoria és praxis, kutatás és iskola közt, vagy legalább rendkívül 
lassan megy végbe és soha se makacs akadályok nélkül. Már pl. mióta 
ismeretes, hogy a j  nem latin betű, és mégis sok helyt sértetlenül tartja 
magát a latin iskolai orthographiában. Kevés kezeli abiturienseink
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közül biztosan a megtisztított orthographíát, jóllehet annak újabb 
nyomtatványok, grammatikai tankönyvek és kényelmesen berendezett 
ntánnézésre való könyvek által közkincscsé kellett volna válni.

Igazságtalanság volna azonban tekintetbe nem venni az arány
talanul nagyobb nehézségeket, melyek a nyelvi oktatásban még kicsi
nyes változtatások elé is gördülnek. Mert a siker előföltétele minden 
tanár egyöntetű működése. Különben könnyen lerombolja egy azt, mit 
mind a többiek fáradságosan fölépítettek. Továbbá oly hibák és szoká
sokkal van dolgunk, melyek a tanítás különböző fokai szerint különböző 
mértékben fészkelték be magukat, melyek ellen megfelelőleg különböző 
módon és különböző eszközökkel kell működni. A mi azonban a tárgyat 
illeti, melyet* én itt szóba hoztam, hát nem egyes és kicsinyes pontokkal 
hanem a dolgok állásához képest beható reformmal van dolgunk. Ezen 
nehézségek tekintetbe vételével szabadjon kifejteni azt, a mit a mostani 
viszonyok között különösebb eszközök fölhasználása nélkül elérhetőnek 
tartok, és megkísérteni egy némely nehézségeket, melyek a javításnak 
ntját állják, a mennyire az e helyt lehetséges, elenyészteni. Ha képesek 
lesznek e sorok tapasztalt tanférfiak érdekeltségét megnyerni, és őket a 
tárgy további meggondolására és praktikus javaslatokra bírni, igen gaz
dagon megjutalmazva éreznék magokat.

Azt hiszem, hogy egyelőre egy közelebbi czélt kell kitűzni, mert 
a latinnak kiejtése nem hozható egyszerre m;ndenütt összhangzásba 
a tudományos kutatás álláspontjával. De a legfőbb pontra nézve, értem 
az aecetituatiót és íjuantitást, lehetséges, és oly világos előnyöket és köny- 
nyítéseket nyújt az oktatásnak, hogy még azok jóakaratának megnye
rése is remélhető, kiknek különben nem lesz könnyű megrögzött szoká
sokkal fölhagyni. Csak ne reméljük, hogy a régi vak szokást (schlendriánt) 
egy csapásra kiirthatjuk, vagy hogy — föltéve a tanárok teljes intelli- 
gentióját és kézségét — minden tanulót, legyen az az oktatás bármelyik 
fokán, még megmenthetünk. Száz egyes dolognak prosodiai utánnézésre 
való könyvekből vagy grammatikák függelékeiből való betanulásával 
majdnem semmit se nyerünk. Minden szó accentusának és quantitá- 
cflnak oly elenyészhetlen, szilárd képben kell a tanuló szelleme előtt 
lebegni, hogy ép oly helytelennek és lehetetlennek tűnjék föl előtte ha- 
bt'o. hifidus. héri-t mondani hábeo, infidus, heri helyett, mint pl. hobeo-1, 
inrithu* t, herrit. E végből finom érzésre kell szoktatni az ifjú fület, 
melyet különben senki sem nélkülözhet, ki az antik műalak varázsát 
erezni és élvezni akarja. Ebből az következik, hogy a correct kiejtést az 
első latin órákban kell kezdeni. Ez volt liitschl véleménye is, kiPerthes- 
hez szóló érdekes levelében „nmére heutiye Aussprache des Latéin“ (Rhein. 
Mus. f. Philol. XXXI. (1876.) 481—49*Í. 1. =  Opuscula phil. IV. 776-tól 
779-ig) a dologról igy nyilatkozik : «A megtisztított kiejtést, hogy úgy
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mondjam, az anya tejével kell beszívni, a latin elemi oktatá4? legelső 
fokán elsajátítani, minden tényleges dolgot «ex usu» (a régi iskolai ter
minus szerint) megtanulni. Ha a fin kezdettől fogva soha sem hallott 
mást mint mügnus, léctus, tristis, Urdo imtus-t, akkor a helyesnek el nem 
enyésző birtokában van és nem is juthat abba a kisértetbe, hogy csak 
valaha egy mai, előtte hallatlan mágnus, urdo stbre vetődjék.

Ezt az eljárást követte egy oly tapasztalt tanférfiu mint Perthes 
az ő G ra m matisch -Etymo lat fi se h es Vocab ulari urnában, és én több tanárt is
merek, kik ily módon kezelik a dolgot, és merek hinni biztosító állítá
suknak, hogy nem mutatkoznak semmiféle nehézségek, hogy meglepő 
eredmény érhető el. De ha mindjárt a legnagyobb nehézséggel is járna 
ez a módszer, mégis — egészen eltekintve attól, hogy ezt a tárgy ment- 
hetlenül megköveteli — ama nagy haszon miatt, melyet az ily módon 
tanított latin nyelv magával hoz, le kellene azt küzdni. Ezek közül ket
tőre szeretnék itten figyelmeztetni.

Azt hiszem, hogy ezer osztrák gymnasiumi tanuló közt — Né
metországban alkalmasint nem állnak sokkal máskép a dolgok — alig 
jutott, buzdíttatott vagy épen vezettetett egy iskolaéveiben oda, hogy la
tin verseket csináljon. Hogy ezt a latin oktatás mai módjánál nem pró
bálják meg, csak helyeselhető; hogy meg nem próbálhatják, sajnos; 
nem mintha a gymnasiumnak czélja volna latin versfaragókat terem
teni, hanem mivel ilyen kísérletek nélkül i»z antik költészet bonyolódott 
és gazdag alaktana, de sőt meg annak legegyszerűbb alakjai sem tétet
hetnek élénken szemlélhetővé. A ki csak egy pár tuczat latin hexametert 
tákolt össze meglehetős szabatossággal, legyen annak tartalma a leg
tisztább próza, jobban fogja tudni ezen versforma törvényeit, mint a ki 
az erre vonatkozó szabályok tízszeresét fáradságosan elméjébe véste.
S csak is ily módon lehet az antik rhythmus különös, s a modern köl
tészettől alapjában különböző princípiumának megértéséhez némileg 
közelebb jutni. A tanuló hallja ugyan, hogy az antik metrika quantitáló 
a modern accentuáló. Neki természetesen hinni kell; lehetetlenség, hogy 
a mód, melylyel ő a verseket lekerepelni hallja, őt meggyőzze s világossá 
tegye a különbséget. így egy gazdag és biztos eszköz, melylyel ízlését ké
pezheti és az alak iránt való érzését finomíthatja, a sok éven át tartó és 
fáradságos nyelvoktatás daczára végképen el van zárva előle. Proso- 
diailag helyes kiejtés alapján könnyűség az ilyen verselési gyakorlat.1)

