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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-
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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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