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SAPPHO  ÉS PHAON.

Számtalanok a vonatkozások az ó-kor íróinál arra a roman
tikus szerelmi viszonyra, mely állítólag Sapphó és Pháon között 
fenáilott volna. Ki akarom mutatni, hogy Pháon mythologiai alak 
8 hogy a róla és Sappnóról elmondott történetkék csak úgy a gö
rögök élénk phantasiájának szüleményei, mint más a nő-költő élete 
rajzában található adatok.

Maga Sapphó fenmaradt töredékeiben nem említi Pháont. 
Ép oly kevéssé találjuk e nevet Suidasnál s. v. XaTr̂ w. Ugyancsak 
Suidas egy másik Sapphóról (1. alább) ezt mondja: 2arapa>, Aeagía 
sx MitoXTjvTjs, ^áXtpta* aí>T7] St* Ip<öta 4>áíovo? toö MiToXTjvaíoo sx to*> 
Asuxátoo xaxeróvtíöosv saoníjv* ttvéí ok xal taónqc stvat Xopixr̂ v ávé- 
7pa?J>av íroÍYjatv; azaz : « Sapphó, Lesbos Mitylene nevű városából, —  
nő-zenész. Ő a mitylenei Pháon iránt táplált szerelme miatt a 
Leukas szírijéről belevetette magát a tengerbe. Némelyek ennek a 
Sapphónak is lyrai költeményeket tulajdonítanak. • Látjuk tehát, 
hogy Suidas a Pháon-féle mesét nem a nő-költőnek, hanem egy 
másik Sapphónak rovására említi. Ugyanily módon nyilatkozik 
Suidas másutt s. v. <J>áo>v : rpaaiv síri ta>v spao|Jií(ov xai oTcspTĵ ávwv* 
zab yap 4>áü>vo? spaoiHjvaí cpaat oov noWoic, xal Xar^ú), oo tifjv zoir^ 
rpiav, áXXa AsafKav* xai ázorrf/ávoooav pttpat éaor/jv árco AsuxáSo? 
-érpa?; azaz : Pháon névvel illetik a szerelmeseket és kevély em
bereket. Azt mondják ugyanis, hogy Pháonba többek közt belesze
retett Sapphó is, de nem a nő-költő, hanem a lesbosi. Ez volt, aki 
belevetette magát a tengerbe a leukasi szirtről.# (Ugyanígy 
Apostol. 20, 15). Mindebből kiviláglik, hogy már a kezdetlegesen 
bíráló Suidas se merte a nő-költőnek tulajdonítani e mesét.

De kisérjük visszafelé ez érdekes monda szálait.
Aelianusnál és Athenaeusnál, (kik körülbelől egy időben él

tek) szintén találunk tárgyunkra vonatkozó adatokat. Amaz (Var. 
Hist. X II, 18) azt mondja, hogy Pháon mesés szépségű volt —  
ami közmondássá is vált (v. ö. Luk. Imag. 2) — és hogy ezért sze-
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106 FINÁCZY ERNŐ.

rették őt annyira az összes mitylenei asszonyok. Tá-ye tir̂ v teXeutaia 
á7ceo(pá*pf] jior/sótov áXoó$, így végzi Aelianus, azaz: «végre is há
zasságtörésen rajtakapták és megölték.* Athenaeusnál(XIII, 596) 
Pháon Sapphó kedveseként szerepel.

A Kr. u. első századba esik Plinius maior és Martialis műkö
dése. Mindkettőnél Sapphó szerelme Pháon iránt elfogadott tény. 
Plin N. H. XXII, 9 áz ,erynge‘ nevű növényről szól, s említi, hogy 
szerelmi varázserő van benne. « 0 b hoc et Phaonem Lesbium di- 
lectum a Sappho.» Martialis pedig (X, 35.) így szólítja meg a nő
költőt : '

H ac1) condiscipula vei hac magistra 
Esses doctior et pudica, Sappho.
Séd tecum pariter simulque visam 
Dunis Sulpiciam Phaon amaret.

Azaz: Ha Pháon meglátja Sulpiciát, elfeledi Sapphót s amazt 
választja kedvesének.

Következnék az Ovidiusnak tulajdonított XV. számú Heroída. 
Több, mint valószínű, hogy e levél nem Ovidiustól való, hanem 
hogy későbbi gyártmány. Minő időbe tehető, azt még hozzávetőleg 
is nehéz volna megítélni. De tekintve azon körülményt, hogy ez 
egész levél már azon suppositióból, indúl ki, hogy az olvasó teljesen 
ismeri a Sapphóra és Pháonra vonatkozó mondát, már ezen szem
pontból is legalább a Kr. utáni harmadik századba tehető kelet
kezési ideje. Itt már azt olvassuk, hogy Sapphó emlékezteti Pháont 
szerelmök elmúlt perczeire:

Tunc te plus solito lascivia nostra iuvabat,
Crebraque mobilitás aptaque verba ioco,

Et quod, ubi ambortun fuerat confusa voluptas,
Plurimu8 in lasso corpore languor erat. (47— 50 vss.)

Megtudjuk, hogy Pháon elhagyta Sapphót és Siciliába ment.

11. v s : Árva Phaon celebrat diversa Typhoidos Aetnae.

50 sk. v. Nunc tibi Sicelides veniunt nova praeda puellae.
Quid mihi ciun Lesbo ? Sicelis esse volo.

Figyelmezteti Sicilia szépeit, ne higyjenek Pháon szavai
nak ; mert 56. vs:

Quae dicit vobis, dixerat ante mihi.

*) T. i. Sulpicia, kiről szól az epigramma.
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SAPPHO ÉS PHAON. 107

Az elhagyott Sapphó erdőt, mezőt bejár, hogy a természet 
szépségeivel feledtesse szerelmi búját. De mind hasztalan. Minden 
hely, minden tárgy Pháont juttatja eszébe. Végre egy Naiada azt 
a tanácsot adja neki:

pete protinus altam 
Leucada, nec saxo desiluisse time. (171—2).

Sapphó, mielőtt a végletekig menne, még egy kísérletet tesz 
Pháon megnyerésére s e levélben újólag visszahívja.

A Naiada szereplése és Pháon siciliai útja más Írónál nem 
fordulnak elő.1) A mythos, amint látjuk, mindig jobban és jobban 
kezd feltűnni. De menjünk még nehány századdal vissza, és1 látni 
fogjuk, hogy a mythosi elem még ennél is sokkal gazdagabb.

Paltephatus, alexandriai tudós grammatikus, ki Saxe (Ono- 
mast. Vol. I. 88) szerónt 322-ben Kr. e. virágzott (de inered.2) 49) azt 
mondja, hogy Pháon révész volt, kit mindenki szeretett, mert csak 
azoktól fogadott el átszállítási díjt, akiknek volt miből fizetniök. 
Aphroditét egyszer vén asszony alakjában is átszállította, s ezért 
az istennő az öreg Pháont szépséggel és ifjúsággal ajándékozta 
meg: <mo<; ó4>áwv sstív, scp’ <j)tóv Ipwta afrr^c  ̂SairrpwitoXXáxic aajia 
é^oírpsv azaz : «Ez ama Pháon, aki iránt való szerelmét Sapphó 
gyakran megénekelte költeményeiben#. Evvel összevethetjük, amit 
Servius mond ad Verg. Aen. III. 279: Menander et Turpilius co- 
mici a Phaone id templum conditum dicunt: qui cum esset navi- 
cularius, solitus a Lesbo in continentem proximos quosque mércédé 
transvehere, Venerem mutatam in anus formám gratis transvexit; 
quapropter ab ea donatus ungenti alabastro, cum se in dies inde 
ungeret, fém inas in sui amorem trahebat.

íme tehát Pháon is kedvencze vala Aphroditének, mint Adonis 
és más mondákban előfordúló naphősök. (<t>ácov és \f cpa, v. ö. <í>aé\kov; 
Hesiod Theog. 987 kk. L. Eckermannt. Lehrb. d. Beligionsgeschichte 
und Mythologie 1845.1. k. 114.1). Utszéli mondának veszi a ké-

Előfordul azonban másféle alakban egy más régi emléken, a Marni. 
Pariban Ep. 36: x<p jju aaxftú ey aituXrjVrjí £15 atxeXtav enXeoae ouyouaa (v. ö. 
Welcker, Sappho von einem herrschenden Vorurtheile befreit, Kleine Schrif- 
ten, II. p. 82, 2. j.) E szerint Sappho menekült Siciliába, s a mende-monda 
e tényt rögtön kapcsolatba hozta Pháonnal.

*) E mnnka valószínűleg azonos avval, melyet Suidas AJaei? vőv uy$t- 
xcűv ipr.jxevíov czímen említ.

8*
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sőbbi Lukianos Diai. Mórt. IX, 2 : Mtöv xai aó tiva &airep 6 <J>áü>v 
tt^v’Â poSítirjv̂  sx Xíoo őiewópO-jieooa ;̂ vagyis «Te is [átszállítottál 
valakit, miként Pháon Chiosból Aphroditét.» — De hogy Pháon 
Aphrodité kedvese volt, e vonás már régibb Palaephatusnál. Cra- 
tinus, az ó-attikai komédia-író (élt kb. 520-tól 423-ig) is czéloz már 
(Athenaeusnál, II. 69. d.) Aphrodité és Pháon szerelmére, és azt 
mondja, hogy az istennő kedvenczét egy saláta-bokorba rejtette.

Különösen a későbbi vígjátékírók lehettek azok, kik Sapphó 
és Pháon meséjét annyira variálták, hogy a később mutatkozó ter
jedelmet öltötte. így Antiphanes, (v. ö. Bemh. Gr. L .8 Ilr. 2, 599
l. [683]), nemkülönben Ephippos (Bemh; u. o. 601 1. [686]) és 
Timokles (u. o. 602. [678]) közép-attikai vígjátékírókról azt olvas
suk Athenaeusnál (X. 450. e ; X III. 572. c. és V III. 339. c.) hogy 
Sapphó czímü darabokat írtak. Ugyancsak Athenfeus (XI, 487. a. 
és X III. 599. c.) Diphilos uj-attikai vígjáték-írónak is Sapphó czí
mü darabot tulajdonít. Végül a Bekkerféle Anecd. Graeca I. 89. 
lapján olvassuk, hogy ugyancsak Sapphó czímü vígjátékot írt 
Amphis közép-attikai vígjátékíró is.

Valamennyi adatainkból kettő látszik legvalóbbszínünek. Az 
egyik Aelianus azon állítása, hogy élt Mitylene városában egy 
Pháon nevezetű ember, aki olyan szép volt, hogy valamennyi asz- 
szony belészeretett. A másik adat Palsephatusé, hogy Pháon 
Aphrodité kedvencze s hogy ez a Pháon azonos azzal, akit Sapphó 
költeményeiben megénekelt. Sapphó a mythosi Pháont magasz
talta s emlegette.1) A jövő nemzedék aztán a mythosi Pháonról 
elmondott dolgokat a mitylenei Pháonra értette. S minthogy 
Sapphó feltűnő egyénisége amúgy is sokat foglalkoztatta a görögö
ket, lassanként e két alak összeolvasztása és a mondái elem foly
tonos bővülése következtében odáig érett meg a dolog, hogy a 
Pseudo-Ovidius-féle-Heroidában mára valót és költöttet nehéz 
felismerni.

Láttuk tehát, hogy Pháon Aphrodité kedvencze, s hogy 
Sapphó őt megénekelte. Ha ehhez hozzávetjük még Anthol. Gr. 
VII. 407-et, hol a Sapphó feldolgozta tárgyakról van szó, s ha 
nevezetesen az említett epigramma 7. és k. sorait szemmel tartjuk,

*) Hogy Pháon neve elő ne fordult volna Sapphó költeményeiben 
az hát nem oly bizonyos, mint Müller-Donaldson (Gör. ir. f. Réosy I. 202.) 
hiszi. A másik Sapphó említésének pedig az én nézetem daczára van jogo
sultsága.

Digitized by i ^ o o Q l e



SAPPHO ÉS PHAON. 109

tj KtvypEii) veov épvo? áőupoasvrj, 'AopoSiT/j 

<j‘Jv5p7i <o;, ixaxápwv tepov *X?o, ópij;.

az egész bonyolódott kérdésre mindjárt nagyobb világosság fog 
derülni. Fenn Palaephatus adataiból azt láttuk, hogy Sapphó 
Pháont, Aphrodité kedvenczét énekelte meg, itt pedig azt, hogy 
Kinyras fiatal sarjadókát, azaz Adonist.*) Ám a kultus azo
nosságából és a két mythologiai alak azonos functióiból joggal 
következtethetjük, hogy Pháon és Adonis egy és ugyanaz a 
személy.2)

De már Suidas, amint fennebb. említők, nem merte a Pháon- 
féle mythost a nő-költő rovására felemlíteni. Ő azt egy másik, általa 
tyxkzpicL melléknévvel felruházott, Sapphóval hozza kapcsolatba (1. 
fenebb). De valószínű, hogy az a Sapphó nem is létezett, hanem hogy 
a későbbi írók a nő-költő beszennyezett hírnevének megmentésére 
találták feL A későbbi Suidason kívül ismét Athenaeusnál és Aelia- 
nusnál találjuk ezen másik Sapphó nyomát. Az előbbi X III, 695, e. 
azt mondja: Kai tj ki ’Epáaoo tt)s étápa? * *[6|wóv’jjxoí, Casaub.] 
2ar f̂t> toö xaXoö 4>ácovo? spaafteiaa xzpifiórpo:; yrpi sv
nspí-Xu) ’Aata; — azaz: «Volt egy Eresosból való Sapphó, a má
sikkal hasonnevű, akiről híre járt, hogy a szép Phaonba szerelmes 
vala, amint mondja Nymphis ázsiai kör-útjában.# Az utóbbi Var. 
Hist. X II, 19 pedig így nyilatkozik : Ilovfl-ávofia' 8s Sri xai stépa év 
cjj Aáajty sfsveto larttá), STatpa, oö jroníjTpia; vagyis: «Azt hiszem, 
bogy Lesbosban volt egy másik Sapphó is, a hetaera, nem a nő-költő.»

Végül még a leukasi szirtről8) való ugrást kell vizsgálat alá 
vennünk. A görög lyrai költészet meglevő töredékeinek egynéme- 
lyikéből látjuk, hogy ez szokásos költői kép volt a szerelem hevé
nek kifejezésére. így Stesichoros Kalyka nevű elbeszéléséből idézi

V. ö. Frgm. 62 (B .): KaiSviTXci, kû sprj’, ájip-j; vAoovt;1 ~í xe Sslusv; 
xópai xai '5ca~ipcixía5i és Frgm. 03: VÍ2 t'ov vAo«ijvtv, és Frgm.

107. 108.
*) Az Adonis ünnep némely szertartása is erre látszik utalni. Az 

•Adonis-féle kertek* salátával telt kosarak voltak : a saláta (Spíoa- bokor) 
pedig volt Pháon búvóhelye. —  V. ö. még Müller. Don. Gör. I. I. 202. 1.; 
Mttller, Dorier, I. 231. 1.; — vegyük továbbá ehhez az Etym. Magn. (p. 578. 
s. v. fieXoí) egy adatát: «MupaíXo; ős t í ;  Iv A£a[5ti> Ysvojxiva; sap^svou; M oúaa; 

bz\ t i  xsv£i) oouav xat 3pr(veív.» Ez a hely Welcker szerint (KI. Schr. II. 98) 
a lesboBi Adonis ünnepélyre vonatkozik.

* Acarnánia partvidékén fekvő szigeten.
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Athenseus (XIV, 619. d.), hogy Kalyka szerelmes volt egy Euath- 
lios nevű fiatal emberbe s kérte Aphroditét, hogy a maga rendje 
szerint egyesülhessen vele. Midőn az ifjú rá sem hederített, Kalyka 
a leukasi szirtről leugrott. Anacreon (frgm. 19.) pedig így szól: 
’Ap&eic Stjot’ <5l7cö AeoxáSoc | TcéxpTj? é? rcoXtóv xö(ia xoXo(jl(3<í> {xs&úiüv 
Ipcott azaz : «Felszállva a Leukas szírijére, leugrom onnan a 
szürke habokba, szerelemtől ittasan.* Sőt magáról Aphroditéről is 
azt mondja a rege, hogy Adonis miatt a Leukas-féle szirtről a ten
gerbe ugrott. —  Servius (ad Verg. Aen. III. 279.) azt mondja, 
hogy Leukates nevű szép fiú innen vetette be magát a habokba, 
mert a szerelmes Apolló üldözőbe vette. Ugyanő másutt (ad VIII. 
Ecl. 59) azt regéli, hogy innen ugrottak le azok, kik szülőiket el
vesztették, vagy akik viszonszerelemben nem részesültek. Ugyanez 
okból tette meg azt Ovid Her. (XV. 167 kk.) szerint Deucalion, mi
kor megbizonyosodott efelöl, hogy Pyrrha viszont nem szereti.

Nagyon valószínű, hogy itt is olyan esettel van dolgunk, mint 
fennebb Pháon egyéniségének tárgyalásánál. Sapphó valamelyik 
költeményében szerelmének határtalan hevét, azt az őrjöngéssel 
határos szenvedélyt akarva kifejezni, mely a nő-költőt annyira át
hatotta, a Leukas-féle szirtről való ugrás költői képéhez folyamo
dott, úgy amint fenebb Anacreon. Későbbi magyarázók azután, 
meglevén már a Pháon-féle mythos szálai, kaptak az ilyeseken és 
ezt a vonást is beleszőtték a regébe.

Legvalóbbszínü, hogy itt is a vígjátékírók mesterkedtek (v. 
ö. Schlegel: Ueber dram. Kunst u. Literat. ír. 376 1.). A görög 
vonatkozásokkal teli Plautus is már készen találhatta a mondát, 
mert Mii. glor. 4, 6, 36, azt olvassuk:

Nam nulli mortali scio obtigisse hoc, nisi duobus,
tibi et Phaoni Lesbio, tam misere ut amarentur.

De már fenebb láttuk, hogy Suidas se merte Sapphó nő-köl
tőnek tulajdonítani azt, hogy a leukasi szirtről leugrott. Ugyané 
kétely nyilatkozik Photiusnál (s. v. Aeuxárr^): axórceXoc tt); ’Hireípoo, 
á<p’ ou píjrcoooiv atkooc sic tó rcéXa*jfOs cí spaataí. Sarcod) 8é jrpaítrjv 
siti 4>áam toOto rcoifjoai TuoiVjTpiav, ot 8é ty)v statpav*  
e l v e t ő  *(oip SXX7] Asa[ )Ca ér a ipa;  azaz: «Leukates] Epi- 
rus egy szirtje, melyről tengerbe vetik magokat a szerelmesek. 
Azt mondják, hogy először Sapphó, a nő-kőltő tette meg ezt Pháon 
miatt; de mások szerint a hetrera Sapphó. Mert volt egy másik

1 10 FINÁCZY ERNŐ.
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SAPPHO ÉS PHAON. m

lesbosi Sapphó is, hetaera.» —  Még érdekesebb e részben Servius 
nyilatkozata, ki az id. helyen (ad. Aen. III. 279) folytatólag azt 
mondja: ,Feminas in sui amorem trahebat, in queis fűit una (nem 
meri megnevezni), quae de monte Leucate, cum potiri eius nequi- 
ret abiecisse se dicitur.' Végül az az Anthol. Pál. (VII. 14) szerző
jének bizonyára alapos tudomása volt róla, hogy Sapphó aeol földön 
halt meg, (míg Leukas lakossága Korinthosból jött gyarmatosok
ból,tehát nagyjában dórokból állott). Az említett epigramma t. i. töb
bek közt azt mondja:

2aJC©<ú xot xeűSé:;, y 3wv AfoXí, táv jxeta Moűax'c 

á^avátai? SvaTotv MoÖaav aEiSofxevav.1)

Páncsova, 1881. október 7.
Dr. F ináczy Erkő.

ANAKREONI  DALOK.

8. Kedv a dühöngésre.

Az istenekre kérlek,
Hagyj inni egy huzamban:
Kívánkozom dühöngni.
Dühönge Alkmeón is,
S Orestes a sarútlan,
Kik anyjukat megölték.
De én nem öldökölve 
Csak vígan iddogálva 
Kívánkozom dühöngni.
Dühönge Héraklész is 
Csörtetve szörnyű tegzét 
És íphitosznak íjját.
Dühönge egykor Ájász 
Megrázogatva pajzsát,
S a Hektor-adta kardot.
De én knpát ragadva,
S füzérrel a hajamban,
S nem karddal és nem íjjal 
Kívánkozom dühöngni.

P. Thewbkwk E. 

*> A philolog. társaság 1881. deczember 7-iki üléséből.
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EURIPIDES ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE.

Euripides küléletére vonatkozólag ép oly keveset tudunk, 
mint Aeschylos, Sophokles és a legtöbb hellén költő életpályájáról. 
Ingó talajon mozog még az irodalomtörténet is, midőn ama köl
tők szellemi működését, akár független álláspontból, akár azon 
szempontból kiindulva, hol törekvéseik kölcsönösen érintkeztek, a 
napjainkbeli olvasó tudományszomjas szemei előtt akarja festeni. 
Mert a történetiró csak annak romjai között jár, mit teremtő ha
talmuk gazdagsága épített egykoron; hiányzik neki a müvek chro- 
nologiája ép úgy, mint azok teljes átnézete, hogy ez utón határo
zott ítéletet hozhatna. Az idők mindent elpusztító vihara a három 
nagy attikai tragikus müveiből is elsodort mindent, s napjainkra 
csak bensőleg hatalmas bár, de küljelentkezéseikben parányi romok 
maradtak. A classicus és tudományos korszakok emberei nem igen 
foglalkoztak a kiváló férfiak személyi tulajdonaival, ők beérték 
azzal, ha azok szellemi jellemvonásait ismerték, melyek talán gon
dolkodásuk módjára, a hatásra, vagy épen irataikra vetettek derül- 
tebb fényt. De forrásaink is nemcsak csekélyek, hanem jóval ké
sőbbi eredetűek és adataikat oly különböző csatornákon át nyerték, 
melyeknek megbízhatóságáról nem mindig szerezhetünk meggyő
ződést. Jelesen az attikai komédia azon forrás, melyből a legkéte- 
sebb jellegű elbeszélések folynak; a komikusok, főleg a közép 
komédia képviselői, a költészet színeivel szerették tarkázni a való
ságot ; kedvöket lelték abban, hogy híres személyeket nevetsége
sekké tegyenek, e végre sok dolgot költöttek, a mi azután a scho- 
liasták jegyzeteibe jutott, s onnan idővel a történeti tények közé 
került. Euripides ellen is, mint az akkori irodalom legérdekesebb 
és legszembeötlőbb alakja ellen, kitartó polémiát folytattak, mint
egy föladatukká tették, hogy lénye és családja legpikánsabb voná
sait vegyék tollúk hegyére és a legtorzabb alakokban gúnyolják k i; 
személyes ítéleteiket tehát vigyázva szabad csak elfogadnunk.1)

1) Bővebben erről: Lehrs, Wahrheit und Diclitung in dér griech. 
Literaturgescliichte; v. 5. ugyanattól: Populáre Aufeátze aus dem Alter- 
thume, 207. 1.; Merklin, Die Citiermethode und Quellenbenutzung des A. 
Gellius. (Ann. pliilol. voll. suppl. op. add. III . 639. s köv. lap.) W. Vischeí, 
Ueber die Benutzung dér altén Komödie als historísche Quelle. Basel, 1840.
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I.

Euripides született a 75. Oi. 1-ső évében, Kr. e. 480-ban, 
Kallias archonBága alatt, Salamison, midőn ott a görög fővezér, 
Themistokles, az örökre nevezetes tengeri -diadalt nyeré a perzsá
kon. Költőnk szülei ugyanis sok más athéni emberrel, kik ezen idő
ben a perzsa had közeledésének hirére a várost elhagyták, mene
kültek és e szigeten kerestek menedéket. Ennélfogva 45-éwel volt 
fiatalabb Aeschylosnál, s csak 15-évvel fiatalabb Sophoklesnél.

A salamisi győzedelem tehát, ezen egész Görögországra nézve 
legnagyobb és legfontosabb esemény, érdekesen hozta össze a 
görög tragédia három legnagyobb képviselőjét: a férfi Aeschylos a 
harczosok sorában küzdött, a tizenöt éves Sophokles pedig veze
tője volt azon karnak, mely a győzelmi paeant énekelte és a dia
daljel körül tánczolt. l)

Euripides nevét, mint Suidas Philochoros nyomán irja, Eu- 
ripostól, a Boeotia és Euboea közti tengerszorostól nyerte, melynek 
vizeiben a salamisi ütközet történt. 2)

Atyja, Mnesarchos vagy Mnesarchides8) Attikának Phlyia

*) Költőnk életiróinak. ide vágó adataival v. ö. Paus. I. 36; Plut. Arist. 
19; Atben. I, 20. Timaetis ap. Plut. Qu. Symp. V III, 1. p. 717C: otov Vo 

tj^í Euptntoou Y£v£5£fo; xa\ TiXeyTÍj;* ysvGjiivoy f/sv íjaepa xa$’ ?4v o\ *'KXXt)v£; 

ivavtiá/ouv £v SaXajxívi ;:pb; tov ]\l^őov xtX.

Diog. Laert. II. 45: xat KyptJiíár);, o$ xat t(T» ntxÚToj zzv. i^óoa^xoaTf,; 
’OXujjintáőo; Int kaXXtáöoo. Hesychius (Müller fr. hist. gr. IV, p. 163,23):
Kyptiiíoi;; xata ttjv 7j;j.£pav íjv evíxcov ‘'KXXtjví? IlÉpsa; Ív Tfj xat* i£p$ou vaujxa- 
yía YcvvÍTat £jTjyf{av npoarjjiaívoiv ’A3r(vaíot;.

A  salamisi csatának napját 1. Klinton: Fást. Hell. vol. 2. pag. 30. 
ed. Krüger.

Ezen adatoktól csak a párosi krónika tér el, mely Eurip. születési 
évét a 74. 01. 1-ső évére teszi; talán folcseréli Acháossal, ki Suidas szerint 
a 74. Ol. született, vagy talán az idősebb Euripidessel, kitől Suidas 12 drá
mát és két győzelmet említ. V. ö. Brüll: De fontibus vitae Euripidis. 
jMonast. 1877.) 60. s köv. lap. —  Otfr. Müller (Gesch. d. gr. Literatur II. 
143. 1.) alapos ok nélkül mesének tartja, hogy költőnk a salamisi győzelem 
napján született.

*) V. ö. Priscianus, II, 6. p. 79: «Inveniuntur quaedam nomina for
máé patronymicorum significatione denominativa, ut Euripides proprium 
Euripi fílius; séd ab Euripo sic noipinatus dicitur Euripides, quia illő die 
natus est, quo Athenienses cum Persis in Euripo bellum commisere.

Suidas: Eupcnídr̂ , Mvíjsáoyou r, MvrjaapjríSou. Corp. Inscr. 6051 : Eupc-
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nevű helységéből való volt; athéni születésü anyja, Klito, jó módú 
családból származott. *)

Költőnk életirói szerint (Elmsley, 0. D. Bloch, Thom. Mag.) 
atyja korcsmáros (,xá7njXo?‘) volt, anyja pedig a komikusok szerint, 
főzelékárusnő (Xa^avóircoXtg). a)

Más adatokat nyújt Stobaeos, Philochoros Suidasnál és Mo- 
schopulos; Stobaeos ugyanis azt meséli, hogy Euripides apja boeo- 
tiai volt és hogy adósságok miatt hagyta el hazáját. Philochoros 
ellenben, hogy anyja előkelő családból származott. Hogy mi igaz 
e különböző és egymással ellenkező értesítésekből, azt most annál 
kevésbé Ítélhetjük meg, mert Euripides szülei felől semmi nemű 
érvényes avagy határozott adatunk nincsón és a komikusok gúnyja, 
melynek a költő ki volt téve, könnyen érhette annak szüleit és 
elődeit is és őket illetőleg rósz és kétértelmű híreknek adhatott 
létet. Hisz Valerius Maximus (III, 4.) maga mondja: quam matrem 
habuerit Euripides, ipsius saeculo ignotum fűit.