1) Nekünk — hál’istennek — nincs szükségünk latinul verselni, hogy 
megértsük a latin, quantitáson alapuló rbythinust, mely már rég óta be vau 
fogadva költészetünkbe, sőt elmélete befejezettebb a magyar metrikában mint 
a hangsúlyos verselésé. De igen is van szükségünk arra, hogy az antik formák
ban való magyar verselésre mennél nagyobb súlyt fektessenek iskoláinkban.
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Egy másik előny tán sokak előtt világosabb lehetne. Mindig ha
tározottabban követelik a gymnasiumtól, hogy ne közölje a latin sza
vakat és alakokat mint valami pusztán kész dolgot, hanem, mint már 
az régóta és sikeresen történik a göröggel, hogy vessen egy pillantást a 
nyelv organismnsába is, értesse meg az alakok keletkezését a fölismert 
hangtani törvények alapján, mutassa ki a tarka-barka kivételek között 
egy magasabb törvény uralkodását. Minél nagyobb tért nyer a latinból 
fejlődött modern nyelvek tudományos mívelése, annál visszautasíthat- 
lanabbúl és jogosabban fog ama követelmény érvényesülni. Most ugyan, 
ha fontolóra veszem a latin nyelv sajátságos, a legkülönfélébb körül
ményektől függő és megzavart fejlődési menetét, és annak részben még 
ngyan csak tökéletlen ismeretét, kétségesnek tartom, vájjon nem sokára 
vagy csak valaha is emancipálni fogjuk-e magunkat a traditionális 
grammatika alól, és, mint az a göröggel sikerült, be fogjuk-e úgy oszthatni 
a latin grammatikát az első oktatás számára is, hogy t. i. az alakképzés 
processusa legegyszerűbb föltételeire vezettessék vissza, és a declinatió 
és conjugatió alakjainak sokfélesége a tő kihangzásának különbségéből 
és a végződések egységéből magyaráztassék meg. Nincs is itt oly kény
szerűség a praxis tekintetében, mint a görögben, hol több, évszázadok 
által elválasztott korszakok és egymástól igen eltérő dialektusok nyelvi 
alakjait kell ismerni és összefüggésüket fölfogni, mert csak ez által lesz 
a tudás biztossá és gyümölcsőzévé. De az didaktikai és tudományos kö
vetelmény, hogy a latinnak tanára is, a hol s a mihelyt csak az alakis
meret és alakokban való biztosság tulajdonképeni czélját nem károsítja, 
a hangtan és tudományos analysis biztos eredményeit közölje. Hasznos 
alkalom fog nyílni ilyen szemlélődésekre, ha a tanuló, eléggé megismer
kedve a görög alakokkal, bizonyos mennyiségű anyagot nyert az össze
hasonlításra és az alaktan egyes fejezeteinek kellő helyen — pl. a költők 
olvasása kezdetén, hol szokás szerint a prosodiát veszik át — eszközölt 
ismétlése a grammatikai ismeret szélesbitésére és mélyítésére természe
tes alkalmat ad.

Ilyen eljárás sikeres keresztülvitelének elkerülhetlen föltétele a 
hangzók természetszerű quantitásának biztos tudása, álljanak azok 
akár egy akár két mássalhangzó előtt. Ezen tudás nélkül minden, még 
a legegyszerűbb etymologiai analysis is csak félig meddig és haszon 
nélkül való ; mert nem szoktatja a tanulót a gondolkodás szigorú pon
tosságához és figyelemre még a csekélységeknél is. Mit használ annak, 
kinek fejében a iüryo, püryo-bán előforduló í7-nak, vagy a </«w>-ban elő
forduló á-nak hibás quantitása van, megtudni, hogy ezeket az igéket 
tűs iftrvt pants (iünjio piiryio) ynarus iynarus (ynarigare)-to\ kell leszár
maztatni ? Az azonban, kit hozzá szoktattam pontosan megkülönböz
tetni ezeket: iücundus és iűvare, momentum és movere, idem és idem, ti bicén
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és tubícen stb., magától gondolkodásra késztetve, keresni fogja ezen 
quantitásbeli különbségek okait és nem fog nehezen a hosszúságot meg
magyarázó alapalakokra : iüvicundm, mővimentum, ísdem, tibíicm akadni. 
A ki megtanulta a hangzók hosszúsága által egymástól különböző vég
ződéseket a más, docis, audis, legh nem hagyni figyelmen kivül tompa ér
zékkel, könnyen beláthatja innen az igék keletkezését és képződését, és 
az igetövek és alakok két nagy kategóriáját. Ezen és száz más hasonló 
tényekből világossá lesz előtte a latin és görög rokonsági összefüggése 
és érthetővé lesz ez által az antik nyelvek organismusának nagy része.

Eddig azou sok előnyök közül, melyeket a latinnak pontos kiej
tése maga után von, csak egynéhányat emeltem ki. Már ezek is elégsé
gesek, hogy a kiszabott követelmény szükségéről meggyőzzenek, és azon 
tekintetben is alig szükséges valami ellentmondástól tartani, hogy t. i. 
a helyes kiejtés elsajátítását az első oktatásnál kell kezdeni. Természe
tesen okvetlenül szükséges, hogy a tanár maga tökéletesen biztos legyen 
a dologban és hogy pontos kiejtésre ne csak egynehány kiválóbb szóta
goknál törekedjék, mint a végszótagnál és paenultimánál. Ez által a 
föladat, mint az ügyek most állanak, meglehetős nehézzé válik, mert a 
grammatikák, szövegkiadások és szótárak csak részben nyújtanak segít
séget. Ezek csak annyiban jelölik a tő és származási szótagok quanti
tását, a mennyiben az a költők prozódiájából fölismerhető. De van igen 
sok szótag, hol ezen ismeretforrás cserben hagy bennünket, o ttt. i., hol 
egy magánhangzóra két vagy több mássalhangzó következik, mi által 
az a versben positione hosszú. Hogy sapiens-1 (aajrnrjVTj?), de sapientes-1 
('3a",.3VT3c) kell mondani, arra nem tanít bennünket semmi vers, mely 
előtt ens és ént egyaránt hosszúak. A tudományos grammatikának azon
ban elég segédeszköze van ily szótagok quantitását is kikutatni. De ered
ményei még nem lettek annyira közkincscsé, hogy ne látszanék hasz
nosnak egynehány tudományos munkára, melyek ezen kérdéssel 
foglalkoznak, és praktikus kisérletü népszerű előadásokra itt összefüggö- 
leg figyelmeztetni.

lütschl föntebb említett dolgozatában (Opusc. phil. IV. 7G9. s köv.) 
a segédeszközök hatféle kategóriáját különbözteti meg, hogy azon hang
zók quantitását, melyekre nézve a költészeti prosodia nem ad fölvilágo- 
sítást, meghatározhassuk.

