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VEGYESEK.

— 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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VEGYESEK. 89
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. 
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