Arról is beszélnek, hogy szülei menekültek vagy száműzettek 
Boeotiába; a család talán ez alkalommal veszté el vagyonát úgy, 
hogy Boeotiában szegénységben és nélkülözések között kellett 
élnie. 8) Egyébiránt az utókor szemeiben a szülők által űzött fog
lalkozás alacsony volta csak a fiú dicsőségét fokozhatja.

“ (őr,; MvTjaápyou ’AStjvouo;. Corp. Inscr. 6052: Kupucföiic Mvijaap/tŐGy -aXaueívio; 
Tpayttb; jcowjttís. V. ö. Euseb. pr. ev. V. p. 227.; E. Nauck, in Aristoph. Byz. 
p. 2.; Fleckeisen, Pliilol. vol. 4. p. 327.; Dindorf, poet. scen. prolog. p. 13. 
adn. (ed. V.)

l) L. Harpocr. és Suid. s. v. 4>XJía*, v. ö. Etym. M. 795, 39.
*) Aristoph. Ran. 840. (Aeschylos gúnyolja Euripidest): w izöí t?;; ápc*u- 

peía; 3£ö5. Thesm. 456: áypta yap íjua;, to yyvalxs;, öpa, xaxa (Kuptztdr];) St’ ev 
áfpi'oiat töt? Xa/ávot; autó; tpa^eí;. V. ö. Equit. 19. Bán. 865. Thesm. 387. 
Piers. in Moer. p. 7. Hesychius (v. ö. Phot. Lex. p. 516. 4. ós Suid.): oxáv- 

Xár/avov ayptov. rap’ o xat axavSixo” <üX»jv t«v E’ipt«í5r(y Xsyoyatv, lizii Xa/avo- 
wti>Xr(Tp{a; yíov auTÓv etvaí <paai. Theopompus ap. Gell. N. A. XV. 20. 1 : Euri- 
pidi poetae matrem Theopompus agrestia olera vendentem vicfcum quaesisse 
dicit. Plinius H. N. X II. 38: Aristophanes Euripidi poetae obiéit ioculariter 
matrem eius ne olus quidem legitimum venditasse, séd scandicem. V. ö. 
Valér. Max. I I I .  4.

3) Nicolaus Damascenus ap. Stob. Flór. 44. 41. vol. 2. p. 187. 17. ed. 
Meineke: BoicutőSv evtot tou; to y péo; oüx aTcoőtőívrâ  el; ayopav áyovte; xaSíaat 
xeXeúouciv, elxa xóyivov E’;:tpáXXoy<jtv auxoí;. o; 8’ $v xoftv<o$ij aTiixoí yívEiat. Őo/.et 
ők touto nenovSévat xat b Ivipi-íőoy 7:aT7;p Boiwtó; a>v to yevo;.

Philochoros (ap. Suid. s. v. KuptJíiői;?): OOx óikról; 5:, Xa/avíntuXt;
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Hogy azonban Euripides atyja legalább Athénben nem volt 
egészen vagyontalan, következtetni lehet azon gondos és finom 
nevelésből —  a mi nem épen olcsó fényűzés volt Athénben —  
melyben fia részesült.

Egy jóslat szerint —  őt egykor mindenki fogja tisztelni, *• 
nagy dicsősége leend, s szent koszorúk övezendik —  azért őt atyja 
athletának szentelte, s egy izben a Panathenaeák alkalmával tar
tott testgyakorlati versenyen derék bajvívónak mutatta be magát, 
ki társain győzedelmeskedett; nemsokára azonban elhagyta ezt,
8 a költői pályára lépett. *) Egy alkalommal a Thargeliák ünnepén 
azon ifjak közé tartozott, kik az ünnepi tánczosoknak a bort nyúj
tották át, a mi oly tisztelet, melyben csak nemes és benszülött 
családok sarjai részesültek. 2) Költőnk egyik életirója szerint Apollo 
Zoster templomában a ópos tisztjét viselte, ki az áldozati tüzet

EUBIPIBE8 ÉLETE É8 KÖLTÉSZETE. 115

rtv f, ar't^p au'oű’ xaV fap xcuv o © ó 8 p a t i ^ E v ú v  ItvYyavev ouaa, «•>{ <I»tX<5- 
yopos izoSs!xrj'jtv. V. ö. Etym. M. (p. 795. 40.) és Harpocratio: 4>Xy*ía 87)51.05 

Tf,5 Kexporioo;* íx toúto'j tou BtJuou t̂ v tüpiníorj; b Tífc TpaffoSíai;

J) A  jóslat így hangzik:

ETtai <jot xoöpo;, Mv7]aapyí87], oviivá 7távTS$ 
áv^ptoKot TÍaouai, xal iq xXio; éa&X'ov ópoőaet 
xa\ otéo^ijv tspöSv yXuxspíjv yiptv a(i©î aXeÍTa'..

E jóslatot közli Eusebius (pr. ev. V. p. 227. C.), ki azt Oenomaos yorjTojv oopá 
czímű munkájából merítette. V. ö. Bayle, s. v. Eurip. — Vita Eurip.: 
ok xax’ ap/a; ixkv napcpátiov 5j "gu naTpos autói ypíjspov XafKivro; oxt
are^av^oőpou; ayőivas vtxifaEf xat 5pa<j\v aut’ov ’A$7fv»)<Jt vtxrjaat.

Oellius N. A. XV. 20. 2: patri autem eius nato illő responsum est 
Chaldaeis eum puerum, cum adolevisset, victorem in certaminibus főre, id 
ei puero fatum esse páter interpretatus athletam debere esse, roborato exer- 
citatoque filii sui corpore, Olympiam certaturum eum inter atliletas pueros 
deduxit, ac primo quidem in certamen per ambiguam aetatem receptus non 
est, post Eleusino et Theseo certamine pugnavit et coronatus est. Welcker 
(Die gr. Trag. mit Rücks. auf den ep. Cyklus. 458. L) tréfának magyarázza 
az egészet, melylyel a komikusok Euripides eristikájára és a törvényszéki 
beszédeiben előforduló antilogiáira czéloznak.

2) L. Theophrast és a rhodusi Hieronym. Athén. X. 424. C .: xat Eúpi-
nű>7;{ b TiGTjTÍ;; £v 7iata:v (ttvoyőijos. ösó^parros yoüv h  ttu sep\ [JÍSt,; ©T,aí* ;ruv$á- 
vo(iot 8’ i-fuivz xa\ EyptnÍGr,v tov jigw)Tf,v oívo/Eiv ’A5r{vj)Ot ápyijaroít; xaXou[iivo:;. 
OíC/GUVTO 8’ OUTOl KEpt TOV TOÜ ’AtCÓXXcüVOS VEü>V TGÜ At)XÍ00 T<ÜV 7Cp(ótWV OVTEÍ ’ASl,-
vaífcjv xa\ Ívegúgvto Ipátta tóiv Hrjpaixőiv. b 81 ’AkóXXiov outó; iortv <|> Ta BapyrjXta 

ifeu fft. xa't otaíiú^ETat <l>Xuf4crtv Ív -ió oaavTjSopEtw ypao/; n£p\ toútwv.
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őrizte,1) nagy kitüntetés volt rá nézve az is, hogy a Prytaneum- 
ban közköltségen tartatott el. *) Tizenhat éves korában a festésze
tet is megkisérlé és Megarában mutattak egy tőle készített képet.8)

Kiképzésében lényeges részt vettek Protagoras és Prodikos 
sophisták, kiktől a müvein feltűnő sophista-szónoki modort örö
költe ; buzgó tanítványa volt Anaxagorasnak, e hatalmas gondolko
dónak^ ki a legkülönfélébb szellemekre oly rendkívüli hatással bírt, 
s a valódi világbölcsnek az a nagyszerű festése, a kiben a kortársak 
Anaxagorasra ismertek, bizonyítja, hogy mily mélységesen átér
tette aphilosophia feladatát. Táraalkodott Socratessel, buzgó részt 
vett a sophisták sokoldalú törekvéseiben, az ő házában olvasta föl 
Protagoras azon írásait (írspi ítewv), melyekért mint istentagadó 
üldöztetett vala. Azonkívül összegyüjtögette Euripides a régi phi- 
losophusok iratait, kik közöl Heraklitos kiváltképen mély benyo
mást tett reá.4) E bölcsészekkel való társalgása és azon buzgalom, 
melylyel tanaikat hallgatta, igazolja, hogy Euripides már ifjú ko-

J) Thom. Mag.-féle életrajz: ysvs'aSat ők aj tov y.a\ to5 Ztóarrt-
píou ’A ó̂XXtovo;.

*) Euseb. pr. ev. V. c. 12.
8) Elmsley-féle vita, 16. v . : cpaat ők au tov xa': £«ypáyov y£VE<jSat *xt 

őetxvyíjSai autou íziváxia iv Mfiyápoi;. Suidas: ysyovs ők nptÓ'ía £t*>ypáoo;.
4) L. Cod. Mediol. coll. Ambr.: ávayvoüs ok e-\ Tpayt»>őíav Etpásr, xa\

r&XXoû  7ipoaé'cup£ Xdyoüí, ©áffti>Xoyía;, pr, togeííí, ávayv»op:criAGy;, (ó? őr, áxouary,? 
yEv<ípievoí ’Ava£ayópou xai Ilpcotayőpou, xa'i —wxpxToy; ETaípô . — Thom. Mag.: 
yK^£ita e 1; Xóyou; fóptATjxcó; iyc/i-crpt napa ’Ava-fayiípa xat ílpoőtxo) xai Ttatv aXXo$. 
Cic. Tusc, IV. 14: fuerat enim auditor Anaxagorae etc. Vitruv. praef. lib. 
V I I I : Euripides, auditor Anaxagorae, quem philosophum Athenienses sce- 
nicum appellaverunt. Gellius N. A. XV. 20. 4: mox a corporis cura ad 
excolendi animi studium trausgreseus auditor fűit physici Anaxagorae et 
Prodici rhetoris, in morali autem philosophia Socratis. — Lásd m ég: Sehol. 
Apoll. Rhod. IV. 269. Sehol. Pind. 01. I. 97. Diog. Laert. II. 10. 45. Dionys. 
Halic. Rhet. p. 85. 21. Strabo XIV. p. 444. Athén. IV. p. 158. E. és X III. 
p. 561. A. Sext. Empir. p. 666. 1. Clem. Alex. Strom. V. p. 688. Cic. Tusc.
III. 14. Diód. Sic. I. p. 4ö. Origines c. Cels. 4. 77. p. 215. Euseb. pr. ev. 
X. p. 504. C. V. ö. Valck. Diatr. 25. s köv. lap. — Tatiannál (Orat. ad Gr. 
c. 3.) olvassuk, hogy költőnk többször ment Diana istennő ephesusi templo
mába, s ott Heraklitus munkáját könyv nélkül tanulta. V. ö. Diog. Laert. 
II. 22. —  Hogy költőnk különféle tanulmányt tett, kitúnik ezen epigram- 
mából is, melyet némelyek Thukydides történetírónak, mások ismét Timo- 
theus zenésznek tulajdonítanak. (Anthol. Pál. V II. 45.):

. . . .  rXelora ők Moyaa;
TÍp^a;, ex noXXtuv xa'i tov wiaivov £££>..
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rában határozott hajlammal viselkedett az ethika és physika új 
tanai irányában, melyeket az akkori bölcsészek, különösen pedig 
Anaxagoras Athénben terjesztett. És ezen irány folytán, melyre 
Euripides ifjúságában —  Anaxagoras által indíttatva — rátért, 
későbbi éveiben is fogékony maradt a sophistika rhetorikus művé
szete iránt, melyet tragédiái Írásánál fölhasznált és alkalmazott. 
Azon befolyás által, melyet e férfiak reá gyakoroltak, a szellemi 
térre lön utalva és gondolkodóvá képezve, sígy lelke teljes erejével 
a szinköltészetre adta magát, melyre izgatag kedélye, rendkívül 
eleven képzelő tehetsége, a feltalálásnak és előadásnak ragyogó 
adománya különösen képesítették.

Hogy Euripidesnek tragédiái készítésénél Sokrates segített 
volna, minden esetre csak koholmány, melynek okát hihetőleg az 
euripidesi darabokban oly gyakran előforduló erkölcs-mondások 
képezik. Koholmány azon hír is, mely Kephisophon színészről 
elterjedt, hogy t. i. ez is segített volna költőnknek drámái kidolgo
zásánál ; *) így lophon vagy argosi Timokrates darabjának lyrai 
részét készítették volna.2)

Euripides először 25 éves korában lépett versenyre egy 
tetralogiával, melynek tárgya «A Peliadok* volt; azonban csak 
43 éves korában nyerte először az első dijat, milyet életében 
csak négyszer nyert és egyszer halála után.8) Azon kevés diadal,

Azon elbeszélést, mely szerint Euripides Platót Aegyptomba kisérte, és ott 
a papoktól sok dolgot eltanult volna, üres koholmánynak tarthatjuk: Diog. 
Laert. I I I .  6 : e v 3 e v  t e  éÍ; A t p n x o v  n a p a  to í> ; n p o o í j i a ; *  o u  yaat x a \  E ü p w u $ 7)v  

a u t ó i  áxoXoj^ 7j< 3a>  x a t  a y - r ó S t  v o ^ c a v r a  iz p ó ;  t t o v  te p E tu v  i í t o X o ^ i j v a i  t í j  S t a  S a X á r n ) ;  

3 e p a K E Í a *  S S e v  x a t  e t e é ív  (Iph. T. 1 1 9 3 . )  , S á X a s a a  x X ú £ s t  7 c « v ta  - r á v ^ p<ójs«ov x a x á ‘ .

*) Aristoph. Kan. 1388:

• Palamédes uccse, ez jó I bölcs egy eszme.
Magad lelted ki, vagy Kephisophon?* (Arany János ford.)

*) L. Athén. IV. 134. C ; Diog. Laert. II. 18; és ez Elmsley-féle 
életrajzot.

*) Elmsley-féle életrajz: ^p;aTo ok 3tőá?xEtv bzl KaXXíou ápyovxo? xata 
’OXuuxiáda <5y8orfxörri;v nptÓTr,v, npakov áoí$a£j Ta; ÍIíXiá5a; etei -atói*;), Sté 
xai TptTO? éyiveto. Thom. Mag. rjp̂ axo Bk roí tcso'i taOra ayeuvo? itcÜv /.£ yeyovúf. 
Gellius N . A . X V . 20. 4 : tragoediam scribere natus annos duodeviginti ador- 
sus est. Párosi krónika (C. I. 2374. 75.) :  Euoij:í37); íttűv S>v A A Alii TpaytoSía 
-pvőTov Ivbajasv. V . ö. Clinton, id. m. 49. 1. Brüll, i. m. 88. 1.

A győzelmek számát illetőleg: Gellius, N. A. XV II. 4. 3.: Euripidem 
quoque M. Varró ait, cum quinque et septuaginta tragoedias scripserit, in
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melyet Euripides a tragikus versenyek alkalmával aratott, ránk 
nézve nem lehet irányadó; mert valamely iró értéke avagy 
értéklensége felett hozott határozata az utókornak kell, hogy az 
egykorú elfogult mübirálok nézetétől független és önálló legyen. 
Hisz tudjuk, hogy még Sophokles egyik darabja is — melynek 
compositióját mindenkoron és joggal a drámai művészet minta
képének nevezték — az első díjban nem részesült; hasonlóan a 
«Madarak» czímü vígjáték is, mely kétség kívül Aristophanes 
költészetének színe-virága, csak a második dijt nyerte el. l) —  Első 
föllépte idejétől kezdve, Euripides az akkor élt tragikusokkal, 
Sophokles-, Aristarchus-, Ion-, Achaeus- Xenoklessel és másokkal 
együttesen, tevékenységét szüntelenül az athéni színpadnak szen
telte. A szinirodalom akkoriban Sophokles alatt állt tetőpontján ; 
ennek közkedveltsége és a csak imént elhúnyt Aeschylos ünnepelt 
emléke ellen, valamint más versenytársai már kipróbált művészete 
ellen síkra szállani, kétség kívül nehezére vált ezek ifjú utódának, 
ki még azonfelül egészen más irányra tért. Aeschylostól kezdve, 
a midőn a művészet ébredését ünnepelte, a fiatal költők közt lábra 
kapott verseny, a szinköltészet haladása terén, jelentékeny és üdvös 
szerepet játszott; de a kölcsönös küzdelem már akkor is elfajult 
és szülőjévé lett az ádáz irigységnek, mely meggondolatlan módon 
a művészet virágait saját kezeivel fertőzteti és mérgezi meg idő 
előtt. Euripides mindamellett költő-társai között diadalt aratott, 
sajátságos egyediségét megtöretlenül őrizte és drámai termékeinek 
kitűnősége által oly kiváló tiszteletet ért el, hogy őt okvetetlenül 
a legnagyobb mesterekhez kellett sorozni. Müvei részint elődeinek 
legjobb termékeivel jutottak egy sorozatba, részint az első dijat 
nyerték el, a többit pedig tetszéssel adták, buzgón olvasták és 
másolták. Daczára azon zavaroknak, melyeket a peloponnesosi 
háború okozott, dicsősége Görögország minden tája felé a legna
gyobb gyorsasággal terjedt. Habár Aristophanes «Békái # -bán még

quinque solis vicisse, cum eum saepe vincerent aliquot poetae ignavissimi. 
Suidas: víxa; S e  e í X e t o , ,e ‘ ,  t a ;  ;jl£v  T e a a a p a ;  - e p i t ú v ,  rf,v 8s ixiav p.erá t í j v  T e X e u T ^ v  

L-i8£i!-aa£vou t o  Spapa t o Ü a o e X o t S o O  a i r o ü  I v o p i - í á o u .  V. ö .  Bergk, in Meinek. 
Com. vol. 2. p. 904.

*) L. Dikaearchos jegyz. ()?8íjt. rJp. előtt; v. ö. Otfr. Müller, id. m. II. 
245. 1. Atlien. V III. p. 347. E. Schöll, Sopliokl. Lehen und Wirken 163. 1. 
Bergk, in Aristoph. Fragm. p. 16. 17.
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a tragikus halála után is folytatta metsző gúnyját, Euripides köl
tészetének tekintélye mégis emelkedett, s a későbbi korban is 
gyakori előadatás, utánzás és másolás által fon tartotta magát.

Költőnk számos müvet hagyott hátra'és nem csupán tragé
diákat. Suidas, Moschopulus és Varró 92 darabot említenek; az 
alexandriai kritikusok még 78 darab birtokában voltak. Yalckenaer 
(Diatr. p. 12.) 55 elveszett, de kétségtelenül Euripidestől szárma
zott drámát betűrendben sorol fel. A kritikusok általában 75 dara
bot ismertek el valódinak; köztük 8 satyrjáték; *) ránk 17 teljes 
tragédia maradt, ezek: Hecabe ('Exá^), Orestes ( ’Opéar/)!;), A  
phoeniciai nők (<J>otvtaaai), Medea (MVjősia), Hippolytus ('’lracóX'rcoOj 
Alcestis (!\Xx7]ati<;), Esdeklők (IxéttSec), Andromache (’AvŐpopiá*/̂ ), 
Iphigenia Aulisban ( ’fyiTéveia  ̂ sv At>Xt8i), Iphigenia Taurisban 
(’l^ifévsta íi ev Taópois), A trójai nők (TptpáSeí), Bacohansnők 
(Báxyoci), Heraclidák ('HpaxXeiŐai), Helena ('EXévifj), Ion Clcov), Őr
jöngő Hercules ('HpaxXf^ jxatvójisvo?) és Electra (’HXéxtpa). 2) Ké
sőbbi átdolgozásra mutat Rhesus (Trpos), melynek tárgya: Odys- 
seusnak és Diomedesnek éjféli támadása Bhesus, thráciai király 
sátraira Trójában. 8) A nyolcz satyrjáték ezek: AotóXoxo?, Boóatpt?,

*) Gellins N. A. X V II. 4. 3: Euripidem quoque M. Varró ait, cum 
quinque et septuaginta tragoedias scripserit etc. Suidas s. v. KOpt-íor^: őpi- 
uaxa ő« aOxoÜ xata [isv xcva; ,os‘, xaxa ők aXXou; ivsvjjxovia őúo, aoĵ ovxat ős ,Cs‘. 
Elmsley-féle v ita : xa -ávxa ő’ auxtíi őpá;xaxa ,or/. acó̂ exai ős aúxoj őpájj-axa 

xai np'o; xojxots xa avxiXsY<íp-sva- aaxuptxa Ős ,tj‘. avxiXeysxat ős xat xoúxw 
xo ,a‘.

a) V. ö. Welcker, id. m. 443. s köv. lap; Valck. Diatr. c. 2.
3) Már az alexandriai tudósok, nevezetesen Aristarchus nem tartotta 

valódinak. Krates grammatikus, Aristarchus ellenfele, költőnk fiatalkori 
termékei közé sorozza (Sehol. Vat. ad Rhes. 524). Hardion (Sur la trag. de 
Bhes. és Mém. de l ’acad. des inser. T. 10. p. 323—337.) az ifjabb Euripides- 
nek tulajdonítja, Gruppé (Ariadne ez. munkájában) Sophoklesnek. Valck. 
(Diatr. p. 19.): aRhesum seribi potuisse a tragici fratris filio. Certe non 
Sophoclis tantuin, séd et indignum Euripidis esse persona.* Schlegel (Dram. 
Kunst. I. 263. 1.): «wenn das Stück dem Euripides abgesprochen werden 
soll, würde ich auf einen eklektischen Nachahmer rathen, aber eher aus dér 
Schule des Sophokles, als des Euripides und zwar wenig spáter als bei de.» 
Morstadt (Beitrag zűr Kritik des dem Euripides zugeschrieb. Khes. Heidelb. 
1827.) és Hermann (Opusc. III . p. 262) véleménye szerint Bhesus az ale
xandriai korszakban látott volna napvilágot. Most általában azt hiszik, hogy 
a legkésőbbi attikai kornak valamelyik alsó rendű költőjétől szánnazik. V. ö.
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Eopoofrsóc, KúxXohJ*, Híat>cpo<̂ > Xxípcuv, EoXeóc és Oeptataí. Egész 
terjedelmében csak Kyklops czímü satyrdrámáját ismerjük, az 
egyedüli, mely a görög dassica irodalomból reánk maradt; tárgya 
Homeros Odysseajából (IX, 105— 542.) van véve. Az elveszett 
drámáknak csak egy kis része bírt az ókorban csekély hirrel; leg
kevésbé magas fenségü tragédiái sikerülhettek (mint Philoktetes, 
Electra, Antigoné), melyekkel Euripides kiválólag Sophoklessel 
versenyzett és melyekben a mythosnak elődei által követett irányát 
a legszembetűnőbben elhagyta; legsikeresebbenNeophron megelőző 
munkáját használta föl Medeajához. A műveltség minden fokán 
ép úgy mint a színpadokon bizton föntartotta magát; és több mint 
20 elveszett drámája —  különösen a tervezet tisztasága, a gondo
latok és érzelmek finomsága miatt — nagy tetszésben részesült. 
Ezek közül néhányra vonatkozólag — különösen azoknak ránk 
maradt hosszabb töredékeiből és a római tragikusok utánzataiból —  
nyerhetünk átnézetet és a tervezetet legalább körvonalaiban hely
reállíthatjuk. Közelebbről ismeretes Antiope, egyike a legünnepel- 
tebb és legragyogóbb irályu daraboknak, melyet különösen az tett 
híressé, hogy a gyakorlati élettel szemben a műveltséget kiválólag 
magasztalja. Aeolus a benne előforduló érzéki szenvedély sophis- 
tikája miatt kifogásolható. Andromeda, a régiek előtt az érzékeny
ség és regényes festés miatt paradox és a mellett vonzó lehetett. 
Bellerophonte8 égbe törő és embergyülölő kételkedő képét nyújtja, 
Phaethon könnyű alapból indúl és modern elemekkel erősen tarká- 
zott.1) Welckernek id. m.-ban találjuk az elveszett drámák czímét 
és meséjét a mondakörök szerint rendezve, melyekből költőnk tár
gyát merítette. 2)

Hábler, Über die tragischen Stoffe des Aeschylos und Euripides. (Progr. d. 
Gymn. z. Dresd. 1859. 23. 1.)

*) Goethe (Kunst. u. Alterth. IV. 26. kk.; VI. 146. kk.) ós utána Har- 
tung (íthein. Mus. [1837] 573—590.1.) a megmaradt töredékeket dramatikus 
egészszé kísértették alakítani. A legbámulatosabb újítási kísérlet azonban e 
darabnak szinpadképessé tervezett átalakítása, Calderon £1 Hijo de Sol 
Faeton drámája (Com. [Fleischer] 414—449. 1.). Itt a nap-szekérről való 
leesés — mit Calderon szintén a színpadra hoz — végindokát Thetisnek a 
nap-szekérről való hirtelen megpillantása képezi; e miatt a lovak elhagyják 
kijelölt utjokat ós lezuhanás és világégés fejezik be a tragédiát.

2) Hogy költőnk milyen darabjai tartoztak össze, vagyis a tetralogiát 
illetőleg, lásd: Scliöll, Über die Tetralogie des attischen Tlieaters (1859|; 
v. ö. Krausz J. Sophokles élete, 24. b köv. lap.
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A megmaradt darabok chronologiai rendje költőnk művésze
tének és világnézeteinek fokozatos fejlődésére fontos lenne, de 
ezt csak igen ritkán határozhatjuk meg didascaliák-, vagy törté
nelmi adatokból; többnyire combinatiókra, a versek alkatára, poli
tikai czélzásokra és a régi komikusok paródiáira vagyunk utalva. 
A  megmaradt darabok közöl a legrégibb Alcestis, a legfiatalabb 
Bacchae és vele talán Iphigenia Aulisban. *) Ezeken kívül elegiá- 
kat és lyrai költeményeket is irt, melyeknek töredékeit Bergk 
munkájában (Lyr. ed. alt. p. 471 sqq.) találjuk.

Epistolákot is tulajdonítottak Euripidesnek, melyek azonban 
nem tőle származnak, a mint ezt Bentley ki is mutatta.2)

Kétszer —  még pedig mindkétszer —  szerencsétlenül nősült. 
Első felesége, kitől három fiút nemzett, megszegte női hűségét és 
bűnös viszonyt kötött Kephisophon szinészszel, Euripides házi 
barátjával; második felesége, Melitto, szintén tiltott szerelmi v i
szonyban élt másokkal; mind a két kötelességfelejtett nőt elhaj-

A mit erre vonatkozólag tudunk, ennyi:
1. 81. 01. 1. színre kerültek Kallias arcbonsága alatt «A. Peliadok».
2. 85. 01. 2. Glaukis arch. al. Cressae, Alcmaeon Psophisban, Te-

lephus, Alcestis.
3.87. 01. 1. Pythodoros arch. al. Medea, Philoctetes, Dictys és

BEpüJTat (M essores).

4. 87. 01. 4. Epaminon. arch. al. Hippolytus (az első).
5. 91. 01. 1 . Arinmest. arch. al. Alexander, Palamedes, A  trójai nők,

Sisyphus.
fi. 91. 01. 4. Cleocritos arch. al. Andromeda ós Helena.
7. 92. 01. 4. Diocl. arch. al. Orestes.
8. 93. 01. Iphigenia Aulisban, Alcmaeon Korinthban, Bacchae.