Kevésbé adja a nyert eredmények áttekinthető összeállítását Cors- 
sen ismeretes munkája „ Ueber Aussprache, Vucalümus mid Betonú ny dér 
lateinischen S p ra ch ea mennyiben a quantitásra vonatkozó dolgok a leg
különbözőbb szempotokból szétszórtan vannak tárgyalva, és egy pro- 
sodiai index az összeállítást nem könnyíti. Mindazonáltal Corssen 
muukái az ide vonatkozó adatok gazdag tárházát képezik. De Corssen
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előtt, és első sorban említendők meg TVilhelm Schmitznek most már 
kényelmesen egy kötetté egyesített kutatásai.

Beitrüge zűr lateinischen Sprnch- und Literaturkunde von Dr. Wilh. 
Schmitz, Lipcse, Teubner 1877,. 330. 1. X., melyek közül különösen az 
1—95.11. veendők tekintetbe.

Ezen, nagy tudományosság és pontosság által egyaránt kitűnő 
munka ajánlására azon dicséret és elismerés után, melylyel azt Ritschl 
kiséri, még valamit fölemlíteni fölösleges volna. A tudományos kutatás
nak ezen az alapon kell tovább építeni; az orthcepikus tények ismeretére 
nézve e munka mai nap nélkülözhetlen utánnézésre való könyv.

Hasonlókép Bitschl köréből származik a latinnak kiejtésére és 
hangsúlyozására nézve nem kevésbé fontos és eredményekben gazdag 
könyv.

Fr. Sc/töll. De acceutu linqua latinae veterum grammcitivoriun testimonia 
( =Acta societath philologa* lÁpsiefms tont. VI.), 1876. Teubnernél, 231. 1.

Schoell munkája igen köszönetre méltó, a mennyiben mostan már 
nem csak az összes hagyományt (Ueberlieferung) könnyen áttekinthe
tővé teszi, és a ránk maradt tanokban levő ellentmondásokat és tartha
tatlanságokat biztosabban fölismerteti, de mert a bevezető nagy világos
sággal eszközölt kutatások a hangsúlyozás tanának .alapkérdéseit sok 
tekintetben megfejtik, és számos praktikusan használható szabályokat 
állítanak föl. Nem csak a latin de a görög accentusra vonatkozó min 
den jövendő tárgyalásnak is első sorban ezekkel a kutatásokkal kell 
számolni. A praxisra vonatkozólag érdekes különösen az utolsó fejezet. 
A >jue particula enclisisére vonatkozó tant, hogy que a megelőző szótag 
hangsúlyozását eszközli, kivéve a trochaeusi végződéseket, tehát hogy 
limináque omniaque, de musdque \deraque kell ékezni, ne mellőzze egy 
iskolai grammatika se.

Azon intések és utasítások, melyeket Ritschl föntebb emh'tett dol
gozatában mint utolsó akaratát hagyta hátra az iskolának, idő közben 
gyümölcsözőkké tétettek Hermáim Perthes által Grammotisch-ety moh>gi• 
ickex Yocabularium fúr quinta és Lateinische Formenlehre (1876, Berlin, 
Weidmann) czímű műveiben, a mennyiben ezen kitűnő tankönyvekben 
Ritschlnek egyik tanítványa Dr. Gust. Löive minden hosszú hangzót 
megjelölt. A tudományos okadatolást, melyet Löwe megígért, még vár
juk. A megjelölés azon módja, hogy csak a hosszú hangzók jelöltetnek 
vonással, igen egyszerű, s nem lehet jobban mint Ritschl szavaival is
kolakönyveink szerzőinek ajáulaui: «A helyett, hogy az egyes szótagok 
fölött lévő fölösleges hosszúsági és rövidségi jelek tarka-barkasága 
által az érzékeket és elmét megzavarnók, ép oly egyszerű mint kielé
gítő módszernek látszik az, hogy a  t h minden hosszú hangzót lássunk el 
hosszúsági jellel, miuden rövidet azonban épen azáltal jelölni nem hosz-
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szünak, hogy egészen jel nélkül maradnak. Félreértés és bizonytalanság 
ily módon nem is keletkezhetik.*1)

Az orthoepikus kutatások eredményeinek szélesebb körökbe való 
átültetését két könyv tette föladatává, melyeket szabadjon záradékul 
röviden megbeszélni. Az elsőnek czíme :

Orthographiae et prosodiae latinae mmmariuni in tisum sodalium in- 
stituti hixtorici philologici Petropolitani conscripsit Lucianus Mueller, Petro- 

poli ( Lip&iae rendit Teubner) 1878. 66. 1. 
és igy első sorban szűkebb körnek van szánva, de előadásának világos
sága és rövidsége által azon kivül is el fog terjedni, jóllehet első nagyobb, 
de orthographia szóló részének (1—24. 1.) más segédeszközökkel, mint 
Brambach könyvecskéjével szemben kissé bajos állása lesz.

További czéljai vannak a második munkának :
Die altsprachliche Orthoepie und die Praxis ion Dr. Rudolf Bouter- 

wek uml Dr. August Tegge, Berlin, Weidmannál, 202 1. VIII.
Mint már a czíme is mutatja, benne a latin és görög szokásos kiej- 

tesének reformjáról van szó. A könyv nem a kiejtés és hangsúlyozás szi-
• gorúan rendezett systematikus tanát tartalmazza ; hanem, szavuknál 
fogva a szerzőket (v. ö. a VIII. 1.), hajlandók vagyunk azt egy tHand- 
buch dér lateinischen Aussprache* prodorausának tekinteni. A szerzők
nek szabad volt tehát bizonyos bőszavusággal kiterjeszkedni, mit egy 
tankönyv nem tűrne meg ; mert a tények közlésén kivül majdnem in
kább az volt föladatuk, hogy első sorban az eddigi gyakorlatnak és kép
viselőinek ris inertiae-jét megtörjék és hogy a praxisnak a tudományos 
kutatással öszhangzásba való hozásának mulhatlan szükségéről és nagy 
didaktikai és paödagogiai hasznáról meggyőzzék. A mennyiben ők emel
lett gazdag iskolai tapasztalatokból indulnak ki és a kiejtés leggyako
ribb rossz szokásaira és helytelenségeire figyelmeztetnek, és azt, a mi 
helyes, nemcsak hogy közlik, hanem a mennyire lehetséges, okokkal is 
támogatják, azt hiszem tökéletesen elérték czéljukat, s csak azt kívá
nom, hogy mindenki e könyvvel kezében lelkiismeretét megvizsgálja és 
jó szándékaiban magát megerősítse. A könyv egyszersmind annyi prak
tikus utasításokat és segédeszközöket ad, hogy a tanár sikerrel fogja 
használhatni a grammatikák hiányosságainak pótlására.8)

