
PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 7H

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

7 4  PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.

Digitized by v ^ o o g l e



PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 75
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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76 PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZESEK.

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
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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

80 PHILOLOGIAI PROGRAM M -ÉRTEKEZÉSEK.

Digitized by v ^ o o g l e



PHILOLOGIAI PROGRAM M -ÉRTEKEZÉSEK. 81

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 ?
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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.
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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.
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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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