L. Zirndorfer, De clironologia fabularum Euripidearum. Marb. 1839. V. ö. 
Bergk, Aristoph. Fragm. 904*. 1.

a) Abhandlungen über die Briefe des Plialaris, 557—574 1. liibbeck- 
féle kiadás; v. ö. Dindorf, poet. scen. II I .  375 s köv. lap. —  Az »audiatur
et altéra pars* kedveért hadd álljanak itt Bames szavai: «nescio, quis adeo
sit perfricatae frontis aut judicii imminuti, qui illas vei Euripide hoc nostro 
indignas pronunciet, vei ab alio Euripide scriptas, vei ab ullo alio aetatis 
minus purae auctore confictas suspicetur.»

Vita Arati ed. West. p. 55 sq.: 8’ ’Apá-ou éjitatoXa; — ;a<ívo{ ’A-oX-
Xfoviár,; ő Nt3ta£:->í £v ?<o ,t)‘ “ eoi xaTê euff̂ evTj? íaxopia? oux eivai< auxa? ’Apátou or̂ aív, 
aXXa —a^tpíoj líoXXúovos. toj á’ auzoü toútou 97] a tv eTvai é̂ tYsypajjipLeva; Kupt-tőou 
extaroXás. —  laSip-’ou helyett Bentley lafltSíou-t, Bergk ’Aatvíou-t, Westermunn 
-ajjtvíov vagy Pa t̂víou vagy 'Pa t̂píou-t ajánl.

Philologiai Közlöny. VI. 2. 9

dtiÉÉtel,
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totta magától. Legidősebb fia, Mnesarchides, a kereskedői pályát 
választotta; Mnesilocbos színész volt, költőnk hasonnevű, legifjabb 
fia pedig tragikus, ki apja halála után ennek darabjai közöl néhá
nyat szinre hozott. *)

Igaz, hogy költőnket serkentőleg buzdíthatta a nagy közön
ség ama tetszésvihara, mely őt Sophokles mellett is elismerte; 
Sokrates érdeklődése is kárpótolhatta, kiről irva van, hogy szín
házba csak akkor ment, midőn euripidesi darabok kerültek színre. 
És bizonyára volt az üldözöttnek számos oly nemes és nagy mű
veltségű barátja, kik ama kor ochlokratiájához ép oly kevéssé tar
toztak, mint Sokrates; úgy, hogy épen nem szenvedett hiányt a 
különféle buzdításban, arra nézve, hogy költői termékeit fáradha
tatlanul továbbra is szaporítsa, a mint ez meg is történt. De hogy 
ellenei szenvedélyes támadásai lelke egét elhomályosították, azt 
bizton föltehetjük; nem kételkedhetünk továbbá abban sem, hogy 
hazája politikai állása, mely évtizedről-évtizedre roszabbra fordúlt, 
aggódó gondolatokat szült azon férfiú keblében is, kitől a kedélyt, 
éleslátást és szellemi nagyságot eltagadni nem lehet. A mennyire 
tudjuk, igaz ugyan, hogy csendes visszavonultságban egyesegyedül 
bölcsészeti és költői tanulmányainak élt, de legnagyobb elzárkó- 
zottsága daczára is, az általános romlottság fenyegető jelei ép úgy 
elrémíthették, mint a többi hazafit; és hogy világismerő tekinteté
vel a külső környezettől nem fordúlt el, azt hatalmas tragédiái, 
különösen azon szerepek tanúsítják, melyekből a jelenkorra való 
czélzás félreismerhetetlen. Hazafias bánatához végre még szeren
csétlen házas élete is járult, a mely magánya nyugalmát megza
varta. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy oly adatok is léteznek; 
melyek Euripidest komoly, mogorva, rideg, zárkózott, nő- és há
zassággyűlölő embernek tüntetik fel 2) és hogy e tragikus soha Bem

*) Elmsley-féle óletr. 2 6 .  v . : • fu v a 'íx a  ő e  y ^ a a t  n p c Ó T r ,v  M e X t r t ó ,  o e u r e p a v  

X o t p í v í j v .  Suidas: a i a o f ú v r j s  é $ o ;á a ^ r t.  ő s  S a t u ;  - p ( . j ? r (v  ia 'ív X o t p ív ^ v  S u y a x É p a

M v r j ó t X o ^ ó u ,  eq í j ;  M v r ^ í X o / o v  x a l  M v r]< ja p )( íŐ 7 jv  x a i  K u p i i c í d í j v .  a r c t o a x ^ s v o c  ő k

•ca’jT T jv  s<r/£ x a \  ő s u x e p a v ,  x a 'i  x a u T / j?  ó a o í w ;  á x o X á j t o u  n E t p o S e t ; .  Elmsley-féle vita 
2 7 .  v . :  ’j í o u ;  x a t é X t f f s  T p s í{ ,  M v r j a a p y í S r j v  ix'sv z p w T o v  e u - o p o v ,  8 e ú ? s p o v  ( is v  M v r , a í -  

X o / o v  i r . o x p í r r (v ,  v s t Ú T a x o v  ő k  l v j p i ” íŐ r (v ,  lá íő a ^ e  ~ o 0  r r a t p o ;  E v t a  ő p á u a x a .  V. ö .  

Sehol. A r \ *  topli. Ran. 6 7 :  a í  ő i ő a a x a X t a t  © é p o u s t  T e X E u t r J ' j a v t O í  E u p t n ' ő o u  t o v  o t b v  

a u T o ö  ő e ő i ő  u y  t v a i  o jj l ió v u jj lo v  e v  i o v s i  ' l o t y é v n o iv  x rfv  é v  A ü X í ő t ,  ’ A X x t x a í w v a ,  B ó x y a ; .

a) a'aÍYEXa; vagy Suidas szerint: axû ptujiô  ők v̂ xo xa\ á|*EÍŐ?]; xa': 
oíű^wv ta; oyvouaía;. Gellius, N. A. XV. 20. 6 : mulieres fere ornnes in maio-
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ismerte Sophokles ama kedélyét, mely ez utóbbinak még agg korát 
is fölmelegíté és megvilágitá.

Testtel, lélekkel a kor uralkodó áramlatának engedve át 
magát, a hellén világtól, a mozgalom és társadalomtól különválva 
élt. Salamison mutatták a barlangot, melyben költőnk tragédiáit 
irta ; elődeitől, Aeschylos és Sophoklestől eltérőleg a közügyek
ben nem vett részt. Euripides volt az első költő, ki művészetét 
mint szobaköltő, magántudós es irodalmár, modern értelemben 
gyakorolta, elmerülve tanulmányaiba és könyvgyűjteményébe, 
mely a legrégibb és legdúsabb volt, melyet Pisistratus óta attikai 
polgár bírt. 2) Mindamellett tragédiáit az állam szónokai, még
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rein modum exosus fuisse dicitur, sive quod natura abhoműt a mulierum 
coetu, sive quod duas simul uxores habuerat, cum id decreto Atlieniensibus 
facto ius esset, quarum matrimonii pertaedebat. V. ö. Fritzsche, Aristoph. 
Therm. p. 111: «tota rés vei unó redarguitur comici silentio, qui mulierum 
osori úuas simul uxores certe non remisisset.» Hogy költőnk nem élhetett 
digamiában, kimutatta Luzac, de digamia Socratis, I, p. 12. — Hieronymus 
Rhodius (ap. Athén. X III. p. 604. F.) emlit egy állítólag Sophoklestől készí
tett epigrammát, mely így hangzik:

'IIXio; ou Jtaíc, Kypt-{^r(, o; jxs yXtatvwv 

■pjjiv'ov E^oíijaev aot ők ©iXoSvir’ ireoav 

ftoppa; *'»pi'Xr(a£* oi» o’ gj ooíoí, 05 tov *TüpwTa, 
aXXoTpíav aneípwv, XfonöőŰTTjV aná-fei;;

•quam frigidam et infícetam poesin ipsius esse Hieronymi suspicor* mondja 
erre Nauck, Eurip. kiadásának XIX. lap. Lásd még: az Elmsley-féle életr. 
Athén. X III .  p. 557. E . ; és X III. p. 603. E .; Serenus ap. Stob. Flór. VI. 36. 
Azon kívül az életírók költőnk külsejét mogorva, nagy szakállvinak és szep
lősnek mondják, száját pedig rósz szagúnak. L. Anonym. Vita. Aristoph. 
Thesm. 190; Elmsley, 86. v . ; Aristot. Polit. 5. 10. p. 1311, b. 30; Stob. 
Flór. 41. 6 ; Aristoph. Thesm. 159:

áXXftj; t ’ ajxGua&v h ú  notr,T/;v íőeiv 

aypsíov óvta xa\ oaoüv.

E versre Fritzsche az id. helyen ezt jegyzi meg: «His verbis manifesto Aga- 
thon Euripidem petit collegam, quem rusticum dicít ob matrem scandicis 
olerumqne venditricem, hirsutum verő, quod barbam aleret promissam*.

*) Elmsley: ©affi ás auTov év -aXafi?*: ozrJXatov xaTacxeyáaavTa avanvof(v 

t/ov  ili t t j v  SáXaaoav cxctae Str^epeJeiv o ijy o v ia  t o v  őyXov. V. ö. Gellius, N. A. 
XV. 20. 5: Philochorus refert in insula Salamine speluncam esse taetram 
et borridam, in qua ecriptitarit.

*) Költőnk maga is mintegy dicsekedve említi ezt egyes darabjaiban, 
pL AU. 978:

9*
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Demosthenes és Cicero is mintaképül és a műveltség iskolájául 
tekintették.*)

Múzsájának folytonos lealacsonyítása, a közügyek és házi 
körülmények nyomasztó terhe lassanként megoldák azon köte
léket, mely őt hazájához fűzte. Orestes darabjának szinre hozatala 
után elhagyta Athént, s előbb Magnesiában tartózkodott, később, 
már éltes korában (93.01. 1; 408.) elfogadta Archelaus, költészet 
és művészetet kedvelő király, meghívását, s Makedoniába ment, 
a hova az ott fejledezö új hellón cultura vonzotta. a) Ő volt egyike 
az elsőknek, a kik Athén drámai múzsáját nemgörögök közé 
vitték; sejtelmével birt annak, hogy a hellón művészet virága 
mindazon népek közkincsévé van hivatva lenni, a kik magasabb 
polgárosultság felé törnek. Archelaus pellai udvarában —  hol 
Agathon költő, Timotheus zenész és Zeuxis festő is tartózkodott
— Euripides nagy tisztelet és kitüntetésekben részesült; ott 
irta Bacchae drámáját és a király tiszteletére Archelaos czímü 
darabját. 3) De igen rövid ideig tartott ama zavartalanabb boldog-

’ lvfcj xa'i őta M cúaa; 

xa'i uEtaTCío; r,£*, x»\

JiXetTttov á^áuEvo; ov 

xpstaaov öjőev á viY xa; supov xtX.

Here. Für. 661 : oj xx'jaouxi ta? yáptias 
Moúoatí oyYxaTaarpús, 
rjoíjxav au í̂av* 
uf, f̂ór(v ;j.er ajiojuía;.

Hippolyt. 378 : tjőt) ttot' áXXu; vuxt'o; ev uaxpoj y p óvto
^vrjTőlv EopóvTi®’ í) otEoSaptat (3ío;. V . ö . Arist. Kan. 931.

Iphig. A. 7 9 S : eít iv  őeXtoi; íltspíjtv uü3c>t tá ő ’ I;

avSptúno-j; ^vEyxa. L. Alc. 962. Hippolyt. 954.
r) L. Plut. Dem. 7; Cic. Ep. ad Fám, 16, 8.
*) Philodem. de vitiis X. p. 20. ed. Saupp.: ői'o xat ©a<j\v á/SóaEvov 

auTov eVi t<]> aysőbv -iv:a? Ê tya-'pEtv -p’o; ’Ap/e’Xaov íjceXSeIv. Suidas : a~ápa; Sk 
ir.' WSr(VfüV X̂Se Tipb; 'ApyÉXaov tov JíaatXEa tojv MaxEŐóvwv, rap’ to őtrjfE t^; axpa; 
árcoXaútov ríjiij?. Elmsley-féle v ita : ue-testtj őe e’v MayvTjaía xa\ Kpo-svla 
xal atEXEÍa. exe^ev őe e?; MaxEŐovíav Êp\ ’Apy&aov yevöjaevoí őtáTp$E xa\ yapi£ó- 
uevo; auttTj őpatxa ó4a<üvú;xo>; Eypa ot xat [jiáXa [e3] Ê paTTE zxo' aj t ő ,  ote xa't i~\ 
tw v őt&txrJ'jEíuv e^eveto. Syncellus p. 500. 7 : as-á ykp ÜEpőtxxav ’Apys'Xao? b uíb; 
auToö ipacíXEudEv ett, ,Ő’ zp’o; 2»v xa\ I]uptrtŐ7)< Tpayipőo^öto; âpayEvr(S£'is Jiávra töv 

ypóvov őtrjyE, Tt[jLtó;jLcvo? “ ap’ aui»*>. V. ö. Solin. Polyh. c. 9. 15. p. 73. 4. Lu
cián. de paras. c. 35.

8) Archelaus Socratest is hitta meg udvarába: Seneca de benef. V. 5: 
•Archelaus rex Socratem rogavit, ut ad se veniret: dixisse Socrates traditur
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eág, melyben az aggnak még része vo lt; két esztendei Pellában 
tartózkodása után, 75 éves korában, fejezte be e sokat rágalmazott, 
túlságig magasztalt, megvetett és bámult, s minden időkre har
madik nagyság gyanánt szereplő tragikus dicsteljes és tövises élet
pályáját.

Halálát, ép úgy mint a másik két nagy tragikusét, képleti- 
leg adják elő; némelyek szerint irigyeitől reá uszított vadász-ku
tyák harapásai következtében halt volna meg; mások szerint nők 
tépték volna szét, boszúból, azon gyakori keserű kifakadások miatt, 
melyeket a költő müveiben nemök ellen tett. *) Archelaus király

nolle se ad eum venire, a quo acciperet benefioia, cum reddere illi paria 
non posset. V. ö. Diog. Laert. II. 9. 25. Aelian V. H. XVI. 17. — Platóval 
barátságos viszonyban élt a király: L. Speusippus ap. Athén. XI. 15. p. 506. 
Thukyd. II. 100. Plató Alc. min. 7 ; v. ö. Hartung, Euripj restit. II. 507.1.

Euripides a király udvarában vele együtt élt művészek közöl különösen 
Agatbont szerette és vele igen barátságos viszonyban é lt ; Aelian. V. H. 
13, 4: Apy£Xao; ó (SaatXeú; íaríxaiv napsixs’iacfs “ oXuteXtJ tgÍ; cTaípot;. jzpoiávzô
ős t&5 hótou £wp<ÍTepov -ttuv Eüpmíőr,; OnrJySr, nw j /.ax’ oXíyov sí; ué&íjv. etTa <Tjy- 

xXtSr/Ta auttTi ’Afá&tova tov Tpayajoía; -sptXajíwv xaTesíXet Tsaaapáxovra

fctTiv Tívj vírovÖTa. toü ős ’ApysXáou jtuSojiívoj, 5? xa'i v5v sti Iptújisvo; aüxoi őoxst 

ctvat árs/civaro* va'i jia Aía* ou yap uávov to sáp tőSv xaXwv xaXőv Igtiv, áXXa xa 

to jjLETÍncopov. V. ö. Plut Mór. p. 770. C. Mást beszél Plut. Mór. p. 531. D : 
’ApysXaos ftsv yap ó twv MaxsŐ<5v»nv fjaatXsu; “ apa Seínvov a?Tr,3si; exniojxa ypucojv 
ű” ’ iv^poj-ou (ir(osv í̂ ouû vöu xaX'ov r, to Xaa[iávE'v, exs'XsyTsv IviptníoTj tov natőa 

őovvat, xat npo; avSwoRov éxslvov anojiXE'^a; ,Tj usv’ e?~;v, taÍTstv IniTi^ősio; sí xa\ 

jxí; Xaû ávatv* o3to; ős Xaufíávstv xa\ {jtf( aköSv.‘ — Hermesianax ap. Athén. X III. 
p. 598. D .:

© íjjjil ő $  x a x é ív o v  t o v  a s t  “ í o u X a Y p i E v o v  a v ő p a  

x a t  crcavítüv jx í f f o ;  x T t ó j ie v & v  ex o u v ő ő t o v  

r.áaaz ajjî t yjvalxa;, ó ~o oxoXto'ív TynévTa 
t< 5?ou, vuxTepiva; oux x - qS í i S '  • Jő Jv a ;*  

aXXa MaxTjőovtTj? náca; xarsviaaTo Xaúpa;
AÍ^eÍíov (?) (j.é ĉ“ sv ő’ ’Ap/c'Xseo Tajxtr,v, 

eígóxe tói őaíuwv, Kupin íőíj, s&psT’ oXe^pov 

’A|i©t^íyj aTuyvwv ávTtáaavxe xuvöiv.

Nauck e sorokat nem igen tartja hiteleseknek cancipitis sunt fidei». (Id. m. 
XX I. 1.)

l) Diód. Sic. 13. 10 í : T t v s ;  ős X^ouat n a p 1 ’Apy eXáqi tői [jaatXet M a x s ő ó v c u v  

x a T a  t t , v  */<úpav í - s X S Ő v T a  x j -j  - s p t n s a í í v  x a l  ő t a c n a o 5 f (v a t  [ it x p t o  J t p ó a S s v  t o ú t c d v  t ó >v  

y ő̂vtuv. Gellius, N. A. XV. 20. 9: is eum in Macedónia apud Archelaum 
regem est utereturque eo rex familiariter, rediens noctu ab eius cena cani- 
bus a quodam aemulo immissis dilaceratus est, et ex liis vulneribus mors

Digitized by oogLe



126 Dr. KRAUSZ JAKAB.

Makedoniában, egy Arethuaa melletti pompás vidéken temettette 
el és hozzá méltó síremléket állított e főiirattal:

•Euripides a te emlékezeted soha sem fog elenyészni.* l) 
Hiába esdekeltek az athéniek a költő hamvaiért, s így emlékét 

érczszoborral tartották fenn a Piraeusba vezető utón; az elhányt 
költő iránti szeretet és tiszteletöknek a szobron olvasható e sza
vakban adtak kifejezést:

secuta est. Valér. Max. IX . 12. ext. 4: atrocius aliquanto Euripides finitus 
est, ab Archelai enim regis cena in Macedónia domum hospitalem repetens 
canum morsibus laniatus obiit. Ovid. Ib. 595: utque cothumatum vatem 
tutela Dianae, dilaniet vigilum te quoque túrba canum. Elmsley-féle óletr.: 
tl<l IMaxeőóva; iníjpe rcpo; ’Apye'Xaov tov (SaatXea, xavSayra WtaítEpov avaXuwv ur.b 

[jaatXtxojv i<o3Íart xuvtőv. Cod. Mediol.: aí ős yyvatxs; spouXrJ^rjdav auTov xTEÍvat, 

sfoeXSoöaai d; to ajTrfXatov, |v <5 ypáoiov őtsieXci. Suidas s. v. liupiTTtŐTjc: íteXs-J- 

Tr(c£ o'z 6"o  sni[íouXr(c ’Apptőaíou tou Maxsöóvo? xa\ KpaTrJa tou 8 e“ aXo5 írotTjToiv 

ovtfüv xat o5ovr(aávT«ov aÚTio ~etaávT<üv te tov (jaatXEiü; oÍxett(v Toyvojxa Auaíuayov 

őéxa avtüv ayopaaSévTa tou; [5aatXEo>; ou; auTo; ETps^e xúva; éna^pstvat. Suidasnál 
még ezt is olvassuk: di ős íat<ípr(aav ouy újt'o xuvtöv aXX’ út:b yuvatxfőv vuxtwj 
otaajraaSfjvat ~op£y«5a£vov awp'i rp'o; KpaTEp'ov tov eptiptevov ’ApysXáoy xa't fa p  a/élv 

auTov xal zsp't toű; toioútou; epwTa;* oí o* sp'o; tt(v -pu-ET^v -Ntxoőíxou toü ’ApeSoy- 

aí ou. Adesp. Anthol. Pál. V II. 44: el xa\ őaxpuÓEt;, Eupwríőij, eIXe a l tiótjao; xa\ 

ak Xy/.oppatarat őet-vov & evto xúve; xtX. Addaeus. Anth. PaL VII. 51 : ou as xuvőSv 

yÉvo; ítX’, LuptírtŐr,, oüő: ipvatxb; otaTpo; tov axoTsr,; Ky-ptőo; aXXÓTptov, aXX’ ’Atőr,; 

xat p ip a;. Pausanias, I. 2. 2 : TeSa-Tat ők Kup:níőr|; iv Maxeőovía napa tov [JaaiXÉa 

e'Xítüjv ’Ap/re'Xaov ó őe oí toü SavaTOu Tp<5r:o;, jtoXXoT; yap e<jtiv sjpijtxévo;, É/stm 

xaSa Xe^ouatv. V. ö. Hygin. Fab. 247, Stephanus B y z . p. 176. 1. Sotades ap. 
Stob. Flór. 98. 9. Diogenianus V II, 52. (L. Lelirs, Populáre Aufs. 208. 1.)

*) Ou aóv yz av^a’, Kupwiíőr,;, ciXotTÓ nou. L. Pausanias, I, 2, 2; Elmsley- 
féle életr.; Bianor Anth. Pál. V II. 49; Plut. Lykurg. 31 ; Ammianus Marc. 
XXVII. 7. 8 ; Addaeus Anth. Pál. V II. 51 : Plinius N. H. XXXI. 19; Vit- 
ruvius V III, 3; Suidas s. v. Kuptniőr,; ív. ö. Wesseling. Itiner. p. 605.) Gel
lius N. A. XV. 20. 10: v. ö. Nauck, id. ra. X X III. 1. — Sírját utóbb a villám 
rombolta szét; Plut. Lykurg. 31 : XéyETat őe xa\ töSv XeuLávtov auToy xojAiaSe’vTwv 
otxaoE xepauvbv £?; tov tíoov xaTaox^^at* touto 81 ou faőúo; Ite’p<>> Ttv\ :wv er.i- 
oavwv nX̂ v Fiupi7TÍo7j aujAseaelv uaTípov TsXeuT»{aavTt. Bianor Anth. Pál. V II, 49: 
tg'i; vao énaaTpá^a;, Kuptn;őr(, e’x Ato; aLS-yJo ÎlYviae Táv SvaTav orju.aio; loropíav. 
(V. ö. Thom. Mag. vit. Fridr. Osann. in diur. sehol. a. 1828. P. II. n. 15. 
1829. P. II. n. 43.). Elmsley-féle v ita : saa\ ők xa't xepauvioSfjvat auoÓTEpa [Avr4> 
txEla. Ugyanezt bizonyítja e következő epigramma is :

^ápxE; ő’ atóaXeatat r.up'o; pmf,ffi TpusrjXat 

Xr^Seíaat nuTtr(v oiaav Enat^ójxEvat.

[lóivá ő’ Evsatt Tá̂ po> noXyŐaxpuTö> oajéa xtofót, 
xa't -<ívo; E?voőtot; Tyjőc naoEGyousvot:. —
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tEuripidesnek egész Hellas szolgál emlékül, Makedonia földje 
csak tetemeit födi.» ’ ) Dr. K rausz Jakab.

ANAKKEONI DALOK.

43. Gondtalan élet.

Mihelyt iszunk, a gondok 
* Azonnal elnyugosznak.

Mit bánom én a bút a bajt ?
Mit bánom én a gondot ?
Hisz így is úgy is halni kell,
Mit rontsam én az éltem’ ?
Igyunk, hogy’ iddogáljunk 
Víg istenünk borából.
Mihelyt iszunk, a gondok 
Azonnal elnyugosznak.

I\ T hew rew k  E.

*) GelliiiH, X. A. XV. 20. 10: cum le gáti ad eos (Macedones) ab Athe- 
niensibus missi petissent, ut ossa Athenaa illius pátriám permitterent trans- 
ferri, maximo consensu Macedones in ea re deneganda perstiterunt. Thom. 
M a g . : © a c t  Ők iiz\ to> i/ . & ú ' j a a x t  Kypu:íőou TeXeuTi); toL>; jxev ’A ^ vatou; 7 : á v T a ;  

r . Z 't b r f l a  i ,  lo:poxXsa ők a j  t o v  ukv xal ©atov e’vőeőűaJat ytrcőva, t o j ;  ők ú;:oxpÍTa; auToO 

a s r e o a v t ó r o u ;  T ő i  t ó t í  zlaxyayzív n p b ;  t o v  a y í o v a .  Elmsley-féle vita: x e v o T a c p to v  

ők avToÜ ev Air^vr^tv eyeveTo. Pausanias, I. 2. 2 : avtóvriov Ők ex üetpatőj; epeíma 

Tfóv T£t*//ov í< m v ,  a Kóvcuv uaTepov t t (;  rcpo; Kviő(-) vaujxayía; a vé < JT r,a ev  —  eZat Ők 

t Í í - O ’. xaTa t Í j v  oőbv Y V t o p iu t Ó T a - o t  Mevávőpou t o ü  A t 0 7 t £ & 0 u ;  xxt av^jxa EuptíríŐou 

xrwSv. V. ö. Didymi Clialcenteri opuscula. Auctori suo restituta ad cod. anti- 
quos recognita annotatione illustrata ed. Franc. Bittér, Colon. 1846. 117. 
s köv. lap. [aestimatio vitae Euripidis]). —  A  sírfölirat, melyet állítólag 
Thnkydides történetíró vagy Timotlieus zenész készített, így hangzik:

M'/r)(i.a jxkv rKXXá; étnai’ Kuo'.tííőo’j, óorea ő1 ícr/_ei
Maxsőojv, ft y'xp őe;aT0 TEpaa [íío-j. 

rraTp't; ő' fEXXáőo; 'KXXa; ’A^ijvar rXetara ők MoJaa;
Tcp’̂ ar, ex ~oXX<Tjv xa't tov ératvov v/ii.

Az Ion-, vagy Iophonnak tulajdonított epigramma e z :

Xatoé ueXaan^zXot;, Kugitiíőt;, ev piXotat
íltepta;, t o v  aet \uxt o ;  tywv 'ráXaaov*
tait o, j~'o ySovo; a»v, oti <rot x/éo; á©StTov e-JTat,
Tcov fO;x7(pííat; ativáot; yáptatv.
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FÖLIRATAINK OLVASÁSÁHOZ.

A magyar Nemzeti Muzeum Római Feliratos Emlékei-ben 
184— 184-bis alatt közölt okmány szerint Domiczián császár a 
szokásos megszorítással és illetve kedvezmónynyel czivitást és 
konnubiumot ad:

5 IIS  • QVI • M ILITAVERVNT • EQVITES • ET • PEDITES • IN  • ALIS  
SEX • ET • COHORTIBVS • DECEM • ET QVINQVE QVAE • AP 
PELLANTVR T • CIVIVM • ROMÁN ORVM • ET -T* ET • I I  
ARVACORVM • ET • FRONTONIANA • ET • PRAETORIA •
ET • S ILIANA • ET • I  • ET • I • MONTANORVM •E T •I • NORICO 

io RVM • ET • I  • BRITANNICA • M ILL IAR IA  • ET • I  • BRITTO 
NVM • M ILL IA R IA  vET • f  - ET • I  • ALPINORUM • ET • I  ■ LV  
SITANORVM • ET • I Í  • ASTVRVM • ET • GALLAECORVM 
ET • I I  • HISPANORVM • ET • V- CALLAICORVM • LVCENSI 
VM • ET • V^GALLORVM • ET •V I • THRACVM • ET • V II • BREVCO 

is RVM • ET * VTÍT • RAETORVM • ET • SVNT * IN  - PANNÓNIA 
SVB • L  • FVNISVLANO • VETTONIANO • QVINIS • ET 
VICENIS ■ PLVRIBVS VE • STIPENDIIS * EMERITIS 
DIMISSIS • HONEST A • MISSION • E stb.