*) Ez az eljárás természetesen a leghelyesebb. Adjunk előbb a tanulók
nak anyagot, azaz szoktassuk ezen esetben a föntebb említett legkönnyebb 
módon őket a helyes kiejtésre s csak azután bocsátkozzunk a kiejtés okainak 
fejtegetésébe (a 4. vagy 5. osztályban a prosodiánál). Sőt merjük állítani, 
hogy egyedül ezen Ritschl által ajánlott módszer — melyet nálunk a föntebb 
említett Pertlies-féle könyvek magyar fordításain kívül (Kosztka Victortól, Kas
sán 1877), még csak egy könyv követ (Bartal és Malmosi latin olvasókönyve 
Livius és Ovidiusból) képes az uralkodó vis inertiae-t megtörni.

*) Hartel Vilmos bécsi egyetemi tanár czikke, melyet folyóiratunk szá
mára dr. Pecz Vilmos átdolgozott. Közöljük, mert a tárgyalt nemcsak osztrák, 
hanem magyar baj is.
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— Még egy pár szó három hazai munkáról. Az Egyetemes 
Phil. Közi. ez idei évfolyamának VIII—IX. füzetében a többek között 
Gerevics Gusztáv Plautus Trinummusának magyarázó kiadíísáról, Krausz 
Jakab „Sophokles élete“ czímű doctori dissertatiójáról és Dr. Keleti T'm- 
ezének az olgmpiai ásatásokról szóló programúi-értekezéséről is volt szó. 
Részünkről a következő megjegyzésekkel szeretuénk e munkák megbe
széléséhez járulni:

Gerevics könyvéről eddig hárman szólottak, t. i. dr. Ábel Jenő 
és dr. Simon Sándor c lapnak hasábjain, Putnoky Miklós a tánáregyleti 
közlönyben. Ábel és Putnoky dicsérik a munkát, Simon kedvezőtlenül 
nyilatkozik róla, sok hibát sorolva föl, melyek, mint maga is mondja, a 
gyors munka eredményei. Azt elismeri Simon, hogy Gerevics teljes 
apparatussal és szakhoz való értelemmel dolgozott. Bizonyos tekintet
ben igaza van mindenik bírálónak: t. i. hogy munkaismerettel és érte
lemmel, de sietséggel van dolgozva, minek természetes Következményei 
azok a hibák, melyeket Simo:i fölsorol, s melyekhez részünkről a követ
kezőket csatoljuk hozzá: Miudenekelőtt a stílus pongyolaságát látjuk a 
bevezetés XVII. lapjának eme szavaiban : * Cicero a maga ítéletét (t. i. 
azt, hogy Pacuvius versei a szabatosság mintái, de a vigjátékírók hatos 
iambusai igen pongyolák) tettel is bizonyítja, mert a görög tragikusok
nak egyes mondásait szívesen szokta latinra fordítani, úgy mint azt 
Plautus és L. Accius tették, de Menandernek vagy más görög komikus
nak helyeit nem szokta úgy lefordítani, mivel azon törvényeket, melyek 
a római komikusoknak verseik alakításánál a’apul szolgáltak, már nem 
ismerte*. Rendkívül zavaros mendat. Cicero nem bizonyíthatta Pacn- 
viusról és a latin komikusokról szóló ítéletét azzal, hogy a görög tragiku
sokból fordított, de a görög komikusokból nem ; nem is azért nem fordí
tott Menanderből, mert nem ismerte a római komikusok verselési 
törvényeit. Tudtunkkal Plautus nem fordított görög tragoediákat. 
A XVI-ik lapon egy fejezet élén ez áll: • Plautus Trinummusának metri
kája* , pedig az illető fejezet általában véve szól Plautus metrikájáról. 
A XVIII. lap 2-ik pontjában tárgyalt muta-liquida-féle hangcsoportra 
nézve megjegyzendő, hogy az a beszédben nem képezett positiót, tehát 
a prózában sem, azaz nem tette a szótagot hosszúvá, még az aranykor
ban sem: csak az aranykori költők használták positio gyanánt. — 
Plautus metrikája nincs rhytmikai alapon tárgyalva, pedig azt hiszszük, 
hogy csakis így van értelme a verstannak. Azt sem tudjuk fölfogni, 
hogyan használhatta szerző úr Munknak 183i-ben megjelent metri
káját. — A XXVI-ik lapon az áll, hogy a hatos iambus három méretű
nek (trimeternek) is neveztetik, s ennek alapján dipodiákra van osztva. 
Ez a fölfogás helytelen. A hatos iambus a rómaiaknál mindig hat- 
méretű (senarius), azaz hat 3/Vos taktusból á ll; a görögöknél mindig
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háromméretű (trimeter) azaz három %-os taktusra (dipodiára) oszlik.
— Ugyancsak a XXVI-ik lapon nem jelöli meg a schemában a caesura 
semiseptenariát. — Végül még a szövegben előforduló értelemzavaró 
sajtóhibákat akarjuk fölsorolni. Első feladata lesz minden tanárnak e 
sajtóhibákat az iskolában kijavíttatni. A 141, 274, 324, 660, 686, 715, 
718, 848, 946, 1142, 1143 és 1147-ik sorok végén mindenütt pont áll, 
holott semmiféle jel se jön oda; a 334, 559, 619, 724, 787, 823 és 
1158 ik sorok végén semmijei sincs, holott mindenüvé pont való ; a 
333-ik sor végére kettős pont jön, nem pont; a 370-ik végére pont, nem 
vessző ; a 474*ikbe Uh, nem M i; a 492-ik végére vessző, nem pont; a 
282-ikben nec. ullum két szó, nem egy; a 624-ben uterque áll, nem utrrqua; 
a 628-ban (juod nem qtto; a 634-ben / V / m ,  nem facio; a 753 és 754-ik 
sorok végein cawedcrit és c.raudiat, és nem comedrriat és cxaudit; a 
681 -ben facie* nem acies ; a 947-ben ad után nem jön semmiféle jel, vala
mint az 1145-ik sor végére sem. Mindezen liiáuyok daczára a könyvet 
föntebb említett jó tulajdonságainál fogva használhatónak találjuk.

Krausz dissertatiójában nemcsak Sophocles életéről szól, hanem 
már a huszadik laptól kezdve egészen a munka végéig költészetét is 
jellemzi. Igaza van e munka ismertetőjének abban, hogy újat nem tar
talmaz és így tulajdonképen nem is felelne meg a doctori dissertatio 
követelményeinek. Megjegyezzük azonban, hogy a hiba nem a kidolgo
zásban, hanem a tárgy megválasztásában rejlik, mert Sophocles élete 
olyas valami, a miről újat mondani nem lehet, tehát nem is képezhetné 
egy doctori dissertatió themáját. Szívesen elismerjük azonban, hogy a 
munka kellő szakismerettel, gonddal és jól van írva. A részletekre nézve 
ezeket jegyezzük meg: A N. Sándor halálozási évét megnevező claueula 
(8 . lap) fellebb, t. i. az ötödik sorba való «sc. Alexandri Magni* után.— 
Sophocles ama liáladatlan fia (11. lap), ki atyját bevádolta, Jophon 
volt. — Sajtóhibák a görög szövegben a következő helyeken vannak: 
teóv e h. xióv, xpívojjivo'.c e h. xjy.vö(j.ávo’.<; (16. 1., 5. és 8 3.), T^ayívíai 
e h. Tpa/ívtai (!£• 1., 20, 3.), jro'YjtO’j e h. xor^toö (19. 1., utolsó sor), 
ójréxpivsio e h. óraxpívsto (20. 1. 1. s.), Aiovoaío? e h. Awvoaíois (24.1.,
19. s.), {isXítta e h. jiiXitta (29. 1., jegyzet).

Dr. Keleti értekezése, mint azt előbbi ismertetője is igen helyesen 
jegyzi meg, az illető irodalom teljes ismeretével, értelmesen és szépen 
van megírva. Mi élvezettel olvastuk e tanulságos és érdekes kis munkát, 
és bátran ajánlhatjuk mindenkinek, ki a tárgy iránt csak némileg is 
érdeklődik. Észrevételünk csak arra a helyre van, hol az olympiai Zeus- 
templom keleties nyugoti homlokzatáról szól (12—13. lap). A keleti 
homlokzat közepén álló alak Zeus, nem Apollo. Hogy Oeuoraaus és 
Sterope Zeustól jobbra, Pelops és Hippodameia balra állottak, az csak 
valószínű, azóta t. i., mióta megtalálták Hippodameia jobbra fordult
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fejét. Alpheios egy előre hajló leánynyal (vizinyraphával) a homlokzat 
bal sarkán, Kladeos egy guggoló gyermekkel annak jobb sarkán foglalt 
helyet. A nyugoti homlokzat két sarkában egy-egy nympha hever, min- 
denik előtt egy-egy idegen származású öreg rabnő fekszik a földön. 
(Lásd erre vonatkozólag a következő munkát: Die Abgüsse dér in 
Olympia ausgegrabenen Bildwerke. Ein Leitfaden für die Ausstellung 
in dér Dombaustátte. Berlin, 18X0. G. Vogt.)

Dv. P koz V il m o s .

K ÖNYVÉSZET.
Összeállítja Hellebrant Árpád.

Bartal-Malmosi. Szótár a —féle latin olvasókönyvhöz (Livius- és Ovi- 
diusból) középiskolák III. és IV. osztálya számára Budapest, 1881. 
Eggenberger. (N. 8-r. II., 38 1.) 20 kr.

Curtius görög nyelvtana. I. rész Alaktan. Kiss Lajos fordításának fel- 
használásával a 14-ik eredeti kiadás javításaival és bővítéseivel 
kiegészítette Haberern Jón atban. 7 ik jav. kiadás. Budapest, 1882. 
Kilián. (8 -r. Vili., 264 1.) 1 frt 20 kr.

Dávid J. Görög elemi olvasókönyv II. rész. Pozsony, 1881. Steiner Zs.
(8 -r. 1831.) 1 frt 20 kr.

Felsmann J. Deutsche Grammatik für Mittelschulen. 2-te verm. u. 
verb. Aufl. Budapest, 1881. Lauífer. (8-r. 146 1.) 70 kr.

— Deutsches Lesebucli für Mittelscliule mit deutschen und ungarischen 
Anmerkuugen. II. Theil 5-te durchges. Aufl. Budapest 1881. Lam- 
pel, (8-r. 184 1.) 80 kr.

Heinrich ö. Deutsches Lelír- und Lesebucli für höhere Lehranstalten, 
insbesondere für Obergymnasien und Oberrealscliuleu. I. Bd. Mit 
einem Grundriss dér Stilistik und erkl. Anmerkungen 3-te wesentl. 
verm. und verb. Aufl. Budapest, 1881. Lampel. (N. 8-r. IV., 313,
III. 1.) 1 frt 40 kr.

— Ugyanaz. II. Bd. Mit einem Grundriss dér Poetik und erkl. Anmer- 
kung^n. 5-te, verm. u. verb. Aufl. Budapest, 1881. Lampel. (N. 8-r. 
VIII., 323 1.) 1 frt 40 kr.

— Ugyanaz. III. Bd. Mit einem Grundriss dér deutschen Literaturge- 
schichte. 2-te sehr verm. Aufl. Budapest, 1882. Lampel. (N. 8-r.
IV., 406, VI. 1.) 1 frt 80 kr.

Hellén remekírók magyar fordításban. 15. kötet. Herodot. Görögből 
ford. dr. Télfy Iván. 1. füzet. 1. könyv. 1 —114. fejezet. Budapest,
1881. Lampel R. (16-r. 96 1.) 40 kr.

Homeros Iliása. I—III. ének. Iskolai használatra magyarázta és beve
zetéssel ellátta Dr. Ábel J. Budapest, 1881. Franklin-társ. (8 -r. 1751.) 
80 kr. ,

Ihász G. Magyar nyelvtana. 21. kiadás. Átdolgozta Majer A. Budapest,
1882. Lampel R. (8-r. 208 1.) 1 frt.
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A P H I L O L OG I A I  T Á R S A S Á G  TAGJAI 1881-b e n .

I. T I SZTELETBELI  TAGOK:

Dr. Bu d e n z  J ó z s e f , Budapest.
I)r. H u n fa lv y  P á l , Budapest.
Dr. S c h o t t  V i l m o s , Berlin.
Dr. T élfy  I v á n , Budapest.

II. ALAPÍTÓ TAGOK:
Borsodi és katymári L a t i n o v i c s  G é z a , Iv^tymár. 
O d e s c a l c h i  A k i  h ú r  hg., §kiczó.