így az első küllap s a lényegesben egyezően a bellap, melyek
nek fakszimiléje a jXL-ik és XLI-ik táblán látható; (utóbbin 
III'BREVCORVM áll). A jegyzetek közt a következő észrevételt 
olvasom: ((Nehézséget csinál az első küllap 9. sorában a I u és J*° 
Montanorum, valamint a 11. sorban a T a et I 'a Alpijwrum; e 
nehézség annál nagyobb, mivel azon különös szövegezést nem 
lehet a vésőnek hibául fölróni, minthogy ezen bellap 9. és 11-ik 
sorraiban egészen hasonlólag fordul elő.»

A szövegezés nem tartható hibásnak s a kérdéses két hely 
ekként lesz értelmezendő: cohors I Montanorum equitata, cohors 
I Alpinorum peditata, cohors I Alpinorum equitata, cohors I Al- 
pinorum peditata.

Ugyancsak a M.N.M.R.F.E-ben a 01 sz. a. (fakszimiléje a 
X-ik táblán) közölt fölirat ekként hangzik :

FORTVNAE
SALVTARI
COHors I  ALPinorum EQuitata Publius 
CLODius SEVERVS 

5 PRAEFectus DVOBVS
AVGGustis DDominis NNostris COnSSulibus (a fakszimilén: COSS, a 

szövegben: COS áll)
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a miből a cohors prima Alpinorum equitata létele kétségtelen; a 
másik ugyanezen coborsról említést tevő fölirat ugyanott 139. sz. 
alatt (fakszimiléje a XXII-ik táblán) van s így hangzik:

SIRMio domo OPTIO
COHortis T • ALPiuorum EQuitatae centuria MA 
X IM I • ANnorum X LV I 
STIPendiorum. XXVI Hic Situs Est

5 TITVLVM  • Publius FLavius RVFI 
NVS • EQues BVCcinator COHortis E 
IVSDEm Heres EX • Testamento T (fecit)

Itt a második sorban a véső a szokásos vonásos I  (I) helyett 
s a hetedikben F(ecit) helyett T betűt vésett; (a fakszimilén a betű 
is, a szám is jól van feltüntetve: I és F áll).

Cohors I I .  Alpinorum equitata említtetik ugyanott az 57. sz.
a. közölt föliratban (fakszimiléje a VlII-ik táblán van):

VOLCANO AVGusto 
SACRum COHors I I  
ALPinorum Equitata CVI P 
RAEEST Aulus PLAV

& T1VS • FABia tribu BAS 
SIANVS • ROMA 
PRAEF ectus

A cohors príma Alpinorum peditata említtetik ugyanott a 
28* szám alatti föliratban (fakszimiléje az Y-ik táblán van, de az 
olvasásnál hasznavehetetlen):

IOVI DVLCHENO Publius AELius
LVCILIVS centurio COHortis I.ALpinorum PEditatae.

Nem hivatkozhatom hasonló bizonyítékra a 1’ET‘I'MONTA- 
NORVM nevű két cohorsnál, de az előbbeniekre támaszkodva, a 
hasonszerüség elvének megfelelő eljárást eléggé indokoltnak tar
tom, főleg azért, mert a bevezetésben említett hat ala és tizenöt 
cohors csak ekként állítható össze. A hat ala ugyanis:

1. Az ala I  civium Romanorum
2. az ala I  Arvacorum
3. az ala II  Arvacorum
4. az ala Frontoniana
5. az ala praetoriana és
6. az ala Siliana; a tizenöt cohors pedig:
1. a cohors I  Montanorum equitata
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2. a cohors I Montanorum peditata
3. a cohors I  Noricorum
4. a cohors I Britannica milliaria
5. a cohors I  Brittonum milliaria
6. a cohors I Alpinorum equitata
7. a cohors I Alpinorum peditata
8. a cohors I Lusitanorum
9. a cohors I I  Asturum et Gallaecorum

10. a cohors I I  Hispanorum
11. a cohors V Callaecorum Lucensium
12. a cohors V Gallorum
13. a cohors VI (a franczia kiadásban hibásan: VII) Thracum
14. a cohors V II (vagy III ) Breucorum és
15. a cohors VIII. Baetorum.
Azon aggály eloszlatása végett, hogy miért nincs kitéve az 

equitata és peditata, a feleletet abban vélem találni, mert nem 
szükséges.

A Fortuna salutarisnak állított emléknél szükséges volt 
kitenni, nehogy kétely maradjon arra nézve, hogy a cohors I. Alpi
norum equitata, vagy peditata állította-e az emléket; ugyanígy a 
névtelen optiónál kiteendő volt, hogy az equitata vagy peditata 
cohorsban szolgál-e ? valamint a Jupiter Dolichenusnak szentelt 
emléken is, hogy tudva legyen, mily cohorsban szolgált a kérdés
ben forgó centurio. Minderre azonban a honesta missióban nem 
volt szükség, mert a császár úgy az illető equitata, mint peditata 
cohorsban szolgált katonák javára intézkedett s a I ’ET*rMONTA- 
NORVM és I*ET*I. ALPINORVM cohortesnél, csak az equitata és 
peditata s ületőleg mindkét cohorsra lehetett és kellett gondolni.

A muzeumi közleményen az első küllap hetedik sorában hibá
san áll QVE QVAE helyett, a melyet a fakszimile is feltüntet; 
továbbá hibásan áll a második bellapon a huszonötödik sorban 
Q*ABVRIOBASSO e helyett: D-ABVRIOBASSO, mint azt ismét 
a fakszimile tanúsítja. QVAE áll a vonatkozó helyen a bellapon s 
D a küllapon s azért ezek elnézésből eredt sajtóhibáknak tartan
dók ; a cohors II Asturum et Gallffcorumnál a fakszimile alapján
—  az eredetieket nem láttam — hajlandóbb vagyok G betűt, mint 
C betűt olvasni.

A föliratban említett L. Funisulanus Vettonianust illető s a 
M.N.M.R.F.E-ben a kérdésben forgó honesta missiónál a jegyzetek
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közt is kitett lukaveczi föliratot Katancsich az eszéki mértföldkőről 
irt müvében Kerchelich Notitiáiból csak töredékesen közli; saját 
másolatából a «Specimen philologicum et geographicura Panno
ni®* czímü müvében —  először teljesen, pag. 140. Töredékesen 
közölte Blaskovich is Dissertatióiban, és hihetőleg megvan Katan- 
csich kéziratai közt a muzenmban.

Kecskemét B blic zay  Jónás.

RÁSKAI „VITÉZ FRANCISCOIJÁHOZ.

Tizenhatodik századi irodalmunk ez érdekes, de költői érték 
tekintetében nem épen nagybecsű terméke, tudvalevőleg három 
kiadásban maradt reánk: Debreczen 1574, Kolozsvár 1579 és u. o. 
1601. A költő neve az első kiadás szerint Vasfay Gáspár, a töb
biekben Ráskai Gáspár. A mü az utolsó versszak szerint íratott 
1555-ben, az első kiadásban: az első időben, a többiekben : az első 
Lindvában. Sajtóhibáktól minden kiadás, de különösen az editio 
princeps feltűnően hemzseg.

A költeménynyel eddig hárman foglalkoztak: 1. Toldy Fe- 
rencz,1) ki megjegyzi, hogy a költő élte körülményeiről semmit sem 
tudunk, hogy a «Decamerone» egy beszélye (II. 9) hasonló esz- 
méjti, de váltig különböző kivitellel, s hogy a költő forrása való
színűen egy hézagos néprege volt; — á. Szabó Károly,2) ki a 
Vasfai nevet azért tartja helytelennek, mert Vasfa nevű helység 
hazánkban nem létezik; — 3. e sorok írója, «Vitéz Francisco me
séje* czímű értekezésben,8) melyben kimutatni iparkodtam, hogy 
a költemény forrása, bár nem közvetlenül, Boccaccio idézett no
vellája.

Ennyit tudtunk eddigelé e műről és annak szerzőjéről, mind
össze elég keveset. A következőkben talán sikerül ismereteinket 
nehány adattal öregbítenem.

Eddig ugyanis még senki sem vette észre, hogy a vers/ők e 
költeményben is, mint sok más régi emlékünkben, értelmet ad- 
nak. E versfők a következők :

*) A  magyar költészet története, 2. kiad., Pest, 1867, 110. 1.
• *) Régi magyar könyvtár, Budapest, 1879, 56. 1., a 108. sz. alatt. 
A) Egyetemes Philologiai Közlöny, I II . (1879), 100— 108. 1.
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e l i i  e n \ b a n f  i \ i s t i a n \ e s \  a l s ó  | l i n d a- 
b a v | k a z>a | t a r s a v a i  | őrs ag | m a g d a l n a a a l  | 
m a e g Í 8 t e v a k & j a | a * | v | & i « | / t < i r a 2 | i o | 6 n/ i |  
m i k l o s a l  | e e s | b a n f  i | a n n a v a l | i y e n d a t  
k i t e a r n a a | a s | n a _9 t | i s t e n  \ a g o \ a z \ v \ i o 
v a l t a b m l  | v a s i  u m a i a g e .

£ versfőkből a dőlt betűkkel szedetteket sikerült kibetüz- 
nőm, a többiek egy-két helyének értelmét sejtem. Az összefüggés 
a következő : Éljen Bánfi István és Alsólindavai háza társával Or
szág Magdolnával (ha egy isten akarja?), az ö kis fiával, jó  Bánfi 
Miklóssal és Bánfi Annával (jövendőt kitárná?) az nagy isten adjon 
az ő jóvoltából . . . .

A meg nem fejtett betűk és betűcsoportok nem lényegesek, 
az ajánlás maga teljesen érthető és megfejthető, —  talán a költe
mény szerzőjére is enged következtetnünk.

Lássuk a versfőkben említett egyéniségeket.
Alsólendvai Bánfi István (V.), Zalamegye főispánja és Fer- 

dinand király főasztalnoka, utóbb országbíró, szül. 1522. február
9., elhunyt Cserneczen 1568. január 2:2., élte 46. évében.

Neje Gúti Ország Magdolna, meghalt Alsólendván, 1584. 
február 5.

Gyermekei: 1. Anna, szül. 1544., —  2. Miklós, szül. 1547.,
— 3. Gáspár, szül. 1551. deczember 21., — 4. Magdolna, szül.
1557., — 5. Katalin, szül. 1559.

L. ez adatokról az Alsólindvai Bánfi nemzetség naplóját a
• Tudománytár* 1841-iki IX. kötetében.

Feltűnő, hogy Bánfi Gáspárt a mi költőnk nem említi, pedig 
a nemzetség Naplója szerint 1551. deczember 2 1 . született, Rás- 
kai pedig 1552-ben írta költeményét. Az id. Napló szerint ugyanis 
«XXI. Decemb. Gáspár Bánffy filius Magnifici domini Stephani 
Bánffy de Alsolyndwa Comitis Zaladiensis ex Illustri et Magnifica 
domina Magdalena Orzaagh de Guuth est natus circa horam quar- 
tam pomeridianam 1551.» E feljegyzést maga Bánffy István írta; 
azért még sem lehetetlen, hogy írási hiba lappang benne ') (talán 
1554. vagy 1561 hely.).

*) így pl. Bánfi Katalin születését is 1569-re teszi a Napló (decz. 3., 
323. 1.). De ez lehetetlen, mert atyja 1568. január 22. hunyt el, 8 így ő a 
következő év deczemberében nem születhetett, — ós febr. 17. (255. 1.) maga
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Ráskai, ki 1552-ben írta művét, a gyermekek közül csak Mik
lóst és Annát ismerhette., kik 1547-ben, illetve 1544-ben születtek; 
s valóban csak ezeket említi. A többi három gyermek 1552. után 
(1554]?]), 1557. és 1559-ben) születtek; ezekről a költő még nem 
tudhatott s így fel sem említi őket. Ha Gáspár 1551-ben született 
volna, a költő őt 1552-ben írt müvében semmiképen nem mellőz
hette volna hallgatással.

És most keressük a szerzőt.
Két Ráskai Gáspárról tudunk a XVI. századból.
(I.) Ráskai Gáspár, Ráskay Balázs tárnokmester (f 1517.) 

fia, II. Lajos király alatt főkamarás, tárnokmester és temesi fő
ispán volt. Megmenekülvén a mohácsi ütközetből, 1526-ban Sza- 
polyai hive lett és 1540-ben Nógrádmegye főispánja.1) Halála évét 
nem találhattam. Mag nélkül halt meg.

Ezen Ráskay Gáspár nőtestvére, Ilona, lindvai2) Bánffy Fe- 
rencznek (f 1583.) volt neje.8) Fiók, (IV.) Bánffy László, a század 
második felében mint'főajtónálló és főlovászmester szerepel.

A második Ráskay Gáspár volt Ráskay Mihálynak (a XVI. 
azázad utolsó tizedében zemplini követnek) fia ; de erről épen sem
mit sem tudunk. Valószínűen későbben élt, semhogy költeményünk 
szerzőjének tekinthetnők.4)

Ha már most tekintetbe vesszük a következő adatokat: 1. 
Költeményünk 1552-ben Íratott; —  2 . szerzője a fennmaradt három 
kiadás közöl kettő szerint Ráskay Gáspár volt ; —  3. írta e költe-

a Napló ezt mondja: «Catkerina Bánffy . . . .  hoc die, circiter annum 
aetatis $uae duodecimum obdormivit in Domino, Anno salutis 1572» — tehát 
1569 írási hiba e h. 1559. L. Kerékgyártó Árpád, Magyarok életrajzai, Pest, 
1858, I. 263. 1. is.

*) Nagy Iván, Magyarország családai, Pest, 1862, IX., 637. lap, — ós 
Jászay P., A  magyar nemzet napjai a mohácsi vész után, Pest, 1846, I., 
241, 534. 1.

*) Ez a Bolondóczi ághoz tartozik ugyan, de a család a XVI. század 
közepe felé felhagy e praedicatummal, s a törvényekben úgy mint egyebütt 
az Alsólendvai birtoknévvel említtetik. L. Kerékgyártó Á. id. m., 263. 1.

®) Cár. Wagner, Collectanea genealogico-historica ill. Hung. Familia- 
rtrm, Pozsony, Pest és Lipcse, 1802, I. p. 20.

*) Atyja Mihály a XVII. század legelején halhatott meg. Róla 1. Szir- 
may, Nótát. Histor. Com. Zemplóniensis ed. M. G. Kovachich, Budae, 1804, 
p. 94, 95 ad a. 1595 és 1596.
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menyét, szintén két kiadás szerint, Alsó-Lindvában, Zalavárme- 
gyében, a Bánffyak fészkében; — 4. ajánlja müvét Alsólindvai
Bánfi Istvánnak s családjának; ------ és ez adatokkal összevetjük
azon történeti adatokat, hogy az 1526-ban Mohács csataterén és 
1540-ben mint Nógrádmegye főispánja Szereplő Ráskai Gáspár 
rokonsági (sógorsági) viszonyban van azon Bánffy-házzal, melynek 
«Vitéz Francisco* költője e müvét ajánlotta, —  alig fogunk na
gyon tévedni, ha e költemény szerzőjét ama történeti Ráskai 
Gáspárban véljük felismerhetni.

•Vitéz Francisco* szerzője érdekes párképen lép «Volter és 
Grizeldis» szerzője mellé; mind a kettő hazánk történetében kivá
lóbb helyen fontosabb szerepeket vitt egyéniségek, kiknek jelentő
sége nem az irodalmi, hanem a politikai történet körébe esik. 
De két lényeges pontban különböznek egymástól. Istvánfi Pál két
ségtelenül nagyobb, hivatottabb költői tehetség volt, mint Ráskai 
Gáspár, mit nemcsak költeményeik stílje, hangulata, kompositiója, 
hanem már a tárgy megválasztása maga is bizonyít. Azután Ist
vánfi Pál nagyobb politikai szereplése előtt irta 1539-ben költemé
nyét Volter és Grizeldiszről, —  Ráskai Gáspár pedig élte alkonyán, 
midőn a politikai élettől visszavonulva rokonai körében élt, fordúlt 
a Múzsához. Nem csoda, hogy ez az aggastyán iránt kevésbbé ke
gyes volt, mint ifjabb és épen családi életének legboldogabb nap
jait élvező kortársa iránt.

H einrich  G usztáv .

ANAEREONI  DALOK.

37. Fiatal öreg.

Szeretem a vént ha vidám,
Szeretem a táncos iQut.
De ősz-öreg ha táncol,
Hajára nézve vén csak,
Szivére nézve iíju.

P. T hewkkwk  E.
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HOGY HÍTTÁK AZ ÁRGÍRUS  SZERZŐJÉT?

Ismeretes dolog, hogy e csodaszép népkönyvünk az első 14 
versfőben megmondja szerzője nevét. Ismeretes az is, hogy Toldy 
Ferencz előtt e nevet mindenki Gergei-nek olvasta. A sok tanú 
közül csak Benkőt említem, a kinek erre vonatkozó szavaiból, 
melyeket Toldy (A  magy. költészet kézikönyve. I. köt. Pest. 1855. 
130— 131. 1.) egész terjedelmükben idéz* elég ezt az egy mondatot 
ideiktatnom : «Subiugatae a Romanis Daciae históriám non insulsa 
expressam legimus fabula in opusculo poetico, ex italorum chroni- 
cis hungarica lingua, per Albertum Gergci pridem elaborato» (Tran- 
silvania. Pars prior, tóm. I. Yindob. 1778. pag. 16.). Csak Toídy 
csinált (id. h.) Gergei-bői Görgei-1, mivel az előbbi írásmódot az 
«akkori» vagyis XVI. századbeli «kiejtésnek* tulajdonította. Ez a 
megokolás mindenkép gyönge.1) Először is az ö-vel fölcserélt e-t a
10 . versfőben levő «Ezen» szó első betűje szolgáltatja; az pedig olyan 
e, mely nem váltakozik ö-vel. Ez tehát legalább is nem tanácsolja 
a fölcserélést. Hozzájárúl azonban másodszor, hogy nincs is rá 
semmi kényszerítő ok; mert elfogadva a kérdéses vezetéknévnek 
helynévből való származását, korántsem szükséges akár a szepes- 
8égi, akár a tornamegyei Görgö-re gondolni, minthogy bizonyára 
még a beregi Gergely helység is előbbre való, melyből szintén 
lehet az ly-nék j-re  változásával és eltűnésével Gergelyig Gergeji 
helyett Gergei, annál inkább a nógrádi Gerge (Kis-Gerge, Gerge- 
Lipta, Gerge-Mihály), mely ellen semmi kifogást sem lehet tenni. 
A Görgei-re való változtatás tehát minden esetre erőszakos, és 
különösen azért sem helyeselhető, mivel az Árgirus szerzőjének 
az első 8 versfő tanúsága szerint Albert a keresztneve, a milyen 
Görgei-nek semmi nyoma sincs az egész múltban. Annélkül pedig 
mi oka vagy mi haszna az elcsavarásnak ?

Nem tartok tőle, hogy valaki állításomat azzal az 1515 és 
1521 közt a bécsi egyetemen tanuló kassai magyar ifjúval akarja 
megdönteni, a kit Váli Béla a múlt füzet 45— 46. lapján Georgius 
AlbertiCaschoviensis, Georgius Albertm Cassoviensis és Magister Ge-

*) Beöthy Zsolt sem tartja valószínűnek a Görgei nevet. (Színészek 
és színműírók. 1882. Vörösmarty Csongor és Tündéje.)
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orgius Alberti ex Caschovia változatokkal említ. Hogy valamely Gör
gei írta-e magát latinosan Georgius-neík, azt nem tudom s minthogy 
szükségem nincs rá, nem is kutatom. Annélkül is bizonyos, hogy 
az a kétszer Alberti-nek ós egyszer Albertus-n&k írt Georgius nem 
Görgei, mivel különben mint vezetéknév a latin nyelvben dívó 
szokás szerint nem az Alberti vagy Albertus név előtt állana, ha
nem csak utána következnék. Az a Georgius tehát csak keresztnév, 
csak György lehet és ezt még inkább megerősíti az, hogy a másik 
nevet meg épen ellenkezőleg nem csak helyzete, hanem kétszeri 
Alberti alakja is, mely Georgius mellett szükségképen nominati- 
vusban álló keresztnév teljességgel nem lehet, vezetéknévnek bizo
nyítja. Ennélfogva az idézett bécsi egyetemi tanuló semmi esetre 
sem kassai Görgei Albert, hanem egyszerűen kassai Alberti György, 
Tehát bátran ismételhetem, hogy olyan Görgei-nek, a ki kereszt
nevén Albert lett volna, s így olyannak, a kinek kedvéért talán 
Gergei-t érdemes lett volna Görgei-re változtatni, mind ez ideig 
semmi nyoma.

De engem nem csak az igazolhatatlan Görgei, hanem még 
az igazolható Gergei sem elégít ki. Valamint Toldy és követői, úgy 
előzői sem vették észre, hogy a második e helyett csakis a illik a 
szövegbe és hogy némely kiadásokban e helyett csakugyan a van. 
Ez egy kis fejtegetést követel. Argírus királyfi atyja, Akléton ki
rály egyszer kertjében járván, meglátott «egy szép virágos fát#, 
melyet «ő azelőtt még nem látott vala». E fának «virága mint 
ezüst olyan színű vala, a közepi pedig szép gyöngyszemmel rakva, 
melynek a termését* Akléton «alig várja vala». Ez a szép virágos 
fa almafa volt. A folytatást hadd mondja el maga a vers:

9. Gyönyörűségesen nappal az almafa 
Ezüst virágával úgy tündöklik vala,
Ejtszaka nagy szépen megérik almája,
De reggelre fáján egy sem marad vala.

10. Ezen az Akléton igen búsi'ú vala.
Másodszor is a fa megvirágzik vala,
Gyöngyös virágjában sokat behordata,
Ejtszakán őrzőket a kertbe bocsáta.

11. Reggelt alig várja, a király felkele,
Palota ablakán a kert felé néze,
A szép gyümölcsfának hát nincsen termése;
O maga őrzőkhöz a kertbe beméne.

136 VOLF GYÖRGY.
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12. Gyorsasággal siet a király liozzájok,
Tehát a fa alatt mind elalnttanak;
A király felkölti, kérdé: mit láttanak?
Azok a királynak imigyen szólának:

Itt azután a kiadások két pártra szakadnak, melyeknek egyike így 
felelteti az őrzőket:

Ez arany almákat fán szépeket láttunk,

másika pedig ezt mondatja velük:

Az arany almákat fán szépeket láttunk.

Az egész különbség «Ez# és « A z » ; de azért jóval fontosabb mint 
a milyennek első tekintetre látszik. ítéletem szerint nem «Ez», 
hanem «Az» a helyes.

Hogy az erőszakos bizonyításnak még a színét is kerüljem, 
megemlítem azt is, a mi véleményemnek nem kedvez. A buda
pesti könyvtárakban csak hat különböző kiadást találtam. Ezek 
közül a legrégibb, melyet Yáli a múlt füzet 37. és 47. lapján hibá
san Bagó Márton-félének mond, Landerer Ferencz Leopoldnál 
jelent meg Budán 1763-ban. Ez úgy látszik egyáltalában a legré
gibb kiadás, melyet birunk; mert Sándor István Magy. könyves
házában is ez az első és Szabó Károly Régi magy. könyvtára, mely 
1711 -ig terjed, egyet sem ismer. A következő két legrégibb kiadás, 
melyet láttam,ugyancsak Budán Landerernél 1770-ben és 1789-ben 
jelent meg; a többi 1831-ből, 1853*ból és lSő7-ből való Bagó 
Márton-féle szintén budai kiadás. Itt nekem nem kedvez, hogy 
«Az »  csak a három legfiatalabb kiadásban van és hogy megfor
dítva «Ezo a három legrégibb kiadásra támaszkodik. Ez azonban 
nem elég erős ellenvetés, mivel a Landerer-féle kiadások minden 
régiségük mellett is újabb és rosszabb typuson alapúihatnak, mint 
a sokkal fiatalabb Bagó-félék. Lachmann pl. a Nibelungenlied leg
régibb szerkezetét a legfiatalabb kéziratban ismerte fel. Lehetsé
ges tehát, hogy az újabb kiadások nagyobb hitelt érdemelnek mint 
a régi ebbek. Egyelőre megelégszem ennyivel is; csak még azt 
jegyzem meg, hogy Toldy (id. h.) nem csak. budai, hanem váczi, 
komáromi, győri és pozsonyi kiadásokat is említ és hogy ezek 
meglehet mind mellettem szólnak.

Hogy igazságosan Ítélhessünk, meg kell vizsgálnunk a szö
veget s meg kell állapítanunk az összefüggést. A 13. versszak első 
ezava, minthogy abban a mondatban több főnév nincs és a mól*
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léknevek közül az egyik maga is jelző, a másik pedig akár ez-zel, 
akár az-zal összekötve az igét láttuk alakban követelné, a mi ellen 
azután a rím tiltakoznék, csak vagy az «almákat* vagy a «fón» 
névre vonatkozhatik. Az utóbbi nagyon merész, talán példátlan 
inversiót tesz föl s így nem \gen valószínű. De azért csak vonat
kozzék az a szó a «fán« névre. Akkor az ez csak abban az esetben 
volna helyén, ha az őrzők azt hihetnék, hogy a király nem tudja, 
mi fáról van szó. De meg a király azt kérdezi, hogy «mit láttanak# 
és így különben sem ad nekik okot, hogy a fára rámutassanak. 
A helyes szó itt ennélfogva csakis az lehet. A verssor tehát vagy 
így: «Az fán arany almákat szépeket láttunk*, vagy pedig így: 
«Arany almákat az fán szépeket láttunk#, vagy végre így ala
kúina: «Az arany almákat fán szépeket láttunk#, mint a hogy a 
Bagó-féle kiadásokban van. Első esetben középmetszet nélkül, 
másodikban középmetszettel, harmadikban inversióval és közép
metszettel állana. Látni való, hogy a középmetszet kedvéért vala
mint azért, hogy a versfőbe a-t kapjon, nem kellett volna a verse
idnek okvetetlenül inversióhoz folyamadnia. Szépen egyeztethette 
volna a kettőt, ha úgy alkotja a sort, hogy «Arany almákat az fán 
szépeket láttunk#. Azért nem is hiszem, hogy az a bizonyos szó a 
«fán# névre vonatkozik; de nem akartam a dolog könnyebb végét 
fogni. A másik lehetőség, s ez a valószínű, hogy az a bizonyos 
szó az « almákat# névre vonatkozik. Ezzel nagyon hamar végez
hetünk. Az almából « reggelre fáján egy sem marad vala# s így 
nincs is az őrzőknek mire rámutatni. Azután meg a király sem 
kérdezi, hogy látták-e az « arany almákat#, hanem csak azt, hogy
• mit láttanak#; tehát még csak a király beszédéből sem ránthatják 
elő. A helyes szó ennélfogva itt is csak az lehet s így a verssor 
inver8Íó nélkül is csak «Az arany almákat fán szépeket láttunk#, 
íme a Landerer-féle régibb kiadások ellenében csakugyan minden
kép a Bagó-féle fiatalabb kiadásoknak van igazuk.

Már most legyen szabad az utóbbiak nyomán ideiktatnom 
azt, a mi a név kiegészítésére még szükséges.