III. RENDES  TAGOK:*

Kolyű
szám

f
J A tag  neve Lakóhelye

1881. évi Oklevél 
tagdíj dija

Dr. Á rel  J enő Budapest . . .  . . 5 1 +
A ltm ann  I mrf . . Selmeczbánya . . — I  +
A m b r u s  M ór  . _ . . Losoncz . — +
A n d r á ^s v J enö Pozsony — —

5- Dr. Á ngyai , D ávid  . . . . . .  . Budapest . . . . 5 ! -
Dr. B a b ic s  K á l m á n Budapest . — , +
Dr. B a l l a g i  M ó r  . . Budapest — —
Ba r á t h  F e r e n c / Budapest 5 j —
Dr. B a r n a  I g n á c  .. . . t Budapest 5 1 +

10. | B artal  A ntal  . . . Budapest 5 —
Dr. B á n ó cz i  J ó z s e f . . .  . Budapest — 1 —

; Dr. R á s z e l  A u r é l , Budapest . 5 +
B ek sit s  Ig n á c . Budapest 5 : —

| Dr. B e l i c z a y  J ó n á s  __ j Kecskemét 5 ! —
15 . Dr. B e ö th y  Z s o l t ............ Budapest 5 +

! B e r m Ol l e r  F e r e n c Budapest 5 +
Dr. B o r o s  GÁmor N.-Enyed . . .  .. . 5 2

Azon tagok, kiknél a tagsági vagy oklevél dij kitéve nincs,
eddig még nem fizettek; + azt jelenti , hogy az illető tag tá rs  úr az
oklevél diját már a tá rsaság  újjászervezése előtt megfizette. A csillaggal 
jelöltek 1882-rc is fizettek.
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Folyó
síam A tag neve Lakóhelye 1881. évi ' 

tagdíj j
1 Oklevél 

dija

Dr. Brassai  Samu  ki................. K olozsvár . .

1

_

B t iíAVÁRY Jó/SKF . . . . .  . . . N y i t r a .................... . 5 +
20. B u r á n y  G e r g e l y  . . .  . Szombathely

! 5
2

Dr. Cs e n g e r i  J ános .. Beszterczebánya 5 +
Cs e r n á k  Samu  . . . Budapest 5 —
Cso m á r  István  . . .  . . .  | Munkács 6 +
D óczi I m r e  .................... . • N.-Kőrös 5 ! +

25* D r a j k ó  B éia . . ... 1M.-Óvár 5 i +
E l i s c h e r  JÓZSEF...................  j Budapest 5 +
Dr. E rő d i  B éla .. . . . Budapest — +
F aluim  M iksa  ................. Sz.-Fehérvár .. . __ —
F a r k a s  J ó zsef  . Kecskemét 5 j +

3°- F á b iá n  Im r e  .................. . { Kassa S 1 —
F e r e n c  Va l d e m á r | Budapest I _

I
Dr. F ináczy  E rn ő  . . .  . . . j Pancsova . 5 +
Dr. F ra kn ói  V ilmos ' Budapest 5 i +
Dr. F r ö h l i c h  R ó b e r t Budapest — I -4-|

,í5- G ar am i  R i k á r d 1 Budapest 5 ' +
G e r e v ic s  G usztáv  ........... . j Lőcse ( 5 í  +
G e r é i *. M \ rt o n  . . . | Kolozsvár 5 —

G e r g e l y  Károly i Krassó — +
G é r e s i  K á lmán j Debreczen — i +

4 0 . G ó d o r  G v c i .a .. . . . .  _ | Aranyos-Maróth ; +
G o l d i s J ánüs . . .  . . .  __ Arad 1 —

.
2

Dr. G o l d z i h e r  Ignácz ! Budapest ... — +
Dr. G r e g  üss Ágo st  .... .. J Budapest 1 __

—

G y ö r g y  L ajos . . Szatmár 5 ; 2

45 - Dr. G . u l a i P ál Budapest 5 1 —

G yulay  R u d o l f  . Komárom _ .. . 1 S i 2

H ahn  A d o lf  . . .  ..................... Budapest — | —

" H alász  Ignácz Sz.-Fehérvár . . . t 5 j  —
! H a r a sz ti  G yula _ B jdapest

t
—

5 0 . H a s l jn g e r  F er en c z Arad 5 +

Dr. H atal  a P é t e r Budapest . . — +

H eg e d ű s  Béla  . Budapest . ! 5 —

H e g e d ű s  István  . . .„ ..
•

| Kolozsvár 5 +

H e h e l e i v  K ároly
j
1 Szatmár S : +

55 D r H e i n r i c h  Al a jo s  . . .  . . . Budapest . . .  ... 5 —
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A P H IL O L O G IA I  T Á R S A S Á G  T A G JA I  l 8 8 l - B F . N .

Folyú I
Lakóhelye

f 188'. CVi Oklevél
szám A tag neve i tagdíj

1
dija

Dr. H e i n r ic h  G usztáv Budapest . 5 +
Dr. H e i n r i c h  K á r o l y  . Budapest 5 —
H f.l l e b r a n t  Á r p á d  . Budapest ■ — —
Dr. H k r / . l  M ó r  . . Budapest i - ~

60. H o f k r  K ároly  . . .  . . Budapest . , 5 +
Dr. H ó m a n n  O t t ó ........... Kolozsvár .. . ! 5 +

J J e sz e n á k  R a f a e l  . . . Losoncz . . . — +
jjCRKOVICSE.MIL Budapest . . 5 2

KÁ posztáss  y J u s z t in iá n  . . . E g e r ................... 5 —

65. 1 Dr. K assai G usztáv Budapest . . .  .. 5 —
K atinszky  J óz sef Kassa 5 —

j Dr. K e l e t i  V in c z e  - . . . Budapest 5 2

K em ény  H ugó Kőszeg 5 —
K ir á l y  P ál Budapest .. . 5 +

;o. Ko l o n ic s  L i p ó t ............ Sz.-Fehérvár 5 —

Dr. K o n t  I g n á c z Budapest ............ 5 +
K osztka  G yőző ................. Kassa. 5 +

' K o t u n o v i c s  S á n d o r N.-Várad ............ 5 i +
KÖPESD! SÁNDOR................... Budapest ......... 5 +

75- Dr. K rausz  J a k a b ... . Ó -B ud a .................... 5 ! —
í! K ih n G éza gróf . . . „ . Maros-Németi — ; +
1
I La t in o v ic s  G éza ... ............. Katymár 6 —
1

L in t n k r  L ajos Budapest 5
Dr. L ip p  V ilm os  . . .. Keszthely 5 —

80. j L iszy L ajos  . . . . .  .. Sz.-Fehérvár . . . 5 +
L orf .ntz J óz sef  . . . .  . Fehértemplom — ' +

1i LuGOSSY JÓZSEF . . . .  . . . Debreczen... 5 +
1M ad arász  G usztáv  ...  ... ‘ N.-Kálló-. . . .  . . .  j 5 +

M al a tin szk y  J ános  ... . Zsolna . . . . .  1 5 +

85. M almosi  K ároly Budapest . . .  . . . — +
í| M andola  JÓZSiíF . . .  . Budapest . 1 —

Dr. M a r o a l it s  E de  . . .. Zom bor........... — +
! M a r k u so v sz k y  Sá m u e l  .. Pozsony ............. — —
i "M atskássy  JÓZSEF . . .  [Szeged 5 í +

90. 1 Dr. M ayr A u r é l . . . .  . . .  , Budapest . . . — ' +
1
1 M ay w a ld  J ó z se f  . . .  . . . Budapest ...  . . . 5 +
1 Dr. M á r k i  J óz sef  . . .  .. . "Budapest . . .  ... 5 +

Mo r a y c s ik  G éza . . .  . . .  ... S z a rv a s .......... . 5 2
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Folyó
57201 A tag neve Lakóhelye : 1881. évi Oklevél 

tagdij  ̂ dija

M o s e r  J ó z se f  . . .  . . .  . . . Sopron . . .  . . . __ +

95- N agy  K ár o ly  . . .  .................... Fogaras . . .  . . .  _.. 5 —
Dr. N a u m a n n  E rnő  . . .  . . . Berlin... — —
N átafa lussy  Ko r n é l  .. . ... í

|
Rozsnyó...  . . .  ... 5 +

O d e s c a l c h i  A r t h u r  h g ---- Skiczó.. . . .  . . . 1 _ —
Dr. Ortvay  T i v a d a r ........... .. Pozsony . . .  . . . 5 1 —

lOO. Dr. P ecz V il m o s  . . .  . . .  . . . Budapest +
P e t r o v ic h  F e r e n c z  .. . . . . N . - V á r a d ............. —
:P f e i f f e r  Antal  . . . . .  . . . Trencsén ........... +
P ir c h a l a  I m r e  . . . . .  . . . Budapest . . . +

, Po n g r á c /  E m il  gróf . . .  . . . Vágujhely . ( 6 2

105. I)r. Póz d é r  K ároly  .. . . . . | Losoncz . . .  .. 5 —
! R e it m a n n  F e r e n c z  ............. ! Zsnta . . .  ._ . . . 1 ^ ! +

R em sly  István  . . .  . . .  . . . Trencsén . . .  . 5 +
R évy F e r e n c z . . .  _ . . . Budapest . . . . . -f
Dr. R ie d l  F r ig y e  > ............. Budapest . 1 5 —

110 . Dr. R ing  M ihá ly  . . ................. Pozsony 1 —
Dr. R omán  Sá n d o r  ... ... i Budapest .. . 5 —
S a l a m i n L e o  . . .  . . .  . . .  . . . . 1 Sopron . . 5 +
Sc h l o t t  G yula  . . .  . . .  - Beszterczebánya.. , — +
Dr. S im o n  J ó z se f  Sá n d o r  ... Zombor 1 — +

1 15* | Dr. S i m o n M Zs ig m o n d 1 Budapest . — +
“Szabó Sz i l v e s z t e r  . . .  . . . Győr . . .  . . .  . .. 5 —
Szalay  Gyula  . . .  . . .  . . . N.-Kőrös .. . 1 5

1 2
Dr. Szamosi  J á n o s ............ . . . Kolozsvár . . .  ... .11 5 —
♦Sz e g e d i  Sá n d o r  . . .  . . . Debreczen. . . . +

120 . Sz e r e n c s e  M e n y h é r t  . . Eger előfiz. +
Sz é k e l y  F e r e n c z  .. .  . . . N .- E n y e d ............. 5 2

Sz é k e l y  Sa l a m o n ........... . .. . Sz.-Fehérvár.. 5 2

Sz i g e t h y  Is t v á n . . .  . . .  . . . Sümegh . . .  . . . 5 —
S z il á g y i  I stván M.-Sziget _ . . . 5 +

125 .! Sz il a s i  M ór ic z  ............. . .. Budapest _ . . . — —
Sz i n y e i  En d r e . . . . .  . . .  ... Sárospatak . . .  . . . 5 +
♦Dr. Szomisathy Ignácz  . . . Győr . 5 ' +
Sz o m h athy  István  .. Kecskemét — +
: Sz ő k e  A d o l f  . ..  .. , Losoncz 5 +

> >o. | Sz c n t e r  N á n d o r  -... . ! Arad — +
'Pá r k á n y i  Béla  . . . . . . . . Budapest . . .  . . .  I 1 +
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J O i A PH1I.O LO G IA F TÁ RSA SÁ G  T A G JA I 1881-R E N .

Folyó
szám A tag neve j

1
Lakóhelye j1881. évi 

tagdíj :

1
Oklevél

dija

!
Dr. P . T h e w r e w k  E m i l  i Budapest

!
5 i +-

Ti m e r  Ág o s t  . .. . . .  . . . Budapest .. . 5 +

*Dr. T o r m a  K á r o l y  . . .  .... Budapest . 5 I —
*35- Dr. T ö r ö k  A u r é l  . . . .  . . . Budapest 5 +

U h r i n  P á j .................... .. . . .  . . . Szkala 5 1 +
U n g e r  R o m á n . .................... j Sz.-Fehérvár ... 5 +
Va jd a  fy G éza jUngvár j 5 : +
V a r g a  E m i i . . . .  . . .  . ! Szonok ... f — +

HO. V a ss  S á m u e l  ....................... N.'Kőös .. . 1 5 —
V ámhéry  Á r m in  . . .  . . . t Budapest 5 ”
V á r  kon yi  En d r e . .................... Tata 1 5 2

V e r e s s  ignácz  .. . . .  . . . | N.-Szeben 5 : —
V é g h  E n d r e .................. . _ . Kaposvár .. . : ~ ; —

*43- j V i r k l e r  En d r e  . . . . : Budapest 1 5 +
V izoly Za k a r i á s .. P a n c s o v a ............ 1 5 +

j V o l f  G yörgy [ Budapest t — | +
1 Vo zári  G yula  . . .  .. . . .. j Sz-Németi S ; +

Dr. W a g n e r  L a jo s  ........... Pozsony 5 +
150. VVig a n d  J ános . . .  . . . . Pancsova .. . — —

Dr. W l i s l o c k i  H e n r i k .  .. . Kolozsvár — ' —

1 Z ic h y  A n t a l . . . .  . .  . . . Budapest . . .  . . ' 5 4-
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A  Tnutklin-Táraulat magyar irodalmi intézet kiadásában 
megjelent

A MAGYAR 
KÖLTÉSZET KÉZIKÖNYVE

i  MOHÁCSI VÉSZTŐI. A JELENKOBIG,
,y»(ryi*

az »t tbW  w gyed fé ) század kltOníbb költői, életrajzokban í «  jellemző mutatványokban 

fldttotetve TO LD Y FERENC által. 