13. «Az arany almákat fán szépeket láttunk,
Egy kis szelet fújni éjtszakán hallottunk,
Mely miatt mindnyájan el kellett alunnunk,
Mintegy fél megholtak földre nyomattattunk.*

11. Igen hamar király házába beméne,
Nagy bánatuak magát mindjárást ereszté.
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így nem csak hogy Görgei, hanem Gergei sem állhat meg. 
Észrevette azt már tíz évvel ezelőtt Szarvas Gábor és az Argírus 
szerzőjét Gergai-nak nevezte (Magy. igeidők Pest. 1872. 225.1.). De 
még ez az olvasás sem tökéletes, habár a valótól már csak egy ha j- 
szál választja el. A szók, melyeknek első betűje a név összeállításá
hoz veendő, a következők: Gyönyörűségesen (9.), Ezen ( 10 .), Reg
gelt (11.), Gyorsasággal (12.), Az (13.), Igen (14. versfő). A ki ezekre 
épen csak rápillant is, észreveheti, hogy előzőimnek mind a 9. mind 
a 12 . versfőben olyan szó szolgáltatta a g-1, mely <7-vei csak a szem
nek kezdődik; de még ennek sem ha a « Gyönyörűségesen» és
• Gyorsasággal» szókat egymás mellett látja. A világos ismétlés 
kétségtelenül mutatja, hogy ez a dolog nem véletlenségből, ha
nem czélzatosan van így ; azért mind a két szóban a g mellett 
észre és figyelembe kell vennünk az y-1 is, a mi annyit tesz, hogy 
a kettőből ne g-1, hanem gy-t kölcsönözzünk a szerző nevének 
fölépítéséhez. De vájjon nem müvelünk-e akkor szokatlan dolgot? 
Határozottan mondhatom, hogy nem; mert ott van bizonyságomul 
Tinódi, a ki Kapitán György baj viadalában (Szilády Áron, Régi 
m. költők tára. III. köt. Budapest 1881.311— 312.1.) a «Györgynek * 
szót György, Elvégezve, Viadalt, Rajta, Gyorsan, Nagyhamar, 
Ezt, Ketten szavakból vagyis Gy, E, V, R, Gy, N, E, K betűkből 
állítja össze. Ezek már csak elég világos gy-k. Már most ezt 
vizsgálódásunk tárgyára alkalmazva, a fentebbi hat szóból Gy, 
E, R, Gy, A, I betűk tűnnek ki. Az Argirus szerzőjét tehát nem 
Görgei, nem Gergei, nem Gergai, hanem Gyergyai Albert’nek 
hítták.

Szabad-e arra is hivatkoznom, hogy e név támogatására 
megvan Erdélyben ős idők óta mind a Gyergyó helynév, mind pe
dig az ebből származó családnév ? Azt hiszem, hogy szabad; mert 
hiszen én nem abból indúltam ki, hogy van Gyergyó, meg hogy van
nak Gyergyaiak, tehát mégkisértem, nem lehetne-e az Árgírus szer
zőjéből is Gyergyait csinálni. Az erőszakos bizonyítás bűnétől egészen 
tisztának érzem magamat. En ugyan szentül meg vagyok győ
ződve, hogy a 13. versszak elején csak «Az» a helyes, de azért a 
versfőkbe rejtett nevét soha sem mertem volna Gyergyai-nsik ol
vasni, ha a kiadások mind «Ez# mellett tanúskodnának. Ez eset- 
beb az Argírus szerzőjét egyszerűen Gyergyei-nek mondanám sha 
nagyon elragadna a merészség, eredetét Györgye helységben ke
resném. Gyergyai-T& elfogúlatlan elmével és részrehajlatlan Ítélet

lo ;:
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alapján jutottam; annál jobb tehát, hogy Erdélyben nem csak 
Gyergyó helység, hanem Gyergyai család is van.

De vájjon a mi Gyergyai Albertiink-nek maradt *e még egyéb 
nyoma is ? Erre a kérdésre ma nem válaszolhatok. Még csak Nagy 
Ivánban kerestem; de ott a sok Gyergyai közt egy Albertet sem 
találtam. Annyi valószínű, hogy erdélyi levéltárakban kell kutatni. 
Legalább ide utal a Gyergyai név, sőt talán az is, hogy erdélyi 
történetírók (pl. Benkő id. h.) Árgírus meséjében Dáczia római 
meghódításának allegóriáját látják. Nagyobb nehézség, hogy azt 
sem lehet biztosan tudni, mely korban élhetett. Váli a múlt füzet 
47. lapján két adatot említ. Az egyik az, hogy Gyöngyösi a Murá
nyi Vénusban, mely először 1664-ben jelent meg, egy helyen 
(Toldy kiad. 89. 1.) így szól:

Nagy szívek-szakadva hogy várakoznának,
Sok öszvegyűlt medvét felettek látának;
Hallatlan bömbölést azok csinálának,
Mintha az Argírus ördögi volnának.

E szerint az Árgírus készültét 1664 elé kellene tennünk. De 
Gyöngyösi szavai nem szükségképen Gyergyai Albert Árgírusára 
vonatkoznak, mivel «az Árgírus ördögit* szóbeli elbeszélésből is 
vehette. A másik adat sokkal fontossabb. Otrokocsi Foris Ferencz 
1693-ban megjelent híres művében (Origines Hungaricae. Pars II. 
Franequerce 1693. pag. 66— 67.) sok egyéb közt a tündér szót is 
etymologizálván, így szól: « Dicitur etiam apud nos Tündér-Ország 
quasi dicam, Tyndareum Regnum ; per quod etsi Vulgus nostrum, 
inepte Transylvaniam intelligit, quasi Tündér esset Erdély (Tran- 
sylvania); attamen si me non fallat memória, ex initio saltem 
Históriáé cujusdam triviális Rhythmicae lecto, cujus initium est: 
A Tündér Országrul bőséggel olvastam; Olasz Chronicabul kit meg for- 
ditottam. &c». Ez Gyergyai Albert Árgírusának két első sora s így az 
egésznek okvetetlenül 1693 előtt kellett készülnie. Ennyi a biztos. 
A mű sajátságai ugyan egészen a XVI. század bélyegét mutatják, 
de azért a XVII. századnak legalább első felére is szabad gondolni. 
De hátha a Gyergyaiak közt ép oly kevéssé akad Albert, mint a 
Görgeiek közt ? Az úgyhiszem, minthogy semmit el nem csavartam, 
semmit másra mint magára a műre nem építettem, olvasásomat 
semmikép meg nem dönti és így akár lesz a történeti kutatásnak 
e részben eredménye akár nem lesz, az Árgírus szerzője mégis 
Gyergyai Albert marad. V olf G yörgy.
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AQUINCUM TÖRTÉNETÉHEZ.

• És Sidonius Apollinarís egyszersmind az utolsó író, ki városim- 
kát említi. Többé századokig nincs róla szó sem valódi, sem költött 
római néven, sem akármi más név alatt.*

E szavakkal fejezi be Aquincum érdemdús történetírója e város
ról 6zóló utolsó értekezését. *)

Aquincum története főleg reánk nézve, de egyetemes történeti 
szempontból is oly érdekes, hogy nem tartom feleslegesnek, nehány 
adatra figyelmeztetni, melyek nézetem szeriüt Aquincum felemlíttetését 
legalább a VII., de talán a VIII. századra nézve is bebizonyítják.

Olvassuk pedig e város nevét két földrajzi tanköoyben; az első
nek czíme : Ju lii Honorii oratoris excerpta, quae ad Cosmographiam perti- 
nent és található Pomponius Méla Gronovius-féle kiadásában 691. köv. 11., 
a másik pedig: Cosmographia, antehac temere Aethico adseripta, ugyancsak 
Gronovius által kiadva Méla függelékében 702. köv. 11. Julius Honorius 
idézi (694.1.) Aquincum nevét azon városok nevei között, melyek az 
oceanus occidentalishoz tartoznak, és a Cosmographia (713. 1.) szintén a 
nyugati oceanus városai között emh'ti, de egyszersmind mint oly várost, 
mely a Dráva és Dana között levő Pannóniában található (715.1.): 
Flurius Danubius nascitur ex Alpibus: procedens geminatur, et effecti duó. 
Danubius et Draux, includunt intra se Pannoniarum plurimas ciritates, id est 
Acinttum stb.

Ha ezen müvek szerzőire nézve biztos adataink volnának, akkor 
az idézett szavak folytán Aquincumnak az ő korukban való fennállása 
legalább némi valószínűséggel feltehető volna ; de a dolog úgy áll, hogy 
először az említett művek szerzői és azoknak keletkezése ideje és módja 
iránt tisztába kell jönnünk és csak akkor, ha legalább körülbelül meg 
van állapítva, hogy mikor Írattak ezen geographiai művek, lehet biztos 
következtetést vonnunk Aquicumra nézve. Pedig nem könnyű dolog a 
biztos eredmény e vitás kérdésben, már azért sem, mert, mint tudva 
van, ugyancsak Aethicus Ister neve alatt létezik egy másik geographiai 
mű is ezen czím alatt: Cosmographia Aethici. Istrici ab Hieronymo ex 
(iraeco in latinum breviárium redacta, melyet először d’Avezac (Paris 
1852) és ezután Wuttke Henrik adott ki (Lipcse 1833). Ezen műre 
vonatkozik a feljebb említett czímben e kitétel: „antehac temere Aethico 
adseripta“ , úgy hogy a Wuttke által kiadott Cosmographia az eredeti 
authentikus műnek tartható, a Gronovius-féle pedig pseudepigraph 
volna, mely Aethicus (azaz Ethicus) neve alatt látott napvilágot.

*) Salamon F. Századok XV, 9, 676. 1.
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Ezen körülmény által a dolog még sokkal jobban összebonyoló
dik. Tekintetbe kell most már vennünk nemcsak a Gronovius által 
kiadott két mű egymáshoz való viszonyát, hanem azt is, hogy e két 
Aethicus-féle munka mennyiben áll összefüggésben egymással. Csakis a 
régibb, igazinak tartott Aethicus keletkezése idejének megállapítása 
után leszünk képesek a pseudepigraph irat idejét meghatározni.

Természetes, hogy e helyen csak igen röviden szólhatunk e kér
désekhez, melyeket különben fontosaknak nem tartunk, ifiível a Grono- 
’vius-féle két iratra nézve nehéz elhatározni, melyik a kettő közűi a 
haszontalanabbik.

Az igazinak tartott Aetliicusnak kiadója, Wuttke, egy felette 
hosszú bevezető értekezésben és még egy külön műben (Lipcse 1854.) 
is azt törekszik bebizonyítani, hogy ezen Aethicus csakugyan az, a 
kinek látszani akar, t. i. egy istriai származású görög-skytha, ki a Kr. u. 
harmadik század végén utazgatott és még a negyedik század elején 
is élt, de — Istria, az Aethicus hazája, azt hiszi W. «a Duna torkola-. 
tánál» volt! Görögül írt Cosmographiáját Hieronymus fordította latinra 
és így nem volna kétség az iránt, hogy egy negyedik századbeli művel 
van dolgunk 1 Valóban csodálatos, hogy tudományos ember hogyan tud 
egy ily mese bebizonyításának 200 lapot szentelni; mert hogy ezen 
Aethicus műve soha görög nyelven nem volt írva, hogy azt Hieronymus 
nem fordította, ennek bebizonyítására nem kell egyéb, mint Eusebius 
Chroniconjának Hieronymus által készített fordítását olvasni és ezen 
Aethicussal összehasonlítaui; ekkor azonnal kiderül, hogy ez a két 
fordítás nem származhatik e<jy kéztől. Nem csoda, ha kritikusabb tudó
sok 1 tagadják, hogy ezen férczmű valaha Hieronymus keze alatt lett 
volna, és ha azt állítják (még pedig nagyon helyesen), hogy az legfel
jebb a VII. század terméke lehet.

Mindazonáltal a középkorban nagyon el volt terjedve, mint kéz
iratainak igen nagy száma mutatja, és ezen elterjedtségből magyaráz
ható az, hogy ezen akkoron híres mű szerzőjének neve alatt egy másik 
Cosmographia is jelent meg, melyet azonban már az első kiadók egyike, 
Gronovius, nem akart Aethicus művének elismerni. Ha az első Aethicus 
műve a Vn. században Íratott, akkor a második is legkorábban ezen 
század végén, de valószínűleg a VUI. század elején keletkezett.

Nehézséget okoz azonban még Julius Honorius kivonatának és a 
második Aethicusnak egymáshoz való viszonya. Mindkettő bizonyos 
összefüggésben van egymással keletkezésére nézve, és pedig akként, hogy

*) Teuffel, Rom. Lit. Gesch. 1134. 1., Wölfilein E., a Pauly-féle En- 
cyclopaediában I. 478. 1. és Bunbmry, Hist. of Anc. Geogr. II. 705. 1.
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vagy az Exceipta  csakugyan megérdemli nevét, t. i. rövidítő kivonat a 
második Aethicusból vagy megfordítva, az Aethicus nem egyéb, mint 
egy bővített és talán javított Honorius. Eddig a tudósok az első lehető
ség mellett kardoskodtak, különösen azért, mert Julius Honorius úgy is 
ismeretes név és műve is földrajzi volt; idézi őt Cassiodorus *) és ez idé
zetből kétség kivűl az tűnik ki, hogy Julius Honorius egy cosmographiát 
írt, de hogy ezen cosmographia, illetőleg Excerpta csakugyan Julius H. 
műve, azt nem hiszem. Sokkal okosabb ember volt ez a Cassiodorus, 
hogysem valakinek ezen haszontalan kivonatot ajánlotta volna azon 
czélból, hogy abból a cosmographiával megismerkedjék, mert az ugyan 
ezen rövid kivonat alapján teljességgel lehetetlen. Igen helyesnek tar
tom azért Bunburry véleményét, ki ezen Excerptát a VI. vagy VH. 
századba valónak mondja. Ha már rokonságot fel kell tételeznünk a 
szóban forgó két mű között, inkább az lehetséges, hogy az Excerpta 
csakugyan kivonat, de nem Julius Honorius művéből, hanem a második 
Aethicusból, mert ez sokkal terjedelmesebb mint amaz, ugyanaz a 
tárgya, ugyanaz a beosztása is. De nem szabad felejtenünk, hogy a ha
sonlatosság és rokonság magyarázására még azt is feltételezhetjük, 
hogy mindkettő egy közös harmadik forrásból eredt. Ezt tartom én 
valószínűnek, ez alkalommal azonban nem lehet róla értekeznem.

De hát honnan vette mindkét mű anyagát ? E kérdésre felelni 
könnyű, mert mindkettő elején történik hivatkozás térképre, és különö
sen az Aethicus a Cresar és Augusztus idejében történt mérésekre 
reilectál. Nincs okunk ezen hivatkozást alaptalannak tartani,*sőt inkább, 
látszik, különösen az Aethicusból, hogy írója csakugyan egy térkép 
után indult, és pedig oly ügyetlenül, hogy a rajta lévő neveket ugyan 
el tudta valahogyan olvasni, de sokszor nem volt képes különbséget 
tenni köztük, és ennek következtében pl. a városok között előfordul 
t'ominayena, Celtiheria, Olympox és Acroceraunia, Hiúm és Trója  mellett 
Troas is, a hegyek között (iermania minor stb. Ugyanezen vagy ehhez 
hasonló térképet használhatott'az Excerpta szerzője is és így érthetjük, 
hogy honnan van az egyezés és eltérés a kettő között. Az is valószínű, 
hogy a két hasonló mű, vagy jobban mondva két hasonló iskola
könyv, hasonló körülmények közt keletkezett és hasonló szükség hozta 
őket létre.

De mit bizonyítanak a fentebbi idézetek Aquincumra nézve ? Ha 
csupán azon kétségbe vonhatlan tényt vesszük tekintetbe, hogy az em
lített Excerpta és második Aethicus a VII., sőt talán a VIH. században 
keletkeztek, akkor azt kellene állítanunk, hogy Aquincum neve a VII.

Divin. lect. 25. Teuffelnél Ií. Lg. 8-2'2, 1.
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vagy VIII. században előfordulván, ez időben a város maga is fennállt 
még, mert akár mily haszontalan mű legyen is mind a kettő, annyit 
csak tudhattak szerzői, hogy az általok említett városok fennállnak-e 
még vagy sem. Én azért egyelőre nagyon hajlandó vagyok feltenni, 
hogy városunk még az avarok korában is fennállott. Nem tagadhatni 
azonban, hogy miután a tárgyalt művek térképet és talán ugyanazon 
térképet használtak, az sem lehetetlen, hogy az Excerpta és Aethicus 
tartalma régebbi időre vonatkozik. A felemlítést, azt hiszem, minden
esetre megérdemlik e források.

F röhlich  R óbert .

ANAKREONI  DALOK.

1. Anakreon koszorúja.

Álmodtam a teószi,
Költő Anakreonról:
Meglát s magáho’ szólít 
S én elszaladva hozzá 
Csókoltam és öleltem.
Ősz volt ugyan, de szép még,
Szép és gyönyörre vágyó.
Ajkán borillat érzett.
Már reszketett azonban 
S kezén Erósz vezette.
Fejérül a füzérét 
Levette s nékem adta.
Anakreon szagú volt.
Én balga elfogadtam 
És homlokomra tűztem,
Azóta folytonossan 
Merő szerelmet érzek.

P. T. E.
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H AZA I  IRODALOM..

A franczia versidomról. A magyar hangsúlyos verselés alapján és Arany 
János, d’Olivet abbé, Ch. Marty-Laveux, L. Quicherat, P. Larousse, 
Th. H. Barrau és A. Brachet után irta Vajda Viktor, 1070. Nagyvárad, 
Berger, 1881.

Örömmel üdvözölünk minden új jelenséget a nálunk még oly 
gyéren kultivált franczia philologia köréből, kivált ha, mint az előttünk 
levő mű, érezhető hiányt akar kipótolni. Annál inkább sajnáljuk, hogy 
Vajda könyvéről nem mondhatunk sok jót, még akkor sem, ha tekin
tetbe veszszük a kezdet nehézségeit s azon elszigeteltséget, melyre szer
zőt saját állítása szerint, jelen életmódja kényszeríti. E két körülmény 
eaptatio benevolentiaenek megjárja ugyan, és szivesen elhiszszük, hogy a 
szükséges anyag gyűjtése szerzőnek nagy fáradságába került volna, de 
végre valahára talán már megjött azon jobb kor, melyben szigorúan 
követelhetjük, hogy tudományos munkáink a kellő anyagot a kellő 
módon feldolgozzák.

Vajda könyvének nincsen előszava, de a nagyon is hosszú epiló
gusból azt látjuk, hogy művét nem csak tanulóknak, hanem, mint a 
verstannak pedagógiai fontosságára vonatkozó nem épen sikerült passus 
mutatja, a franczia nyelv tanárainak és egyáltalában a franczia iroda
lommal tüzetesebben foglalkozóknak is szánta. Nem tudjuk ugyan 
egyelőre, hogy mily helyet foglal el a verstan a franczia nyelv oktatásá
ban, ha ez utóbbi középtanodáinkban végleg meg fog honosúlni; de 
hogy ifjaink a franczia klassikusokat haszonnal olvashassák, arra ok
vetlenül szükséges, hogy műveik formai szépségeit is fölfogják, hiszen 
az alak tökélye jellemzi leginkább a «graud siécle* irodalmát. Tehát, 
ha másképen nem, legalább vázlatosan kell a tanulókkal megismertetni 
a franczia verselés elméletet, tüzetesebben legalább is az Alexandrinust, 
a klassikus kor és egyáltalán a franczia költészet főversét. Tanárainktól 
természetesen többet követelhetünk s nekik a szerző határozottan keve
set ád, míg más részről a tanulók számára az adottat ügyesebb formá
ban kivánnók. Szerző nagyon szereti a defínitiókat s még a drastiku8ak
tól sem riad vissza (pld. 34. o.: «A hiatiis egy neme azon állapotnak, 
midőn az ember ásít.* stb.), de, mint lesz alkalmunk látni, nem igen 
szerencsés azokban; továbbá gyakran nem különbözteti meg a fontos 
szabályt a mellékestől és ott is, a hol megvan minden szín a palettáján, 
nem tud határozott contourt húzni, úgy hogy rajza egészen elmosódik.

Vajda könyvében, a függelékben felszámlált nehány sajátos fran
czia versalakon kivűl, egészben véve nem ad többet, mint a mennyit 
Quicherat • Petit traité»-jében találunk. Ügy látszik, hogy szerző a
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Quicherat óta megjelent verstanokat pld. <iramont, Bellanyer és fíecq de 
Fouqnieres idevágó műveit nem ismeri. A német Weigand, Lubarsch, 
Foth és Tobler könyveit szerző már azért sem veszi tekintetbe, mert, 
mint mondja, elvből nem akart némettől franczia metrikát tanúlni. Pedig 
bizony legalább is ToblertöL sokat tanúihatott volna, kivált a versfajok 
történelmi fejlődését illetőleg. Szerzőnek azon kívánalmában, hogy 
szabaduljunk meg a német befolyás és gyámkodás alól, mi is osztozunk; 
ez azonban még nem jogosítja fel a szerzőt arra, hogy egy kitűnő mű
vet, mely franczia részről is egyhangú dicséretben részesült, csak azért 
mellőzzön, mert azt német ember írta. A franczia philologiával foglal
kozónak soha sem szabad elfelednie, mennyit köszön tudománya a 
német romanistáknak. Vajda úr, úgy látszik, még a francziáknál is 
francziább akar lenni; hiszen a franczia romanisták, élükön Gaston 
Paris és Punt Meyer, a «Romania* jeles szerkesztői, büszkén a nagy 
Diez tanítványainak vallják magukat. Hogy mily nagy hasznát vehette 
volna Vajda az említett német műveknek, azt tán azon bírálatból is 
megítélheti, melyek róluk folyóiratunkban (1881. jan. füzet) megje
lentek.

Hogy Vajda maga nagyon bele mélyedt volna a franczia költők 
tanúlmányozásába, azt művén nem igen tapasztaljuk; a könyvében 
felemlített példák legnagyobb része, a klassikus drámákból idézetteken 
kivűl, Quicherat, Nisard s más közkézen forgó könyvekből vannak véve 
s pl. azon nagy változást, melyen új alexandrinus felfogása és kezelése 
a romantikusok fellépte óta átment, egyetlen egy szóval sem említi 
meg. A szerző egészen Quicherat álláspontját foglalja el, a ki a klassi
kus kor alexandrinusát canonként állítja fel, melytől eltérni szentség- 
törés volna. Ily módon nem csoda, ha a franczia verselés technikáját 
bevégzett ténynek tekinti. Persze a franczia költészet olynemű «kiszé
lesítése*, mint a milyen az Amiel-iéle 16 szótagú sor (Vajda 97. o.), 
legfeljebb csodaszörnyképen említendő fel, de ha figyelemmel kisérjük 
a költészet fejlődését André Chénier, a romantikus irány megelőzője, 
óta, úgy el kell ismernünk, hogy a klassikus kor által alkotott kereten 
belül is nagy változások történtek. Vegyük pl. az alexandrinust, mely 
domináló helyzetét mindeddig büszkén megtartotta. A klassikus Sándor 
versnek egyik főjellemvonása, hogy a hatodik szótag után beálló főmet
szet első sorban mondattani jelentőséggel bír s utána értelemsziinet áll be; 
így látjuk ezt túlnyomólag a költőknél s így fogták fel a caesurát a 
theoretikusok is, pl. Malherbe és Boileau. A modern alexandrinusban 
ellenkezőleg a vers két hemisticheje oly szoros syntaktikus viszonyban 
áll egymáshoz, hogy a főmetszet utáni értelem-szünet elesik, a cresura 
előtti hangsúly elveszti előbbi erejét s ezentúl csak taccent mobile* 
erejével bir. Tehát a modem Sándor-versben a főmetszet gyengítésére
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irányuló tendentiát találunk. Míg a klassikus alexandrinusnak legtypi- 
kus&bb alakjainak ütemek szerinti képlete: 3 3-3-3, vagy 2-1-3*3, addig 
a modern verset a következő két alak jellemzi legjobban: 4-4-4 és 3-5-4, 
melyek a 4-2-2-4 és 3-3-2-4 klassikus formákból úgy származnak, hogy a 
sormetszeti szünet elmaradása folytán a két hemistich közelebb viszonyba 
jő egymáshoz. Különben már ftacinenál, sőt az ó-franczia költészetben is 
találunk nem egy verset, mely egészen beillenék modem alexandrinus
nak. A romanticizmus első korszakában nem oly gyakran találkozunk a 
Sándorvers modem alakjával, mint a romantikusok második generáló
jánál, (jautiem ál, Baudelaire, fíanville 8 Leeonte de Lislenél. Ép oly gya
kori a ,,pamaorién*1 ‘ -eknél ( Mallarmé, Silvestre, Coppée) 8 a naturalistáknál 
( Ilichep in ), Sülig-Prudhommenál stb., tehát oly költőknél, a kik különben 
a romantikus iskolával ellentétben állanak. A modern alexandrinusnak 
egy másik jellemvonása abban rejlik, hogy az enjambement-t, a vers értel
mének a következő verssorba való átcsapáeát, melyet a claseikus canon 
csak bizonyos feltétel alatt tűrt meg, minden további megszorítás nél
kül megengedi; a hiatus, az elizió stb. szigorú szabályai alól is mind
inkább megszabadulni törekszik. Másrészt azonban ezen szabadság 
fejében sokkal gazdagabban rímel, mint a klassikus kor s az inverziót, 
mely a régi Sándorvers készítését oly annyira megkönnyítette, a meny
nyire csak lehet, kerüli. De hogy még ezek után is mennyire reformál
ható a franczia alexandrinus s a. franczia vers egyáltalában, azt legjob
ban látjuk két franczia költőnek Gramontnak és Banvillenek a vers 
elméletével foglalkozó műveiből, a melyekben mintegy a jövő versének 
programmját tárják fel előttünk.

Mindaz meggyőzhetett bennünket arról, hogy mennyire helytelen 
Quicheratnak Vajda úr által is pártolt nézete, mely szerint a franczia 
verselés technikája bevégzett tény volna. A mi pedig a verselés elméle
tét illeti, a theoretikusok még a legfontosabb pontokban is divergálnak, 
így pl. az iitem fogalmát illetőleg sem jutottak mindeedig egyességre. 
De nem akarván franczia verstant írni, ez alkalommal a vitás pontok 
megbeszélésébe nem bocsátkozhatunk.

Vajda könyve kis terjedelme daczára is szerzőjének fölötte csekély 
nyelv- és irodalomtörténelmi ismereteiről tanúskodik, pedig az utób
biakkal nagyon szeret tündökölni. Nyelvtörténelmi tudománya szerény
ségéről úgy látszik maga meg van győződve s a verstani jelenségeket 
még akkor sem magyarázza a nyelv fejlődése történetéből, mikor azt 
feltétlenül tennie kellene.

A troubadourokat többször említi, de alig ismeri; forrása alig
hanem csupán Nisard franczia irodalomtörténete vagy hasonló compe- 
tens könyv volt, hiszen Diez két, a provenczál irodalomtörténelemben 
korszakotalkotó mesterművét már elvből sem vehette tekintetbe! így
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hát Dem csoda, hogy a troubadourokat egyrészt a trourere-ekkel, más
részt pedig a jongleur-ókk&l téveszti össze (90. o.) s ugyanott költésze
tüket is egészen hamisan jellemzi, mert bizony volt abban elég rajongás 
6 volt, kivált ha pl. Arnant Dánielre gondolunk, a kelleténél több dagály 
is. A troubadourok nem is írtak soha „fabliau“ -t (a mi különben =  elbe
szélés , nem pedig «mese»), hanem igenis Éjszak-Francziaország 
jongleurjei; a tenson pedig nem <szerelmi dal» (A 84. o. helyesen nevezi 
a tensont verseny dalnak) stb. stb. S ha már a szerzó szükségesnek találta 
példaképen Bertran de Born  egyik dalának első szakát felemlíteni (60. o.), 
jó lett volna megmondani, hogy annak modern franczia  fordítását közli; 
különben a negyedik sorban előforduló inverzió, melynek szépségére 
V. úr utal, az eredetiben nincs is meg. (V. ö. Stimminy B. de Born p. 226: 
Bem piai lo gais temps de pascor stb.) Ha már a troubadourokat oly 
gyakran emlegeti franczia verstanában, jó lett volna talán meg is mon
dani, hogy ők tulajdonképen nem is francziáúl, hanem provenczál nyel
ven költöttek.