M Á S O D I K  Á T D O L G O Z O T T  K I A D Á S .  
Ö T  Í Ö T E T B B N  (1ÖQ3 lapon) 8 -w t.

Á r a  fttive 10 frt, vászonba  kötve 12 frt.

Tartalma gazdagságának kitüntetésére felhozzak a* 5 kötet fejezeteinek teljes sorát

I. K Ö T E T .

XVI. Század: Bevezetés. Horváth András. A jeremiádok. 
Szamosmelléki névtelen. Tinódi Sebestyén. Szendíei névtelen. 
Görgei Albert. Diványi Mehmet (renegát). B. Balassa Bálint.

X V II. Század: Bevezetés. Szenei Molnár Albert. Rimay 
Júuos. Beniczky Péter, v Gr. Zrínyi Miklós. B. Liszti László. 
Katliol. egyházi költészet. ■ Gr. Balassa Bálint. Gyöngyösi István. 
Gr. Kollári István. Népies, költészet,

XVIII. Század 1 7 7 2 -ig : Bevezetés. Rádai Pál. B. Amadé
László. Faludi-Ferenc* '

I I .  K Ö T E T .

X V III. Század 1772 óta: Bevezetés. Bessenyei György. 
B. Orczy Lőrinc^ Barosay Ábrahám. Ányos Pál. Gr. Teleki József. 
Péczeli József.- Baróti Szabó Dávid. Iiévai Miklós, Rájnis József. 
Pálóci Horváth Ádám. Gr. Gvadányi József. Gr. Ráday Gedeon. 
Szentjóbi Szabó László. Dayka Gábor. Bacsányi János. Verseghy 
Ferenc. Virág Benedek. Csokonai Vitéz Mihály.

III ., IV ., V. K Ö T E T .

XIX. Század: I ., Bevezetés. Kisfaludy Sándor. Kazinezy 
Ferenc. Kis János.. Berzsenyi Dániel. Szemere Pál. Szász József, 
Tóth. László. Vitkovics Mihály. Szentmiklóssy Alajos. Döbrentei 
Gábor. Gr. Teleki Ferenc. Dukai Takács Judit. Kisfaludy Károly.

LL Katona József. Horvát Endre. Fáy András. Kölcsey Ferenc. 
Bajza József. Székely Sándor. Czuczor Gergely. Vörösmarty 
Mihály. Debreczeni Márton. Szabó István.

III. Garáy János. Erdélyi János. Vachott Sándor. B. Eötvös 
József. Székács József. Tárkánvi Béla. Szigligeti Edvárd. Petőfi 
Sándor. Tomjm Mihály. Arafiy János. Jókai Mór. Lóvay József. 
Tóth líálm^n. Madách Imre. Gyulai Pál. Szász Károly.
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Ballagj teljes szótárának füzetes kiadása!
1 EVánfrlin Toi*Ölll«lt magyar irodalmi intézet kiadásában BudapestenA I1 FullalUl"IuioUUlt' megjelent és minden könyvárusnál kapható;

ÜJ TELJES MAGYAR-NÉMET

Dr. B A 1 1 A 6 X M Ó R.
Ötödik kiadás. K é t  r é s * .
- A német-magyar rész S 8 ,  a magyar - német ré s r  

1̂  fiiz«*then jelenik meg. Egy fiizet ára 40 kr. ©• é.

ür^Mindkét rész már teljesen megjelent.'Ss
Tájékoztató.

Ballagi magy és német szótára évtizedek óta közkézen forogván, a 
közönség könnyen megítélheti, mit várhat e szótárnak első négy kiadása 
után, ném kevesebb mint tiz év múlva eszközölt nj kiadásától.

Hogy a szerző gyüjfőszorgalma e téren folytatott hosszas működése 
alatt nem csökkent, mindennél világosabban bizonyítja az a tény, hogy a 
német-magyar rész ‘ezen ötödik uj kiadása az előbbivel Összehasonlítva 
25,000 ezikkel szaporodott és — a mire különösen felhívjuk a figyelmet — 
a helynevek a leeujabb beosztás Bzerint az illető megyéknek megjelölé
sével a legteljesebben fel vannak véve:

A nyelvanyag e tetemes gazdagodásával karöltve járt a feldolgozásra 
fordított gond, mely áz egyes kifejezések különböző jelentéseinek egymásba 
folyó értelmezéseiben az értelmi árnyalatok pontosabb jelölésében "és e 
két nyelv sajátos szólamainak kiemelésében mutatkozik.

Míg a német sajátságpkat többnyire tőrülmetszett magyar kifejezések 
tolmácsolják, viszont a magyar szólamokat lehetőleg ugyanannyit mondó 

'metes kitételek fejezik ki.
Két nyelv szókincsének ily qzélból történő összevetése minden körül

mények közt nem csekély munka, de óriási nehézségekkel jár, midőn 
mint jelen esetben — egy tudományos fejlődése első stádiumában levő 
nyelv aránylag szegény szókészletét egy, az emberi ismeretek Összes ágaira 
régóta használt, teljesen kifejlett, megállapodott f.zólamu nyelvvel kell 
összemérnünk, és az ez oldalon jelentkező bőség amannak elmaradottságát 
minden lépten-nyomon érezteti.

Ily viszonyok, között természetesen a kevésbbé fejlett nyélv, h o g y  az 
előli aladottabbat utolérhesse, eok kétes értékű szóanyagot kénytelen felhasz
nálni és semmi sem  volna ig a z sá g ta la n a b b , mint ha e kényazerbelyaet szülte 
kísérletek nem mindig találó voltál a szótárirónak rónák fel bűnül.

A nyelvtudomány kérdésbe teheti, hogy oly szokatlan képzésű szók 
használata, mipők m i n t a ,  s z i l á r d ,  t e r v  stb. jogos-e vagy nem, de a  ̂
szótáriró minden bizonynyal rosszul felelne meg föladatának ha azt, amit 
az élet felkarolt, ami élőszóban és irodalomban közkeletűvé vált, még ha 
nyelvészetileg egészen igazolható nem volna-is, müvéből kírekesztené.

Ily nézetek vezetése alatt keletkezett és fejlődött Ballagi magyar és 
német szótárának ezen ötödik kiadása, melyet füzetekben kibocsátani azéit 
véltük czélszcrünek, hogy lehetővé tegyük a kevésbbé tehetőseknek is c 
közszükségiir segédkönyv inegpzeizését.

De ki kell ez alkalommal határozottan jelentenünk, hogy a füzetek 
száma s azok megjelenési idejének meghatározása nem hozzávetőleg, hanem 
a kész munka felszámítása alapján történt, úgyhogy az előfizetők; teljes biz
tosságban lehetnek a felől, hogy a befejezett egész mü 1881. óv végéig 
közökben lesz. ‘

FRANKLIN TÁRSULAT NYÔDÁJ*.
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