Különben szerző a XVII. század költészetét sem igen tanúlmá- 
nyozhatta közelebbről s pl. oly rímeket, a melyek azon korban tökéle
tesen jók voltak, csak azért nevezi .nem-rímeknek, mert azokat a mai 
kiejtés után itéli meg (v. ö. 27. o.). Pedig épenséggel megfordítva áll a 
dolog: a franczia verselés nem egy szabálya, melynek ma semmi 
értelme sinc6, traditióként maradt fenn oly korból, a midőn teljesen 
jogosúlt volt: ilyen például azon orthographicus szabály, a mely szerint 
az azonos magánhangzók nem rímelnek egymással, ha az utánok kö
vetkező, bár néma mássalhangzó nem azonos. E szabálynak a XVII. 
században, midőn legalább a pathetikus beszédben a végmássalhangzó
kat még tisztán ejtették ki, volt értelme, ma tulajdonképen már csak 
«zopfos« rendszabály. Ha pedig kivételesen a néma s, x, 2-vel, — d vagy 
í-vel, — c vagy /7-vel végződő szótagok rímelnek egymással, úgy e 
kivétel is a XVH. század kiejtéséből magyarázható meg.

Miután ifjaink első sorban a klassikus drámák olvasására vannak 
utalva, jó volna az olyan rímeket is megérinteni, melyek a franczia 
nyelv mostani kiejtése szerint már csak szem-rímeknek tűnnek fel. 
Ilyenek az úgynevezett „rimes normandealt, mint pl. connoi: tói, lo is: 
franrois stb., melyekkel Corneillenél, Bacinenál és Moliérenél stb. gyak
ran találkozunk, s melyek szintén az akkori kor kiejtésében lelik ma
gyarázatukat ; ilyenek továbbá a cher: arracher-féle rímek, melyek még 
Voltairenél is előfordulnak, de melyeket ma szintén csak szem-rímeknek 
tekinthetünk.

Olvasóink láthatják tehát, hogy mennyire hiáuyos Vajda könyve 
s nem lehet itt czélunk a számos rósz defínitiót, rosszúl formulázott sza
bályt, elégtelenül magyarázott jelenségeket sorra megemlíteni, úgy is
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volt alkalmuk olvasóinknak a franczia vers elméletével Hófer K . fent- 
említett czikkéből megismerkedni.

De legyen szabad még egy nehány észrevételt tennünk, melyekkel 
azoknak szándékozunk szolgálni, a kik «faute de mieux* mégis a szó
ban forgó könyvhez fognak fórdúlni. Ha már. könyvét tanároknak is 
szánta, mért nem kísérletté meg a kettős hangzók feltagolásáról szóló 
fejezetet a történelmi nyelvtanból kiindúlva tárgyalni! így még a lati
nul nem tudó tanuló is legalább azon benyomást nyerte volna, hogy 
van némi következetesség a dologban, míg az egytagú és kéttagú kettős
hangzók száraz felsorolása a verstan puszta szeszélyeit látszik feltün
tetni. Az -ier kettőshangzónál (9. o.) ki van felejtve : hier, mely Cor- 
neillenél még helyesen egyszótagú (ie =  late), Racinenál már s azóta 
rendesen kétszótagú, míg ellenben avant-hier-hen régi értékéhez hű 
maradt.

21. o . : J ’ai+enrie  már azért sem férhet meg egymás mellett, 
mert a két magánhangzó liiatust. okozna.

24. o : Rím gyanánt egy betű nagyon gyakori, kivált ha az egyik 
rím egy szótagból álló szó (v. ö. Tobler p. 102); a heritier: ;>m<?r-féle 
oly gyakori és érdekes rímekről V. úr mitsem tud. Egyáltalában a rím
ről szóló fejezet hiányossága által még e könyvben is kirí.

34. o . : Az alliteratio ép úgy, mint az assonáncz nagy szerepet 
játszik, már a klassikusoknál is (v. ö. Bécq de Fouquieres p. 217 sqq.).

37. o . : Az dizionál nincsenek megemlítve: onze, onziéme, out stb., 
úgy szintén la és si kötszó, a mely utóbbi i l és ils előtt elizióképes.

38. o . : GramV mcre nem ide tartozik. A apostrophe csak hamis 
analógia folytán lett szokásossá; grand eredetileg mind a két nemre 
csak egy alakkal birt, tehát itt helyesen áll; a grande későbbi, másod
lagos képzés. D iez !

40. o . : Ha szerző a ,.maroti“  stilről szól, jó lett volna azt kellően 
meg is magyarázni. Á mit a függelékben róla mond, nem elég.

43. o . : A kihagyás (ellipse) talán még sem nyelvtani szabadság.
50. o . : Hibás az oly inversió is, a mely kétértelműséget okoz. 

Pl.: La vertu d'un coeur noble est la marque certaine. (Boil.)
62. o . : Az alexandrinus ugyancsak több mint hat változatban 

jelenkezlietik. így pl. az Athalie első 24 verse közűi csak három: a 13., 
18. és a 22. egészen egyenlő szerkezetű (v. ö. Foth. p. 34).

65. o . : D'OHvet abbé ügyetlen kísérletei helyett érdekesebb lett 
volna a Baif-fé\e hexametereket megemlíteni.

65.o.: 13 és 14 tagú verset találunk Scarronnál és Bérangernél 
(v. ö. Tobler p. 80).

ib.: A tíztagú vers nem a legrégibb franczia vers, miután az Eulalia- 
dal, a Passió, a Leodegar-dal stb. nyolcztagú versekben vannak írva s a
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Ból and-ének ép úgy nem a legrégibb franczia költemény. A fíólandból 
citált versszakban helytelen volt a főmetszet előtti súlytalan szótagokat 
az elizió jelével ellátni, miután az ó-franczia költészet az ilyen szó- 
tagokat ép úgy eltűrte, mint a mai verselés a női rímeket nem veszi 
számba, úgy hogy a 10 tagú vers tulajdonképen 10, 11 vagy épen 12 
szótagból s az Alexandrinus 12— 14szótagből állhatott. Az újabb rend
szer a XVI. század kezdete óta részesült általánosabb elfogadásba.

81. o . : A termetnél négy szoros szak van példáúl hozva: — a :b :b :a , 
mi mellett az első sor hosszabb a többi háromnál.

85. o . : V. Hugó „1*8 Djinns“  czímű verse rossz összefüggésben 
van felemlítve.

89. o.: A villaneüe defmitiója hiányos. A mai villanelle, a mint 
azt Banvillenály de különösen Boulmiernél, ki e versformát nagyon kul- 
tiválja, egész szerkezetében Passeratnak ( f  1602) szép pásztori dalát 
(J’ay perdu ma tourherelle*) utánozza ; képlete a következő: aba'-f- 
aba+aba'-f aba....+aba+a', — a és a' refrainsorok s a másodk refrain- 
sor a költemény végén a Dante-féle tercin-cyclusok végsorára emlé
keztet.

A szerző az utolsó fejezetben előadott paedagógiai nézeteiben 
szintén nem osztozkodunk. A szótagolásból, úgy előadva, mint köny
vünkben, a tanuló bizony semmit sem tanulhat s nyelvtani ismereteit 
sem fogja gyarapítani. A franczia szórend tanulmányozására pedig 
sokkal inkább a jó prózaírók olvasására utalnók őket, mert szerzőnek 
a gyermekkertből a középtanodába áthelyezett módszerétől nem várunk 
semmi eredményt sem.

A könyvhöz függelékül 6Ya oldalon ,,irodalmi névtár“  van csa
tolva, «mely a verstanban idézett Írókról rövid adatokat tartalmaz*. 
Az ily rövid jegyzeteknek, a hol boldog boldogtalan betűrendben van 
egymás mellé helyezve, hasznát nem látjuk át; már az irodalomtörté
net perspectivája ellen is vétenek, ha pl. a nagy Corneillere 5 sor, Méryre 
pedig 13 jut. De még e rövid jegyzetekben is elég a hiba. Bertran de 
Born  még itt sem provenezál költő; Tarold még mindig a «Roland* 
költője stb. stb. Legjobban veszi ki magát a száraz felsorolás között az 
olyan epitheton mint «10*ik múzsa* (Mad. Deshonliéres), a «jó» Rollin, 
az «ellentétek költője* (V. Hugó) stb.

Vajda könyvében csak szerző fordításait dicsérhetjük feltétlenül, 
a melyek mind híven és ügyesen készültek, csak az kár. hogy nincs 
még több példa felemlítve ; a J«wiw-féle döczögős alexandrinust (18. o.) 
bátran kihagyhatta volna. Hogy a franczia verselést, a hol csak lehet, 
a magyar hangsúlyos verseléssel hasonlította össze, igen helyes s külö
nösen az iskolában a franczia verstan oktatását nagyban elősegítheti.— 
Dicséretet érdemel még a könyv csinos kiállítása s a franczia szöveg
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correct nyomtatása, kivált ha a legelőkelőbb napilapjaink párizsi tár- 
czáiban előforduló számtalan sajtóhibákra gondolunk.

Végül legjobb akaratunk daczára csak fentebbi Ítéletünket ismé
telhetjük, ha az olyan franczia verstant, melyben az ütem, az •accent 
mobile*, a mondati hangsúly, a főmetszet, az átugrás, a gazdag rím stb. 
fogalmai és törvényei nincsenek helyesen formulázva, legalább is felit' 
letes munkának tartjuk. Ezen ítéletre referensi kötelességünk kény
szerít. Reméljük, hogy a szerző egy netaláni második könyvéről jobbat 
mondhatunk. Dr. H erzl  M ór.

Homeros Odysseája, I.—III .  ének. Iskolai használatra magyarázta és beve
zetéssel ellátta dr. Ábel Jenő. Budapest, Franklin-társulat, 1881. 206 1. 
Ara 1 frt.

Ábel Odysseakiadásáról —  Iliaskiadásáról majd talán ké
sőbb lesz alkalmunk szólni — e Közlöny szeptemberi füzete Veress 
Ignácz tollából hozott ugyan már terjedelmes ismertetést, mind
azonáltal nem tartom fölöslegesnek a kiadásra újból visszatérni, még 
pedig azért nem, mert Veress úr a könyvnek sem jó tulajdonságait, 
sem egyes fogyatkozásait nem tüntette fel eléggé, másrészt pedig 
bírálata telve van alaptalan kifogásokkal és félszeg állításokkal. Min
denek előtt méltán megütközik az olvasó azon, hogy V. úr dr. Kont- 
nak a «Pesti Napló*-bán Ábel kiadásáról megjelent czikkét Ábelnek 
tulajdonítja, és iparkodik kimutatni, mennyire nem felel meg a 
kiadás azon dicséretnek, melylyel a Napló czikkírója, már mint 
Ábel, azt elhalmozza. De különben sem hiányoznak V. úr bírálatá
ban hasonló állítások. Megrój ja Ábelt azért, hogy az Ilias és 
Odyssea keletkezésének idejét nem határozta meg, hanem csak azt 
mondja, hogy az II. és Od. a Kr. előtti nyolczadik században már 
nagyjában olyan alakban volt meg, mint a hogy most bírjuk. Úgy 
látszik, elfelejtette Veress úr, hogy Ábel p. 1. Homerost a Kr. előtti 
kilenczedik század közepébe teszi, és ez talán csak az Ilias és 
Odyssea keletkezésének idejét illetőleg is eléggé pontos meg
határozás ! —  Annak bebizonyítására, hogy Ábelnek 120 oldalnyi 
bevezetése túlságosan nagy terjedelmű, azt hozza fel V. ur, hogy Ho
merost gymnasiumainkban csak egy esztendőn át szokás olvastatni, 
és hogy a bevezetés áttanulmányozása után a homerosi eposzok 
huszonnégy-huszonnógy énekének olvasására vajmi kevés idő ma
rad. Pedig tudtommal Tantervűnk két évet szán Homeros olvasá
sára és nem követeli, hogy az egész Iliast és Odysseát olvastassuk.

Azon körülményt, hogy Á. nem volt képes a homerosi nyelv
járásnak valamennyi sajátságát a rokon nyelvek összehasonlítása 
által indokolni, V. úr annak tulajdonítja, hogy Á. a «nyelvhason
lításnak» nem teljesen ura; csakhogy helyesebben cselekedett volna 
V. úr, ha ezen szemrehányást Curtiusnak, Meyer Gusztávnak és 
az indogermán összehasonlító nyelvtan többi coryphaeusainak tette
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volna, mert bizony a kérdéses sajátságokat mindeddig ők sem vol
tak kepesek megmagyarázni. A felett persze, hogy van-e V. úrnak 
egyáltalában joga az ilyen szemrehányással ellŐállani, méltán ké- 
telkedhetik az, ki olvassa a mit p. 702 V. úr a digammáról és a 
jódról mond; legalább az, hogy oO, ot, i-nek régibb alakja Tfoö, 

i rrps volt, már rég nem igaz, és arról Á. szintén nem tehet, 
hogy Y. úr nem ismervén Meyer Gusztávnak a a’k szóról való leg
újabb fejtegetéseit az elavúlt Curtiusféle hypothesis mellett kar
doskodik.

Megütköződik V. úr (p. 703) azon is, hogy Á. eleinte (p. 19) 
a poetica licentiát visszautasította, később pedig mégis csak avval 
magyarázza némely rövid végszótagnak az arsisban való megnyújtá
sát. Igaz; csakhogy Á. p. 19 a poetica licentiát nem a metrikai sza
bálytalanságok indokolásánál, hanem csak a homerosi dialectusnak 
az attikaitól való eltéréseinek magyarázásánál nem tartja alkal
mazhatnak. — Ugyanott naiv V. úrnak következő kérdése is t hogy 
ha már Á. a rövid végszótagok megnyújtását a legtöbbször ezen 
szótagoknak eredeti (Homeros előtti) hosszúságával magyarázta, ezt 
az elvet miért ejtette el a 127 hátra' levő rövidségnél ? Hát csak azért, 
mert ezen 127 rövidségről az összehasonlító nyelvtan segítségével 
világosan ki lehet mutatni, hogy Homeros előtt is mindig rövidség 
volt! —  V. úrnak többi kifogásaival is csak a legritkább esetekben 
érthetek egyet. Részemről csak helyeselhetem, hogy Á. az érthe
tetlen és rosszúi képezett magyar terminus technikusok helyett 
többnyire a latinokat alkalmazta, és hogy az egész Odysseának 
tartalmát is elmondja a Bevezetésben. V. úr szerint az ilyen tar
talmi elbeszélésnek «csak rósz hatása lehet a szorgalmas tanulóra, 
ha neki előre megmondjuk, a mit annak kellett volna, hogy egy 
bizonyos darab elolvasása után teljesítsen.# De ugyan hány tanuló 
fogja végig olvasni az egész Iliást vagy Odysseát és így hány tanuló 
fogja nélkülözhetni a tartalmi elbeszélést? Több helyes megjegy
zést találunk Veressnek az Ábel commentárjának egyes helyeihez 
írt észrevételeiben, bár itt is nagyon sok van, miben Ábellel kell 
hogy tartsunk. így pl. mind az, a mit V. úr az Ábel által is inter
poláltaknak mondott versek igazolására felhoz, meglepően fölületes 
és a legkisebb meggyőző erővel sem bir. Egy pillantás az Ameis-féle 
Anhangba és az Odyssea első énekeinek figyelmesebb olvasása Y. 
urat is, hiszem, meg fogja győzni Á. nézeteinek helyes voltáról. — 
V. úrnak egyéb megjegyzése közűi csak egyre akarok még reflectálni. 
Ábel a 320 az ávórcaia szót helyesen a magasba jelentésűnek mondja; 
Y. úr szerint pedig a tartalomban «madár alakjában»-nal fordí
totta. V. úr itt is tévedett; a tartalomnak V. úr által idézett helye a 
harmadik éneknek egy helyét magyarázza, nem pedig az első ének
ben előforduló ávórcata szót.— V. úr többi észrevételei ellen is volna 
itt-ott kifogásunk, de minthogy ezen észrevételei csekélyebb jelen
tőségűek, áttérhetünk Ábel kiadásának rövid ismertetésére.
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Mindenek előtt azt kell kiemelnünk, hogy nem ismerünk 
akár hazai, akár külföldi kiadást, melyben a Homeros megértésére 
szükséges anyag oly teljességben volna meg, mint Á. kiadásában. 
A Faesi-féle kiadásokban és Veress Odysseájában a Homerosi 
grammatika és verstan, La Roche és Veress Iliáskiadásaiban az 
irodalomtörténeti rész és a tartalom elbeszélése hiányzik, Ameis 
kiadása még épen csak a szöveget adja a magyarázatokkal együtt, 
minden bevezetés nélkül. Hozzá tehetjük még, hogy Ábel Beveze
tésének minden egyes része jobb is, mint az idézett kiadások bárme
lyikének bevezetése. A « Homeros és a homerosi eposzok története» 
czímü első fejezet (p. 3— 17) a Faesi és Düntzer-féle fejtegetések
nél rövid ebben, de helyesebben foglalkozik a homerosi költemények 
keletkezésének nehéz kérdésével, kimutatja, hogy a Homeros szemé
lyisége és eposainak egysége ellen felhozott érvek nem elegendők, 
de azért nem tagadja, hogy az Ilias és Odysseában mindenféle ellen
mondás és egyenetlenség fordúl elő, hanem részben Nitzsch után a 
tárgyi ellen mondásokat, valamint a diajectologiai és metrikai elté
réseket azon körülményből magyarázza, hogy Homeros a régibb 
aeol epikus népkölteményekből egyes részleteket eposaiba meg
előző gyökeres átidomítás nélkül vett át. Felemlíti azután még 
Homeros költeményeinek sorsát a z  ó-korban, a homeridákat és 
rhapsodokat, Peisistratos recensióját, az alexandriai grammatiku
sokat és Eustathiost, mindezt csak röviden, a mint iskolai kiadásba 
illik, de jellemző vonásokban.

Legbecsesebb Ábel kiadásában a második (p. 17 — 86) és har
madik (p. 87— 103) fejezet, a homerosi nyelv- ós verstan, milyent 
még a külföldi philologiai irodalomban is hiába keresnénk. A na
gyobb nyelvtanokon kívül Bamberg-nek «Homerische Formen#
(1874) és Drogannak «Paradigmen zum Homerischen Dialekt»(1866) 
czímü füzetkéi, Ahrens «Griechische Formenlehre*-jének első része, 
(1869), Ribbeck Woldemárnak «Homerische Formenlehre»-je 
(1880. ü. kiad.), Düntzer és La Roche-nak bevezetései mindaz a 
mit a tanulónak az eddigi tankönyvirodalom a homerosi nyelv- és 
verstan sajátságainak megismerésére nyújtott, és hogy mennyire 
meg nem felelnek ezen munkák a tudomány követeléseinek, tudja 
mindenki, a ki csak futó pillantásra méltatta is a grammatikai iro
dalom ezen ágát. A nyelvtani anyagot aránylag legteljesebben 
Ribbeck és La Roche műveiben találjuk összegyűjtve, de hogy ezen 
aránylag legjobb munkák is mily hiányosak, kitűnik már pl. azon 
körülményből, hogy a homerosi hangtan, melynek eltéréseinek 
magyarázására Á. a digammától eltekintve 16 oldalt szentelt, Rib- 
becknél hat, La Rochenál két oldalnyi tért foglal el és mindkettő
nél nem a homerosi formák, hanem az attikaiak vannak régibbek
nek, eredetiebbeknek föltüntetve. —  De különben is sokkal bő
vebb és alaposabb Ábel előadása. A mint a szakavatott olvasó 
mindjárt észreveszi, a digamma és a homerosi verstan egyes
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sajátságainak fejtegetésében Knösz alapvető detailkutatásai, a 
homerosi ige tárgyalásánál Curtius kétkötetes «Verbum*-ja, az 
ogész nyelvtanon végig Meyer Gusztávnak a legújabb kutatáso
kat felkaroló görög nyelvtana, a verstanban azonkívül még 
Christ ismeretes metrikája voltak számos speciális dolgozaton 
kívül azon müvek, melyek alapján a homerosi grammatika és 
metrika tudományos alapra fektetett ezen első összefüggő rend
szere készült, az első Homeroskiadás, melyben a homerosi 
nyelvjárásnak az attikaitól való eltérései nem a versmérték ké
nyelméből összevonás, széjjelrántás, a költö kényétől függő meg
nyújtások és megerősítések utján magyaráz tatnak, hanem az ősz* 
Fzehasonlító nyelvtudomány elvei alapján vannak megfejtve, még 
pedig úgy, hogy a tanuló fáradság nélkül megértheti. A. kiadásának 
ezen részében mindössze következő téves adatokat találtunk: P. 30 
nincs felemlítve, hogy egy mássalhangzóra végződő rövid szótagok 
a thesisben nemcsak ot, so előtt, hanem olykor más szók, pl. olvo? 
előtt is megnyújtatnak. — P. 45. hibás azon állítás, hogy Ő[jl<í>o>v. 
#ü><*>v és Tpóxűv az attikai dialektusban nem roásodéles, p. 20 az 
áXáXYjjtat, áXáX^aai, áXáXrjtai, áXáXr^&s és áXáXirjoo alakok mint 
olyanak vannak felhozva, melyek az attikai nyelvjárás ékezési sza
bályai szerint nem volnának harmadélesek; p. 45, úgy látszik csak 
tolihiba azon állítás, hogy az soai-végü többesszámú dativusok 
(nem a goi végűek) Homerosnál alig négy-öt tőnél fordulnak elő.
—  Félreértésre szolgáltathat okot a következő jegyzetek stilisálása: 
P, űö szerint a illetőleg o helyett at-t találunk a KX'jTa'jxv^at^Tj 
szóban is ; minthogy azonban ezen szó az attikai dialelektusban 
is. KXoTaipYjotpa-nak hangzik, jó lett volna megmondani, hogy 
KX'jrai'j.v. RXoTojAVTjatpa helyett áll. — P. 28 szerint ásíőstv-ben és 
más szavakban a szó elején diaeresissel találkozunk, helyesebb lett 
volna itt a diaeresis helyett az attikai dialektusban összevont 
szótagoknak eredeti alakjukban való megőrzését említeni. —  P. 73 
szerint az sSojAott, irtodat és eiju praesensalakok Homerosnál és 
ijyakran attikai íróknál is futurum jelentésében is előfordúlnak; 
ezen adat a mennyiben s£o|i.at-ra vonatkozik, helytelen, minthogy 
sSofiat az attikai prózában csakis a futurum jelentésével bír. — 
Vegre p. 66 jó lett volna megmondani, hogy a {UYTjvat, {xq^xevai és 
hasonló infinitivusi alakokban az írj nem a raghoz, hanem a tőhöz 
tartozik. —  Ennyit a Bevezetésről, melynek utolsó fejezetéről, az 
Odyssea tartalmának elbeszéléséről és a?sthetikai méltatásáról már 
fentebb megemlékeztünk. —  Az Odyssea szövegét La Roche, Din- 
dorf és Ameis kiadásai alapján állította össze Ábel, mindegyikéből 
azon olvasásokat vévén fel kiadásába, melyeket méltán legjobbak
nak tarthatott; azt, hogy nem indokolta Á., miért adott egyes 
helyeken előnyt La Roche olvasásának, más helyeken Ameisének, az 
iskolai kiadások czéljait tekintve, csak helyeselnünk kell, valamint 
Ábel azon szokását is, hogy a jegyzetekben röviden felsorolja azon
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okokat, melyek őt arra bírták, hogy egyes verseket mint interpo
láltakat zárjelek közé helyezett, a mi által egyrészt a tanulók 
jogos, tudás vágyának tesz eleget, másrészt pedig elméjük kritikai 
tehetségeit fejleszti.

De azért első sorban nem e tulajdonságok azok, melyek 
Á. kiadásának kiváló helyet biztosítanak a tankönyvirodalomban, 
hanem azon paedagógiai tapintat, melylyel a jegyzetek minden 
sorában találkozunk. Nehezebb helyek hosszadalmas magyarázása 
helyett azoknak szabad fordítását adja majnem mindig kifogásta- 
talan magyarságban, de oly módon, hogy e fordítás által a tanulót 
vajmi ritkán menti fel az önmunkásságtól és az egyes szók kikere
sésétől. így pl. a tanuló be nem érheti avval, hogy ot/st’ al'oto; 
árrjaros-t (a 242) a jegyzetben úgy találja fordítva, hogy se híre se 
hamva ; ha, alaposan készült, tudnia kell ái'stoc és #tcooto; tulajdon- 
képeni jelentését. —  Nem kevésbbé üdvös, hogy Á. a görög kifeje- 
zeseket a hol csak lehet, összehasonlítja a megfelelő latin construc- 
tiókkal, mibén a párhuzamos helyeket igen czélszerüen többnyire 
Vergiliusból veszi; pl. rcéXaYoc (JÍ70C {XcTpTjoavrec; 7 179: aequor me- 
tiri Georg. IV, 389; ercsi iróaio? xai sőtjtúoi; ki Ipov Ivto a 150: post- 
quam exempta fameset amor compressus edendi Aen. V III. 184; 
iXaspótepoi f, á'fvstótspot-val v. ö. triumphus dictatoris clarior quam 
gratior fűit Liv. V. 23; jtspwcXojiivíöv h'.wzw  a 16: volventibus an- 
nis Aen. I. 254 stb. stb. Nem egészen megfelelő magyarázatot a 
kiadás ezen részében is csak keveset találtunk : a 12-hóz a -£^30761=; 
perfectum az IVrfov aoristossal szemben nem a cselekvény tartós
ságát jelöli, mint azt Á. mondja, hanem a cselekvény bejezettsé- 
gét tekintettel az eredményre ( « háború és tenger veszélyeit kike
rülvén most biztonságban vannak#). —  Tekintettel a rcotóv az Ijto; 
5 ’j 7sv Ipxo? 65óvtíüv kifejezésre az egésznek és a résznek accusati- 
vusát nem 7 230-hoz, hanem a 64-hez kellett volna megmagyarázni; 
úgy szintén az apYsRpóvrq?, és rcóxa zoapoio kifejezések (az első 
énekben) sincsenek azon helyen megmagyarázva, melyen először 
előfordúlnak. — Helytelenül van ftewv sv 7oóvaoi v.slzc/.i úgy for
dítva hogy: «ezt csak az istenek tudják#; helyesebb volna: «ez az 
istenek kezében van#. — Kissé naiv végre a következő jegyzet (a 
7 3 -hoz): »A tengeri rablás a homerosi ókorban nem volt valami 
ritka dolog, bár nem nagy tiszteletben állott kivált azoknál, kik 
általa meg károsultak*. Máskülönben a jegyzetek, melyek a legjobb 
kommentárok alapján készültek, teljes elismerésünket érdemlik ; 
és különösen kellemesen érinti az olvasót azon körülmény is, hogy 
a kiadó abban is tekintettel volt hazai tanügyi viszonyainkra, hogy 
a német kiadások használatát annyira nehezítő tudományos fej
tegetéseket, a tanulók előtt ismeretlen írókból való parallel helyek 
idézgetését, végre a homerosi syntaxisnak a tanuló által alig ismert 
attikai syntaxistól való eltéréseinek fölösleges magyarázását kiadá
sában mellőzte.

11 *
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Hogy könyvünk egész terjedelmében nagy szorgalommal van 
készítve, azt a tisztelt olvasók már Veress úr ismertetéséből tud
ják ; mindezeknél fogva ezen minden tekintetben jeles tankönyvet 
collegáink figyelmébe melegen ajánljuk.

Beszterczebánya. F e r enc  V a l d e m á r .

Német olvasókönyv a középiskolák Vil. és Vili. osztálya számára, össze
állító Andrássy Jenő, főgymnásiumi tanár. Budapest és Pozsony, 1882. 
Heckenast G. utóda.

Ez olvasókönyv előszó nélkül lép a világba s így a könyvből 
magából kell a szerző ezélj ára következtetnünk.

A könyv, úgy látszik, a tanterv, illetve az utasítások igényeinek 
meg akar felelni, de oly külsőlegesen teszi ezt. hogy nincs benne köszö
net. A kötet legnagyobb részét prózai olvasmányok teszik (1—283 1.); 
a kisebbik fele (284—384. 1.) költeményekből áll; 16 lapra terjedő 
alphabetikus jegyzetek zárják be a kötetet.

Mindenek előtt feltűnő, hogy az olvasmányokhoz semmiféle 
magyarázatok nem járulnak, annál feltűnőbb, mert az Utasítások vilá
gosan követelnek ily magyarázatokat és mivel az olvasmányok legnagyobb 
része oly roppant nehéz — stílre és tartalom tekintetében egyaránt —, 
hogy németországi iskolákban is alig értenék a tanulók.

Hozzájárul, hogy a szerző az Utasítások értelmében leginkább 
Herder, Lessing, Goethe, Schiller és Jean Paul műveiből veszi az olvas
mányokat. Ez magában véve helyes; de a magyarázatok hiánya itt 
ánnál nagyobb baj, mert azon nézetek, melyek a felvett czikkek tartal
mát teszik, kisebb nagyobb részben ma már elavultak s így a tankönyv- 
szerzőnek kötelessége lett volna, pontosan kiemelni, hogy a tudomány 
miben és mennyiben haladta túl az olvasmányban foglalt nézeteket. 
Hiszen ez különben sem irodalomtörténeti, hanem aesthetikai oktatás 
anyaga; itt tehát nem az a fő, hogy Lessing mit tanított a meséről, 
Herder a lyraról, Goethe Shakespeareről stb., hanem hogy mi mit értsünk 
a mese és a lyra alatt, hogyan fogjuk fel Shakespearet. Ilyen könyvnek 
tehát magyarázatos jegyzetek nélkül kettős igen hátrányos következ
ménye lehet: 1. nem valószínű, hogy a tanárok és tanulók helyesen 
megértik; 2. hamisat tanulnak belőle; megtanulják, hogy pl. Lessing 
hogyan magyarázta Aristotelest, de nem azt, hogy a mai tudomány 
hogyan érti helyesen a görög philosophust; átvesznek sok mindenféle 
állítást és ítéletet, melyeket az utolsó század kutatásai régen alaptala
noknak vagy helyteleneknek mutattak ki. És szerzőnk még bibliogra- 
phiai utalásokat sem ad, melyekből a tanár és a buzgóbb tanuló láthatná, 
hol találhat bővebb felvilágosítást a csak félig vagy épen nem értett 
fejtegetésekről, a töredékes vagy hiányos anyag alapján ferdén tár
gyalt problémákról.
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A szerző különben a képzelhető legkényelmesebb módon állította 
össze könyvét, a mennyiben az Utasításokban példákul említett dolgo
zatokat egyszerűen lenyomatta. A hol ezeken kívül másokat is vett, 
szerencsétlenül választott. így pl. felvette Herder czikkét a népregékröl 
és regényekről, a mely annyira elavult, hogy ma jó formán egy mondata 
sem igaz többé. Hogy is lehetett ez értekezést felvenni, midőn a nép
regék gyűjtése, magyarázata s helyes megértése épen úgy, mint a 
regény virágzása és tudományos tárgyalása a mi századunkba esik ? 
Szerencsétlenül vannak választva Harmsból és Kantból a philosophiai 
olvasmányok is, valamint Helmholtz értekezése cDie Tonalitát dér 
homophonen Musik» és Gredneré «Das organische Leben als geolo- 
gisches Ágens*. A német nyelv mely tanára érti ezeket a dolgokat ? 
Hogy a szerző miképen fejtegeti, arra lehetséges lesz alább, a jegyzetek 
ismertetésénél, következtetéseket vonnunk.

Igen furcsák a költői olvasmányok is. Ezek a következők: Theok- 
rit két idyllje, Tasso eposzából az «01ynth és Sophronia» epizódja, egy 
egész rakás népdal a világ minden részéből és Pindar négy hymnusa. 
Mi vezethette szerzőt ezen megfoghatatlan összeállításra ?

Hogy mennyire helyesebb megfontolás és mélyebb meggondolás 
nélkül állította össze szerző könyvét, épen a kötet ezen része mutatja.

A Theokrit és Tasso darabjait az Utasítások példákul említik, még 
pedig ekképen : «Az ilynemű (resthetikai) prózai olvasmánynyal kap
csolatban közölhetők jeles fordításokban egyes mutatványok az ó- és 
újkori irodalom oly műveiből* stb. De hol Andrássy könyvében ez a 
kapcsolat ? Theokrit még kapcsolatba hozható Herder és Schiller érte
kezéseivel, de a töredék Tassóból ? Ha szerző a Hamburgi Dramatur
giából a Cronegk tragédiájának («01ynth és Sophronia») tárgyalását 
közölte volna, érthetnők a Tasso közlését, de így ez teljesen indokolat
lan. Ugyan ez áll Pindarról, kinek négy hymnusát (nem is tekintve azt, 
hogy e fordításban alig érthetők) semmi sem indokolja, valamint azt a 
rengeteg népdalt sem, melyet az Utasítások világosan és félre nem 
érthetőleg szintén csak mint példákat említenek. Ellenben kívánatosnak 
tartják az Utasítások Goethe és Schiller úgynevezett philosophiai költe
ményeinek olvasását; de ezekből szerző semmit sem vett fel.

így tehát el kell ismernünk a szerző azon jó szándékát, hogy a 
tanterv és az Utasítások intentióit keresztülvigye, de épen nem mond
hatjuk, hogy az irányadó figyelmeztetéseket helyesen megértette volna. 
Ha hozzáveszszük még a fent a magyarázatok hiányáról mondottakat, 
nem fogunk a naivúl «összeállított* könyvről kedvező ítéletet mond
hatni.

De teljesen lehetetlenné teszi ezt a kedvező vagy elnéző ítéletet a 
•Jegyzeteknek C9ak futólagos áttekintése. Ezekben oly tájékozatlanság és
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műveletlenség mutatkozik, szerző annyira nem tudja a legegyszerűbb 
dolgokat is érthetően megmagyarázni, annyira tele vannak magyar
talanságokkal és tárgyi hibákkal, hogy az ember valóban elszomorodik. 
A szerző főforrása, úgy látszik, Meyer Konversationslexicona volt, — 
de ipily óriási .távolságra maradt el ezen sajátságos «forrása* mögött!

íme, nehány mutatvány, — de megjegyezzük, hogy majdnem 
minden egyes magyarázat ilyen:

Aeschylus. «A dionysi (!) ünnepélyek alkalmával szokásos karda
lokat, melyek egy színész különválása által drámai jeleneteknek nevez
hetők (?), egy második szinészszel szaporította.* Tragoediái (tárgyát 
rendesen Homérosból kölcsönözte*. Az első mondat élvezhetetlen kon
fúzió, az utóbbi valótlanságot állít.

Alkmenes *athaeni(!) szobrász.*
Alig. deutsche Bibliothek. Erről azt mondja szerző, hogy «midőn 

az Aufklárungsparteinak lett organuma s Nikolai benne egész Németor
szág irodalmát Berlinnek gyámsága alá akarta helyezni*, elveszté te
kintélyét. De ki értheti meg ez indokolásból a való tényállást! Mi az a 
német Aufklarungspartei — az Aufklárung századában ? Szerző nem 
tudja, hogy miről van szó.

Apelles. (Festményei közöl kor társai a kosi Asklepios templomban 
(a német összetett szókat mindig így adja vissza) függött Anadyomenet 
magasztalják leginkább.* Mily stilus !

Architektur, «a képzőművészetek tökéletlenebb ága*. Ez is ma
gyarázat.

Aristoteles. «Mint philosophust peripatetikusnak nevezik (a lykeiout 
környező árnyas folyosótól, melyben a legszívesebben tanított).* Mun
kái közöl épen a költészettant nem említi, mely a könyvben egyedül 
előfordul.

Artemisia «a leukadi (!) szikláról* ugrott le, mert «egy abydeni(!) 
ifjú* nem szerette.

Arlhur. (Montsalvage (mons silvaticus !).»
Aztékén (Mejiko lakóinak neve, azon időben, mikor az európaiak 

először lépték á t (! !) Amerika partjait.* Hát a mi egyszer azték volt, 
késóbb nem az többé ?

Batteux «a franczia művészeti (!) philosophiának alapítója*. Per
sze, liogy nem igaz. Fő munkája (Bevezetés az irodalomba.* Nem igaz, 
hanem czíme : Cours de belles-lettres ou principes de la littérature.

Breitinger, «hires német költő (ó !!) és aBsthetikus. *
Calderon. Az élet álom és Az állhatatos fejedelem «a legismerteb

bek s a sajátságos, minden más nemzet színműveitől eltérő modort leg
szebben tüntetik fel. * Mily modort ?

Cervantes. Nagy regénye, «melyben szellem és anyag, eszmény s 
valóság, költészet és próza mint ellentétek a leggeniálisabb módon van- 
nak feldolgozva*.

Comeille, nagy ember, «de a félre értett drámai egységet is neki 
kell felrónunk. * Mily stilus !

Daktyliothek. (Legnagyobb a florentini* (!)
*Dialektik, tulajdonkép a beszélgetés művészete. Az ókori philoso- 

phiában egyenlő a logikával (?), később a sophisták alatt a logikus lát*
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szat (?) művészetét (?) jelentette, azon képességet, mely a logikus for
mák hibás alkalmazásával akarta (!) az ellenfélt meggyőzni.* A többi 
philosophtai terminus magyarázata szintén ilyen forma, sőt részben 
még iszonyúbb.

Durante *a neopolitani(!!) iskola alapítója*.
*Dynamüclij benső erő által működő.* Tehát pl. dynamische 

Kraft /
Eloise és Abálard. «Szerelmi viszonyuk «Abálard és Heloise* czím- 

mel, számtalan feldolgozásban, közkézen foroy*.
Euphranor szobrász. «Különösen testek festésével és vésével fog

lalkozott.* Nagyon jellemző,
Frinyalshölde. «A hebridák mondáinak (?) állítása (!) szerint* stb.
Gellert értekezése «A levélírás ízléséről*. Ki értheti ezt a czímet ?
Gerstenbery. «A «Gedichte eines Skalden* czímű költeménygyüjte- 

ményével a magokat <bardok»-nak nevező . . . költők sorába lépett.* 
Valósággal csak egy költeményről van szó: «Gedicht eines Skalden* és 
evvel nem lépett a bardok sorába, hanem megindította, mint első, a 
bardok irányát.

Gleim «az anakreontikus (?) iskola alapítója.*
Goethe Wertherje «a múlt századbeli regényirodalomnak egy ne

gyedszázadon át akaratlan mintája lett.* Szegény; de különben nem 
is igaz.

Gotteclied szerint «a csodálatos csak kíváncsiság ingerlő eszköz* 
Mily Btilus!

Gryphius vígjátéka Peter Squenz. Ennek «tárgya a Shakespeare 
Szentivánéji álmával azonos.* Persze, hogy nem igaz. Csak a Sh. da
rabjának bohózatos epizódjával.

Giinther «szerelmi és élvezet dalai*. Vájjon mik ezek ?
Haller. «Die Alpen, a világ legtudósabb és legtökéletesebb leíró 

költeménye.* Mily Ítélet !
Helmholz * munkái a természettudomány majdnem minden ágára 

kiterjeszkednek*. Mit tanul ebből a tanuló, még ha igaz volna is ?
Herder • a német költészettani irodalom (!) legtehetségesebb tagja*. 

Mily észjárás, mily kifejezések ! A többi meg nem igaz, mit Herder - 
ről mond.

Humboldtnak Aesthetische Versuche «a legszebb testlietikai birá- 
lat az egész világirodalomban*. Nem is bírálat, azután : ismeri a szerző 
«az egész világirodalom* hasonló dolgozatait, hogy így mer ítélni ?

Jean Paul tudományos munkái, «tudományos becsük mellett (!) 
sem jutottak elismerésre J. Paul sajátságos irálya miatt*. Határozottan 
nem igaz, mert e dolgozatoknál ^sajátságos irályról* nem is szólhatni.

Kant *a legnagyobb keresztény philosophus.* Szent Isten I A kri
tikus bölcselet abban áll, «hogy az összes emberi ismeretlenséget (!) 
szétbontjuk*. «A transcendentalis logika azon részét, mely a tiszta 
ismeret azou elemeit és elveit adja elő, melyek nélkül mindenütt tárgyat 
képzelni nem lehet,* stb. — Az egész pont, valamint a többi philosophiai 
czikkek ijesztő járatlanságot és tájékozatlanságot árulnak el, hogy az 
ember elijed azon gondolattól, hogy a szerző saját könyvének philoso
phiai olvasmányait fejtegesse és magyarázza.

Kleist, «korának egyik legobjectivebb költője.* Egy lyrikus, — 
mily hóbort!
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Kleopatra. * A római történetben, különösen Antonius alatt (!) sze
repet játszik.* Ily magyarázat a V II—VIII. osztályban !

Klopstock. így idézi Lessing epigrammját: «Wer wird denn ( ! ! )  
nicht (len (? !!) Klopstock lobén.* Szegény Lessing !

tKoischer Flór, Kos spórád (!) szigetéről, mely város (micsoda vá
ros ?) átlátszó ruháin kívül még jeles boráról és kenőcséről volt híres.*

Testing. Drámáit égy szóval 6em említi.
«Materializmus, azon metapbysikai realismus, mely az egész világ 

titolsó alapjának az anyagot vallja.*
«Metaphysik annak tudománya, a mi a természet megett van* ! ! !
Milton. Eposa sátánnak s az első ember párnak bukását «mint 

közélfekvo cselekményt adja elő*. Értse, a ki tudja.
Myron ta Heraklesidea megtestesítője. Főműve az Orchomenok 

Dionysosa.* Meyer Konversationslexiconában: «Der Schöpfer des He- 
rakiesideales. . . . Sein Dionysos, welchen Sulla den Orchomeniern 
raubte.* Ez aztán átdolgozás !

• Onthvlogie (! !) léttan a philosophiának azon része, mely a je
lenségek alapját képező dolgok (?) fogalmi fejlődésével foglalkozik.*

Opitz «az első schlesiai (! !) iskolának feje*.
« Oidrü segyptomi istenség, kit Isissel leguagyobb tiszteletben tar

tottak. Öccse Typhon veszté el, azáltal, hogy egy kis ládába zárva a 
Nílusba dobta, Isis neje ezen ládát a holttesttel együtt megtalálta 8 
elrejtette. De Typhon is értesült a láda megtalálásáról, azt elrabolta s 
a tetemet tizennégy darabra vágván, azokat különböző helyeken szórta 
el. Isis minden egyes részt eltemetett.* Ez az utolsó stilpróba, melyet 
kiírok.

Fhaedrns. Lessing azt mondta róla, hogy (feltalálása hiányos*. 
Mit is akart feltalálni ?

Phülias. Szobrai közöl hármat «világ csodáknak* tartottak.
Pindar, írt «olympi* ódákat, — . . . .  a 77. «olympádon» győzött,

— egy domb alján tartották az «olympi* játékokat. «Amyklá város Lako
mában, melyet a Heraklidák elfoglaltak, midőn a Pindosról (?) elvándo
roltak. Ezért (?) szomszédai (kiéi?) Kastor és Polydeukes Pindaridák- 
nak, kik Spártában születtek.* Ilyet még nem olvastam. — *Jason 
ezen . . . kapta Aphroditétől, hogy Medeat szerelem varázsba ejtse.* —
• Dionysi ünnepélyekre* stb.

Mato. «Munkái legnagyobbrészt a mimen (!!) alakban írvák. 
A philosophiát az eszmék, tehát a valóban létező tudományának ér
telmezi.*

« Pofitik a görögöknél az államról szóló tudomány. Ma különbsé
get tesznek az államjog és a politika közt; míg amaz az államot törté
neti alapjábnn adja elő, ez arról szól, milyennek kellene lennie."

Popé. Legismertebb költeménye a «Fürtrablás (! !).* Csokonai
• Dorottyájának tárgyát ezen költeményből kölcsönözte*. Persze, hogy 
így nem igaz.

• Propihlentik, mindazon ismeretek és szellemi gyakorlatok ösz- 
szege* stb.

Protogenes. «Leghíresebb képe a Commodus alatt elégett béke- 
templomhan (!) felakasztott Jalysos volt.*

tPsalmen a görög psalterből (dalok, énekek). A 150 vallásos dal
ból összeállított gyűjtemény az ó-testamentomi kánonból van véve.*
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Ramler. «Lyrai költeményei közöl különösen ódái érdemlik mega 
méltó felsmlítést.*

Raphael. «Világhírű képei közöl legismertebb a két madonnája.* 
Bámulatos jártasság a művészet történelmében l

• Roland a karolingi ( ! ! )  mondakörhöz tartozó hős.* . . . «Roland 
Nagy-Károlynak unokája, nagybátyjának spanyolországi hadjárata alkal
mával csel által (!!) esik el.»

• Rousseau Voltairerel a XVII. (!) ós XVIII. század szabadságra 
törő franczia irodalomnak legnevezetesebb képviselője.* A mit róla 
mond, mind ferde vagy helytelen.

• Scholastiker tanulással és tanítással foglalkozó ; rendesen a kö
zépkori bölcsészeket, kik csak(!)az egyházi theologiával foglalkoztak 
(akkor hogy bölcsészek ?) nevezik így.*

Sophokles. «Oedipus Kolonoson (!!), a trachini (? ?) nők..........
• Alakjai, habár elődei (?) alakjainak nagyszerűségével bírnak, mégis (!) 
tisztán emberiek.*

«Spiritualisniu* azon metaphysikai lélektani rendszer, mely az 
emberi lelket tisztáu szellemi, határozottan testet nélkülöző lénynek 
vallja.*

• Tafelrunde, nézd Graal.* De ez nincsen ! !
Theokritu*. Érdemes elolvasni a két idyll magyarázatát.
Thomson. «Leghíresebb műve The castle of indolence.* Nem igaz.

Leghíresebb és a legnagyobb befolyású egész Európára: «Az évszakok*, 
s ezt meg sem említi.

« Transcendmtal oly ismeret, mely az öntudat tapasztalati sphte- 
ráján túlmenve, a benne levő eredetire tér vissza, mely azért nem any- 
nyira a tárgyakkal, mint azok ismeretének a priori adott nemével fog
lalkozik.* Az ember, ha németre fordítja, sem érti meg.

• Utopien. Thomas Morus óta a német Schlaraffenland. * Meglepő.
• Voltaire a leghíresebb franczia író.*
« Wieland i'hnstian (11) Martin* stb. stb. Ide tartozik a Dr. Faust 

mint mythosz is.

Bocsánat, hogy a vége fele csak innenonnan vettem valamit; de 
belefáradtam, testileg és lelkileg. És e jegyzetekről még azt mondja a 
szerző: «Ezen iskolai használatra készült jegyzetek nem tartanak 
igényt semminemű önállóságra. * Pedig olyan önállók !

Nem ok nélkül közlöm e mutatványokat. Adhatunk-e tehát ily 
német olvasókönyvet kellő szakszerű magyarázatok nélkül a tanárok 
és az ifjúság kezébe, midőn egy főgymnasiumi vizsgált, az^ország egyik 
legelső intézetében működő tanár ily bámulatos tájékozatlanságot és 
műveletlenséget árul el oly könyvben, mely a nyilvánosság elé való, 
melyről tudja, hogy a bírálatot ki nem kerüli, sőt melyet azon világos 
tudattal ír, hogy bírálatra felterjeszti ? Milyenek lehetnek ezek az urak 
háióköntösben ? Az ember alig mer erről gondolkodni.

Az Utasítások szerzői valóban nem sejthették, hogy intentióikat 
valaki íyy megértse vagy realizálja. A mi ott például van felhozva, példa 
és nem egyéb. Kellett példákat említeni, hogy a tanár világ könnyebben
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megérthesse az elméleti megjegyzéseket; de e példák sem nem kötele
zők, sem nincsenek úgy megválasztva, hogy már magukban egy egészet, 
egy összefüggő munkát alkossanak. S ime, jön egy kényelmes szerző, kivágja 
az itt felsorolt olvasmányokat a legelterjedtebb olvasó könyvekből, egy 
betűvel nem magyarázza az anyagot — mert a fent jellemzett jegyzetek 
csak néhány idegen szót és egy pár tulajdonnevet «magyaráznak* — 
s azt hiszi, hogy alkotott oly művet, melyre hazánkban a VII. és VIII. 
osztály német (fBsthetikai s philosophiai) oktatását építeni, alapítani 
lehessen. Én részemről merő képtelenségnek tartom azt, hogy a mi ta
náraink e könyvvel bár milyen szerény czélt elérni képesek legyenek ;
— s határozottan rosszalom e kötetet, mely a tankönyvírás oly irányát 
és módját képviseli, melyen jobb iskolai könyveink szerzői (az anyag 
önálló megválasztásával és szorgalmas interpretatiójával) régen túlmen
tek. Ily munka van különben Németországban elég; sőt nagy részök 
sokkal ügyesebben van szerkesztve, gazdagabb tartalmú, magyaráza
tokban sem szűkölködő. Ilyen könyv «összeállítására* azért legkevesebb 
szükség sem volt. A VII. és VIII. osztály számára szükséges, a tanterv
nek és az Utasításoknak megfelelő, hazai viszonyainkat figyelembe vevő 
német kézikönyv szerkesztése a legnagyobb és legnehezebb feladatok 
egyike, melynek megoldásához kitűnő szakképzettség, széles körű mű
veltség és nem közönséges irói tehetség nélkülözhetetlenek. Az olló egy
maga nem vezethet czélhoz. ,

Budapest, 1882. január 2.*)

Horatius ódái és Epodosai. Ford. és magy. Dávid István. Pozsonyt 1882.
Kiadja Stampfel Károly. I. füzet.

Minthogy a görög és latin classicusok műveiket stilus tekintetében 
valódi művészettel írták, ezen classicusok gymnasiumban való tanításá
nak a tanuló ifjúságra egyebek mellett azon hatással is kell lennie, hogy 
a tanuló ifjúság tőlök stílust tanuljon, azaz igyekezzék gondolatait saját 
anyanyelvén oly kerekdeden és szabatosan fejezni ki, a mily kerekde- 
den és szabatosan azok a classicusok gondolataikat saját nyelvökön 
kifejezték.

Az iskolai classicusok nyomtatásban kiadott fordításainak az volna 
a czélja, hogy a tanuló ifjúságnak az illető munka helyes és szabatos 
fordítására útmutatóul és gyámolítóul szolgáljanak. De mivel a magyar 
nyelv szelleme és természete a görög és latin nyelvétől különbözik, ezen 
fordításoknak mondatszerkezet, szófüzés és szórendezés tekintetében nem

■•') Az Országos Közoktatási Tanács egyik bírálata.
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szabad a görög és latin nyelvéhez szolgailag ragaszkodva össze-vissza 
hányva lenniök, hanem legyenek a magyar nyelv szellemével és termé
szetével megegyezők.

Ha az iskolai classicusok eddig megjelent fordításainak nagy részét 
olvassuk, úgy tetszik, mintha az a szegény magyar nyelv életre kelve, 
kínjában feljajdulna azon borzasztó tortúra alatt, melynek alá van vetve. 
Az ilyen fordítás a mellett, hogy az író eredeti gondolatait össze-vissza 
kúszálja és helyes értelmükből kiforgatja, a magyar nyelvet is kinzó 
padra vonja. Az ilyen fordítás nem felelhet meg annak a czélnak, melyre 
szánva van.

Ha valaki, a ki a görög és latin classicusok munkáit eredetiben 
olvasni nem tudja, ezen írók stílusának mintaszerüségét dicsértetni 
hallaná, s aztán azoknak műveit ilyen alakban olvasná, könnyen csodál
kozhatnék, hogyan lehet azon írók stílusának szépségét dicsérni, holott 
olyan, legalább is furcsa stílusban írnak.

A classicuflokat így nyeggetni nem szabad. Egészen más, ha a 
tanár tanítványaival az eredeti szövegen érzékelteti, hogy az illető író 
egyik-másik gondolatát a maga nyelvének szellemében hogyan fejezi k i; 
egészen más, ha a tanár a végett, hogy tanítványai az illető író gondo
latait és a gondolatokat kifejező fő- és mellékmondatokat minden viszo
nyukban és vonatkozásaikban megértsék, és így az egészet teljesen 
felfogják, próbáltatja először — mennyire lehet, mert nem mindig 
lehet — szószerinti fordítást adatni, s azután figyelmeztetve tanítványait, 
hogy ez magyarul mily fura módon hangzik, s a magyar nyelvnek 
mennyire nyakát szegi, végre az ilyen elemzés útján teljesen megértett 
és felfogott gondolatot helyes és szabatos fordításban igyekszik vissza 
adatni. Ez a methodus a Szóbeli fordításnál helyes, de az Írásbeli fordí
tásnál nem alkalmazható; a processust legfennebb jegyzetekben lehetne 
jelezni, de maga az írásban fixirozott fordítás a processusnak csak végső 
eredményét, a helyes és szabatos fordítást adhatja, és kell, hogy adja.

Mindazoknak, kik hivatva érzik magokat arra, hogy a tanuló ifjú
ság számára görög és latin classicusokac fordítsanak, nem lehet eléggé 
leikökre kötni, hogy szorgalmasan tanulmányozzák, de ne csak tanul
mányozzák, hanem mégis tanulják és kövessék azon elveket és utasítá
sokat, melyeket Szarvas Gábor „ ÍMtin fordításaink és a Latinosságok“ 
csímalatt a -Nyelvtudományi Közlemények* 10. kötetének 1. füzetében 
kiadott.

Az iskolai classicusok fordításának kiadásában a Lampel-ezégnek 
versenytársa akadott a pozsonyi Stampfel-ezégben. Ez a kiadó a Dávid 
István szerkesztése alatt „ Tanulók könyvtára. Latin és görög classicusok 
fordítása és magyarázata,“ czímű vállalatban megkezdette több classicus 
író egyes munkáinak fordítását kiadni.
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A vállalat feladatának gyors teljesítésében maga Dávid István gőz
erővel dolgozik. Egy maga egyszerre több írónak fordítását kezdette 
meg, mintha csak praeoccupálni akarná őket, mintha csak több író egyes 
munkáinak megkezdésével a maga részére akarná őket lefoglalni. De 
épen ezen lázas Bietség miatt a Horatius ars poeticája 261—262. versei
ben kimondott ítéletnek ha nem is a szigorúbbik, de a szelidebbik része 
mindenesetre alkalmazható reá az illető subjectum és objectum alkalom- 
szerű helyettesítésével.

A vállalat 5. füzete a Horatius ódáinak I. könyvéből adja a 34. 
első óda közül 19-nek a fordítását, gondosan kihagyatván mind azon 
ódák, melyekben akár leplezetlen, akár kifejezetlfen «szerelem* fordulhat 
elő. És Dávid ebben a tekintetben annyira scrupulosus, hogy még a 32. 
ódát is kihagyta, melyben Horatius a lantjával szerelmeskedik.

A füzet úgy van berendezve, hogy először a költemény szövegét 
adja magyar prózában, ezt követik a magyarázó jegyzetek és végre a 
költemény megértésére szükséges bevezetés.

A bevezetést képező ezen epilógusokban jelezve van a költemény 
tartalma, olykor keletkezési ideje is, a költemény megírására alkalmul 
szolgált körülmény, sőt némelyikben (pl. 31.) az egész költemény rész
letesen van taglalva és fejtegetve, és ez a körülmény ezeket az epilógu
sokat becsesekké és hasznosokká teszi. De nem mindenik sikerült. így 
pl. az 1-ben azt mondja, hogy Horatius «a legnagyobb nyugalommal 
széttekint s vizsgálja, mibén találják mások boldogságukat. S itt az egyes 
törekvések fölsorolásánál bizonyára nem volt szándéka a legnagyobbról 
a legkisebbre leszállani, sem megfordítva a kisebbről a nagyobbra 
átmenni, hanem átmegy egyik foglalatosságról a másikra minden előre 
megfontolt terv nélkül, a mint épen eszébe jut. Figyelme tehát termé
szetszerűen azokra irányul először, a kik a régi kor fölfogása szerint a 
legfőbb tisztségeket keresték, s ezek a görögöknél az olympiai győztesek 
voltak, Rómában pedig a legfőbb állami tisztségek jelöltjei.* Azután a 
költőt árkon bokron keresztül vezetve kimulatni igyekszik, hogy mintegy 
per associationem idearum, hogyan költi fel agyában egyik gondolat a 
másikat.

No már 1. miért volna «természetszerű* először is a legtávolab- 
bira és nem a legközelebbire gondolni ? 2. Hogyan lehet azt mondani 
Horatiusról, hogy eszméit minden megfontolt terv nélkül rendezte, a 
mint épen eszébe jutottak, arról a Horatiusról, a kinek minden költe
ménye a reá fordított fáradságos műgondról teszen tanúbizonyságot, s 
a ki saját magáról azt mondja, hogy «ego apis Matinre more modoque... 
operosa carmina fingó* (Od. IV. 2. 27—32). 3. Az olympiai játékokon 
győző versenyzők mint a görögök «Amtsbewerber»-jei! Ezek a győzők 
polgártársaiknak büszkeségét képezték, azok részéről sokféle kitüntetés-
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ben és jutalomban részesültek (L. Xenophanes ellenök való irigykedését 
Buchholz, Anthologie stb. B. I. p. 33.), de mint ilyenek nem voltak 
££077*v • tisztségeket keresők».

Igenis, ezen költeményben az eszmék "természetszerűen*, de nem 
ötletszerüleg vannak rendezve; hiszen épen abban áll a művészet, hogy 
az eszmék látszólag oly könnyeden legyenek rendezve, a képek oly ter
mészetesen csoportosítva, «ut sibi quivissperet idem, sudet múltúm fru- 
straque laborét ausus idem* (Hor. ars p. v. 240—43). Nem akarok kiter
jeszkedni arra, hogy a tudós philologusok és aestheticusok hogyan igyekez
tek ezen költemény eszméit és képeit csoportosítani ; a kinek tetszik 
olvashat néhány kísérletet a Campe értekezésében (Neue Jahrb. f. Phil. 
u. Paed. B. 101. p. 125. s k.), melynek több találó adatát és megjegyzését 
magam is felhasználtam épen ezen ismertetésben.

A magyarázó jegyzetek úgy látszik a Freund «Schüler-Bibliothek»- 
jében megjelent Horatius jegyzeteinek felhasználásával készültek. Ezt 
csak onnan mondom, hogy a jegyzetek a Freund modorában vannak 
készítve, de hogy épen onnan volnának véve, ezt határozottan nem állí
tom, mert a Freund-féle vállalat illető füzete nem lévén kezemnél, az 
összehasonlítás nincs módomban.

Az 1. ódánál maradva, legczélszerűbbnek tartom először a jegy
zeteket venni vizsgálat alá és így egyengetni az útat a fordítás szöve
gének megbeszélésére, és ezt annyival inkább, mert a Dávid jegyzetei 
nem mindenütt találnak a fordítással, annyira nem, mintha fordítás 
és jegyzetek nem is ugyanazon kézből kerültek volna ki.

1. tregibus, ez ataiw-nak értelmezvénye*. És ez helyesen van 
mondva, mert Hor. nem azt mondja, hogy Maec. oly királyoktól szár
mazott, kik ősrégi időkben éltek, hanem, hogy olyan ősöktől, a kik 
királyok voltak. S Dávid a szövegben mégis így fordítja: «őskirályok*. 
A jegyzet értelmében helyesebb lett volna: * királyi ősök*, vagy 
•királyősök*. (Y. ö. «királyasszony néném*. Arany.)

«curriculo, itt annyi, mint: curru, kocsival, versenykocsival.* 
Az utóbbi jelentés a helyes, mert itt a pornak nem bármely, hanem 
épen « verseny kocsival* felveréséről van szó, s Dávid mégis az elsőt 
választotta.

4. tcolletjisse. Az inf. perf., mely ezen használatban leginkább 
költői, azt fejezi ki, hogy az indulatra (itt örömre) nézve az infinitivus 
cselekvését befejezettnek kell tekinteni. * Nem, a cselekvést nem befeje
zettnek, hanem beállottnak kell tekinteni; tehát nem a perf. logicum- 
mal, hanem a görög aoristosnak megfelelő perf. historicummal van 
dolgunk. Nem az teszi ezt a versenyzőt boldoggá, hogy a port föl
verte 8 azzal punctum, hanem az, hogy a porfölverést megkezdette és 
folytatja. Épen maga a versenyben való részvétel okoz neki örömet,
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nem pedig az, hogy a versenyben részt vett, vagy mint Campe mondja, 
•das staub erregt habén kann keine freude mehr machen, sowenig als 
das getanzt habén*.

tmetaque fervidis evitata rotis, a forró kerekektől kikerült pálya* 
czél.* A méta evitata pregnáns kifejezés, mely a ,,paZ«ia“ -val együtt 
jebri a diadal megnyerését. A versenyzőnek már maga a versenyzés 
(curriculo stb.) örömet okoz, de a pályadíj elnyerése által épen egekbe 
érzi magát ragadottnak. Épen azért Dávidnak az az állítása, hogy 
tevehit ad deos, a legfőbb fölmagasztalásra vonatkozó kifejezés*, téves, 
mert itt nem külső kitüntetésről van szó, hanem az illető nyertes 
egyéni érzelmeiről; nem arról, hogy miféle külső «felmagasztalás»-ban 
részesül, hanem arról, hogy a diadal megnyerésének hatása alatt mit 
érez. Az evitata méta és palma közötti kapcsolat Dávidnál is megvan, 
de szörnyű furcsán, ő  ugyanis az evitata participiumot feloldja feltéte
lező mondattal, de aztán a helyett, hogy az ilyen alakban már csak a 
megelőző hasonló mondathoz csatlakozható mondatot ahoz kapcsolná, 
a benső kapocs kedvéért neki dönti a következő mondatnak. A méta 
evitata magyarázásánál a következő mondat kanyarodik ki a tolla alól:
• A versenyzők főügyessége abban állott, hogy a körülkocsizásnál, 
melynél minél közelebb kellett a czél mellett elhaladniok, úgy hogy 
magát a czélt ne érintsék*. Ez csak arra mutat, hogy Dávid siettében 
nem ér rá még egyszer átnézni azt, a mit egyszer leírt.

8. ntergeminis válogatott kifejezés triple.v helyett.* Ezen jegyzet
ből ennyit tehát megtanultam volna, de nem tanultam meg azt, a mit 
tudni szeretnék. Mert ugyanis — szégyen, nem szégyen — őszintén 
megvallom, hogy azzal a „tergeminis tollere honoribus“ -8za\ nem tudom 
mit csináljak. Hogy a Dávid adta ezen fordítás : ,,a hármas tisztségekre 
emelni“ magyarul éppen semmit sem tesz, annyi bizonyos. A commen- 
tatorok okoskodásai szerint és után az is bizonyosnak látszik, hogy a 
tergemini honores alatt ha nem is a «hármas*, de a három főhivatalt, 
curulisi tedilisséget, praetorságot és consulságot kell érteni, ezeket 
pedig csak a polgártársak bizalmából lehetett elnyerni. De mint a hogy 
a magyar nóta a lányról mondja, hogy «szeretete nem állandó, mint az 
idő változandó a lány is*, úgy a hivatalt adó polgárok is «változandók*, 
szeszélyesek. Itt tehát bizonyosan olyan emberről van szó, a ki boldog
ságát abban találja, ha a szeszélyes polgárok (mobilium Quiritium) 
tolongó csoportja (túrba) hévvel versenyez (certat), hogy fölemelje 
(tollere) őt a főméltóságokra (honoribus). De hát a tergemini! Erre a 
három főméltóságra csak nem lehetett valakit egyszerre és egy időben 
fölemelni, hanem csak bizonyos időközökben egymásután. E szerint 
még bizonyosabbnak látszanék, hogy itt olyan emberről van szó, a ki 
boldogságának súlypontját abba helyezi, hogy polgártársainak bizalmát
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állandóan megtartsa, hogy így egyik főhivatalt a másik után elnyerje. 
Igen, de már ezt a sok dolgot kifejező rövid latin kifejezést hogyan 
tegyem én ki magyarul ép oly röviden és szabatosan? Mert ha így 
teszem ki: « . . .  versenyez, hogy őt fölemelje egymás után mind a 
három főtisztségre*, a gondolat vissza van ugyan adva, de a kifejezés 
teljesen el van laposítva; ha pedig így mondom : •fölemelje Őt a 
főhivatalokra#, akkor a •tergemini* el van ejtve; ha meg így akarom 
visszaadni: «a három főtisztségre*, olyant állítok, a minek megtörténte 
egy időben nem lehetséges.

10 . •quidquid de Libycis verritur areis, a mit a libyai szérűkön 
összesöpömek (összegyűjtenek)*, a szövegben : «mind azt, a mit libyai 
szérűin összegyűjtött*. Hiszen ha a maga szérűin ő maga gyűjtötte 
össze, nincs benne semmi különös, ha a csaját csűrébe rejtette*, ez a 
gondos gazdára vall, de azt hiszem, ezzel nincs elég élesen kifejezve a 
költő gondolata. Az én felfogásom szerint itt oly emberről van szó, 
kinek szenvedélye a gazdaság, de ezzel egyúttal némi telhetetlenség is 
párosul, vágya mind többre-többre terjed, lassanként ofölfalűá a vilá
got*. Erre mutat a latinban az összegyűjtés fogalmát általánosságban 
kifejező tvemtur* passiva forma szemben a «proprio»-val. Ezért azt 
hiszem, hogy az eredeti gondolat kifejezését inkább megközelítjük, ha 
a verritur-1 a magyarban is személytelenül fejezzük k i: •össze
söpörnek*.

1 1 . •findere sarculo, hasítni, széttörni a gyomláló kapával*, a 
szövegben ellaposítva: «műveli eke vassal*, holott itt olyan emberről 
van szó, a kinek még ekéje, azaz igavonó marhája sincs, hanem nagy 
fáradsággal saját kezével töri fel csekély terjedelmű földjét, de ennek 
daczára is — mint szokás mondani — «a világ kincséért* sem állana 
be matróznak.

12. Attalicis conditionibus, (a szövegben): «Attalusi kincsekkel*. 
Magyarul nem mondjuk «Dariusi kincs*, hanem «Darius kincse*, 
külömben is «kincs* nomen collectivum lévén, szükségtelen többes
számban lenni.

13. nunquam dimoceas, «nem távolítanád el*, «nem mozdítanád 
el*, azaz: «rá nem bírnád*. Sem egyik, sem másik, sem harmadik, 
hanem : •nem bírhatod rá* (coniunct. potent.).

trabe Cypria, «cyprusi gerendával*, azaz : «hajóval*, a szövegben 
helytelenül: «hajón*.

16. metuens, (a szövegben): „ f é l v é n Dávid a va, -ve, -van, -vén 
képzőjű határozó igeneveket nagyon bizonytalanul használja, a mint 
épen a tollára jön, pedig az első folyó, a második be végzett cselekvést 
fejez ki, p l.:
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Éltünk rögös határain 
Két gónius vezet,
S felleg borulván útain 
Nyújt mindenik kezet;
De bár tekint bíztatva rád,
Vigasztalást egyik sem ád:
Remény s Emlékezet. (Kölcsey.)

Simonyi szerint («Rendszeres Magyar Nyelvtan* 52. 1.) a -ván, -vén 
képzőjű határozó igenév «folyó cselekvésre csak olyankor vonatkozik, 
ha magában foglalja az állítmány cselekvésének okát*. De itt a metuens 
az állítmány cselekvésének nem okát, hanem idejét fejezi ki, még pedig 
a laudat-tál szemben egyidejűséget. A kalmár a félelem tartama alatt 
zengedezi városának és vidékének nyugalmát, mint a hogy a pallón 
átmenő czigány csak addig gondolt Szűz Máriának tett fogadalmára, 
míg a túlsó partra jutott.

19. pocula Massici, (a szövegben): «a régi massicusi borral töl
tött poharakat (ürítgetni)*. De hát «vendidi decem modios tritioi* azt 
teszi-e, hogy «eladtam búzával töltött tíz vékákat*, nem pedig azt, 
hogy «eladtam tíz véka búzát* ?

23. lituo tubae permixtus sonitus, (a szövegben): «a harczi sípnak 
tárogatókkal vegyült hangja*. Már hogy a harczi síp hangja hogyan 
vegyül össze a tárogatóval, én azt nem tudom. A puspák ropogása és az 
ágyúk dörgése összevegyülhet, de sem a puskák ropogása az ágyúkkal, 
sem az ágyúk dörgése a puskákkal Össze nem vegyül. Igaz ugyan, hogy 
a latinban a kifejezésnek ez a rövidsége megvan, de a mi a latinban néha 
lehetséges, az a magyarban nem mindig szabad.

26. *tenerae, majdnem a. m. juvenis*, s a szövegben mégis 
•gyöngéd*.

27. cerva, Dávid: «szarvastehenet* ; hátha hímet láttak meg az 
ebek, akkor nem marad «veszteg* a vadász ?

28. *doctorum frontium, doctus mint a görög ooöó; átalában azt 
jelenti, a ki az irodalomban vagy művészetben jártas, s így gyakran 
a költőkről, — hederae, a röpkény Bacchus istennek vont szentelve, 
ezért a Bacchustól lelkesült költők is röpkénynyel koszorúzták homlo
kukat.* Ezen jegyzet daczára is a szövegben «tudós főkről* beszél, 
holott a jegyzet szerint is itt költők fejéről van szó. Ugyancsak ezen 
jegyzet szerint a praemia alatt nem jutalmat kell érteni, hanem általán 
véve díszt, oly koszorút, melylyel a költők magukat diszítették. Mert 
hiszen Horatius itt nem mutatja be magát úgy, mint koszorúért ver
senyző, vagy megkoszorúzott költőt, mint ezt Campe említett értekezé
sében megjegyzi, melyben több idézettel is támogatja azon állítás ít, 
hogy praernia itt nem vehető jutalom  jelentésben.

34-. ,,Quodsi, «hogyha tovább*, tehát folytató értelmű.“ He-
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lyes, mert csakugyan első tekintetre látható, hogy a quod st-nek itt nem 
lehet «mert ha» jelentése, és a következő gondolatot nem okadólag kap
csolja a megelőzőhöz, hanem folytatva és fokozva, s így jelentése ha 
nem is épen •hogyha tovább*, hanem «ha pedig*, «hát még ha» (így 
epod. 2. 39. quod n  pudica mulier hát még ha szende feleség stb.), „hát
ha". És Dávid István a szövegben a quodsi t mégis egyszerű «hogyha*- 
val fordította, mi által a költemény, a helyett, hogy emelkedetten, csat
tanósan végződnék, egészen elhalaványúl. A «hogyha» és «hátha» kö
zötti különbség szembeötlő. Hosszas fejtegetés helyett álljon itt két 
példa:

Hogyha titkolt könyeimből és Hátha kényeimnek árja,
Néha-néha gyöngy is válna, Uram bocsá’ ! borrá válna:
Az a kis lány porszem helyett Akkor még —

Horatinsnál a két gondolat közötti viszony tökéletesen az, melyet 
itt Petőfinél látunk. A Petőfi «Szomjas ember*-ének már magára hit
vese emlékére is köny gördül a szeméből, de <hátha* könyeinek árja.. . 
Épen így Horatius a megelőzőkben azt fejezi ki, hogy őt már maga a 
költészettel való foglalkozás is nagyobb régiókba emeli, de «hátha* 
ehhez még a Msecenas elismerése is járúl, akkor boldogságából igazán 
mi sem fog hiányzani, vagyis hyperbolikus kifejezéssel: feje tetejével a 
csillagokat fogja verdesni. Ez megadja a költeménynek az emelkedett, 
csattanós befejezést.

És már most áttérek a fordítás megbeszélésére. Mint mondám, a 
szöveg prózában van fordítva, és ezt tanulóknak szánt fordításnál he
lyesnek is tartom, de másfelől szükségesnek, hogy a fordításban — próza 
létére is — a magyarosság és a költő gondolatainak hű kifejezése mel
lett, legyen egy kis emelkedettség, egy kis lendület, • és ne legyen a kö
zönséges prózánál is pongyolább valami.

Sajnos, a Dávid István fordításában ezek a tulajdonok «rari nan- 
tes in gurgito vasto*. A fordítás sok helytt erőltetett, sok helytt magyar
talan s majd mindenütt lapos.

Azonban, minthogy a fordítás egyes kifejezéseivel már a jegyze
teknél is foglalkoztam, a fordítás lehető hiányainak részletes kimuta
tása helyett czélszerűbbnek tartom, ha a jegyzeteknél tett észrevételeim 
és megjegyzéseim alapján megkísértem a Dávid István fordítását egy
felől a Dávid látván jegyzeteivel öszhangzásba hozni, másfelől az én 
észrevételeim értelmében kiigazítani, mert így az olvasó is könnyebben 
meggyőződhetik, ha vájjon kimondott Ítéletem helyes-e vagy nem; és 
maga Dávid István is megítélheti, ha vájjon fordításán javítottam-e 
vagy rontottam. E végre egymás mellé állítom a két szöveget, az első

Philologiai KSxlfiny. VI. 2. jg

Szemen szedett gyöngyön járna. 
Tóth Eá lmá i

Hejh, akkor többet sírnék.
óth Kálmán. Petőf i .
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a Dávid István eredeti fordítása, a második az általam módosított 
fordítás.

Maecenas, öskirályok ivadéka, óh 
én gyámolom és kedves dicsősé
gem !

Vannak, kiknek öröme telik 
benne, ha kocsijukkal fölverték az 
olympiai port, s ha a sebes kere
kekkel ügyesen kikerülték a pálya- 
követ és a kitüntető pálma az iste
nekhez, a föld uraihoz emeli föl 
őket.

Ez itt örül, ha a változékony 
polgárok csoportja versenyezve 
emeli őt a hármas tisztségekre; 
amaz pedig, ha saját csűrébe rej
tette mind azt, a mit libyai szé
rűin összegyűjtött.
' A ki szívesen műveli ekevassal 

atyai földjét, azt Attalusi kincsek
kel sem bírnád rá, hogy cyprusi 
hajón mint félénk hajós szeldelje a 
myrtusi tengert.

Az Ikarusi habokkal küzdő dél- 
nyugati széltől félvén a kereskedő 
dicséri nyugalmát s városának 
mezőföldjeit; de nem sokára helyre 
állítja roncsolt hajóját, nem tud
ván tűrni Ínséget.

Van olyan is, a ki nem veti meg 
a régi massicusi borral töltött po
harakat (ürítgetni), sem a munkára 
szánt napból egy részt föláldozni, 
leterülvén majd a zöld fa alá, majd 
a szent patak csendes forrásához.

Soknak öröme a tábor és a har
czi sípnak tárogatókkal vegyült 
hangja, s az anyáktól elátkozott 
háború. Veszteg marad a vadász a 
hideg ég alatt, megfeledkezvén 
gyöngéd nejéről, akár szarvastehe
net láttak a hű ebek, akár marsusi 
vadkan szaggatta szét a sodrott 
hálót.

Engem a tudós fők jutalma, a 
röpkény, a fönséges istenekhez csa-

*) Vagy: a három fötisztséget (?).

Királyi ősöktől származott Mse- 
cenas, óh én gyámolom és kedves 
dicsőségem !

Némelyeknek gyönyört az ád, 
ha fölverik versenyszekerökkel 
Olympia porát, s a gyors kerekek
kel kikerült pályaczél és a nemes 
pálma a föld uraihoz, a nagy iste
nekhez emeli föl őket.

Emennek az, ha a szeszélyes 
polgárok tolongó csoportja hévvel 
versenyez, hogy fölemelje őt a fő
hivatalokra 1) ; amannak, ha saját 
csűrébe takarta mind azt, mit Ly- 
bya szérűin söpörnek.

A ki annak örül, hogy apai 
földjét kapával szaggassa, Attalus 
kincsével sem bírhatod reá, hogy 
mint félénk hajós cyprusi hajóval 
szeldelje a tengert.

A kalmár az alatt, míg az ika
rusi hullámokkal küzdő délnyugati 
széltől fél, dicséri ugyan saját vá
rosának nyugalmát s mezőit; de 
majd kijavítja megrongált hajóját, 
-nem tudva megszokni szegénysé
get tűrni.

Olyan is van, a ki nem vet meg 
egy pohár régi massicusit, sem az 
egész nap egy részét nem átallja 
dőzsölésre szánni, leterülve majd 
a zöld fa árnyékába, majd meg a 
szent csermely csöndes kútfejéhez.

Sokakat a tábor gyönyörködtet 
és a trombitált és kürtök összeve
gyült hangja, meg az anyák által 
átkozott háborúk ; künn marad a 
vadász a hideg ég alatt, egészen 
feledve ifjú feleségét, akár szarvas 
tűnt fel hű ku.yái előtt, akár mar
susi kan szaggatta szerte a sodrott 
vadászhálót.

Engemet a költők homlokának 
dísze, a röpkény, a felsőbb iste-
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tol, engem a hiis berek és a nym- 
phák 8 satyrok lebegő karai elkü- 
lönítnek a néptől, iia sem Euterpe 
nem tagadja meg tőlem a sípot, 
sem Polyhymnia nem vonakodik 
fölbangolni a lesbosi lantot.

Hogyha engem a lantos költők 
közé sorolsz, akkor magasztos 
főmmel a csillagokhoz érek.

nekhez emel, engemet a hűvös 
liget és a nymphák satyrokkal lej
tett lebegő körtáncza elválaszt a 
néptől, ha sem Euterpe még nem 
vonja sipját, sem Polyhymnia nem 
fog vonakodni nekem fölhangolni 
a lesbosi lantot.

Hátha te engem a lantos költők 
közé fogsz sorolni; akkor emelt 
fejemmel a csillagokat vérem.

Azonban úgy látom, hogy ismertetésem máris hosszabbra nyúlt, 
mint hogy akár a tisztelt szerkesztő urak megköszönnék, hogy becses 
folyóiratuknak oly sok helyét foglalom el, akár az olvasónak türelme 
volna ismertetésemet végig olvasni. Azért lemondok azon szándékom
ról, hogy a többi költemények fordítását, ha mindjárt rövidebben is, 
ismertessem. Az egésznek felületes ismertetése helyett czélszerűbbnek 
tartottam egy költeménynyel tüzetesebben és behatóbban foglalkozni, 
mert az itt elmondottakból következtetést lehet vonni a többiekre is. 
És azt hiszem, hogy Dávid Istvánra nézve is tanulságosabb munkát 
végeztem így, mintha fordítását nehány általános, semmit mondó phra- 
si9ban gáncsoltam vagy megdicsértem volna. Mert ha úgy találja, hogy 
helyes a mit mondtam, okulhat belőle ; ha pedig úgy találja, hogy nem 
helyes, meglesz az a megnyugtató öntudata, hogy jól végezte dolgát.

Dávid István tehetséges, szakjában képzett, szorgalmas és nagy 
munkásságot kifejtő ember, de a simításra, úgy látszik, nem fordít elég 
gondot. Czélom az volt, hogy figyelmét felhívjam arra, hogy még ki
adandó Horatius-fordításait igyekezzék jobban csinálni, mert bizonyo
san telik tőle jobb is.

Nagy-Enyeden. Szkkely F krencz.

12*
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KÜLFÖLDI  IRODALOM.

Fttnf Bttcher Epigramme von Conrad Celtes. Herausgegeben von Dr. K ari 
Hartfelder. Berlin. Verlag von S. Calvary & Comp. 8 r. 125 1. Ára 
4 márka.

Celtes epigrammjait, melyeket szerzőjük eredetileg nyolcz könyvre 
tervezett, sokáig a feledékenység homálya fedte; Trithemius (1494 
táján) ugyan említette, de Velooianus (1513) sikamlós voltuk miatt nem 
merte kiadni, Klüpfel (e század elején) pedig mielőtt kiadhatta volna, 
meghalt; ez idén akadt legelőször kiadójuk Hartfelderben, ki e kiadá
sának elkészítésénél nemcsak' az eredeti nürnbergi kéziratot, hanem 
annak Klüpfel-féle, részben hibátlanabb másolatát is felhasználta. A ki
adásról magáról nem akarok bővebben szólani, ámbár volna alkalmam 
elég megjegyzésre; így pl. I I I  41, 11 a kéziratbeli cepit-et nem ince- 
pit-re, hanem coepit-re kellett volna változtatni, IV 7 helyesebb alakban 
II  40 szám alatt is előfordul; IV 44 ki van már adva Aschbachnál V 29 
Saligernél; IV 48 és 49 ben a görög szöveg telve van másolási hibákkal; 
az V 31—33 foglalt astronomiai leírásokat kár volt kihagyni stb. stb. 
De az ilyen hibáknak e helyen való felderítése oly kevés haszonnal jár, 
és a kiadó különben Celtes epigrammjairól oly nagy érdemeket szerzett, 
hogy jobbnak tartom hibáit mellőzni és röviden annak felsorolására 
szorítkozni, a mi ezen epigrammokban Magyarországra vonatkozó ne
vezetesebb adat található. I 18 (De curia regis Mathise) érdekesen illu- 
strálja Mátyás király udvarának elolaszodását:

Pannonius regi conquestus saepe senator,
Nulla quod a ducibus tuta puella foret,

Seil maius toto scelus execrabile mundo,
Pene quod Italico más neque tutus erat.

I 35 egy előttem érthetetlen epigramm: De genethliaco Polono 
Ungariam pollicente:

Sarmata Pannonio furenter captus amore,
Terque redit vacuis in 8ua regna viria.

Dic mihi, venturo quae scribant tempóra fato 1
Sidera, si poteris, caece genethliace.

II  1-ben megszólítja a költő könyvét, hogy járja be az egész föld
kerekséget: Olasz- és Németországon kívül «Danubius lustrandus érit 
Savusque Dravusque* ; I II 1-ben pedig fölemlíti, hogy Szűz Mária se
gítségével bejárta Német- és Francziaországot és hogy «Te duce per 
Bemos et Pannonas ausus utrosque Vertere iter, timidis qua fiúit Ister 
aquis*. Érdekes az «Epitaphium Ventimontani» czímű epigramm
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(tH  2), melyből megtudjuk, hogy Windsberger Eberhard (Ventimonta- 
nufi, Aeolidee) az ingolstadti egyetemen az orvostan tanára (v. ö. Prandl 
Geeoh. cLLudw.-Maxim. U ni vers. I. 76), szónok és költő, egy ideig a ma 
gyár király udvaránál tartózkodott és Magyarországban halt meg:

Rhetor et orator fueram doctusque poéta.
Et medicus tribui saepe salutis opem.

Astrorum leges servavi pectore docto,
Pendulns et terrae cognitus orbis erat.

Nemo mihi melius succos cognovit et herbai,
Radices gemmas dura méta 11a simul.

Pannonio regi piacúit mea candida virtus,
Germán is ducibus praesulibusque simul.

Me plorat Rhenus peregrina quiescere terra:
Inter Pannonio»  stant mea búst a viros. \

HL. 67-ben (De muheribus Pannoni® inferioris) Celtes egy ma
gyar nőt énekel meg, ki házasságtörő férjét megölte, azután V 10-ben 
(Vitezio et Balbo) Vitéz János püspököt és Balbus Jeromost (1498 
táján ?) vacsorára hivja meg rövid négysoros distichonban, mely azon
ban Vitéznek és Balbusnak egymáshoz és Celteshez való jó viszonyát 
szépen illustrálja. — Engem ezemélyesen leginkább érdekelt azonban 
az «Ad Michaelem Styrium Transilvanum* czímű 10 soros költemény 
(V 24), melynek eleje következőképen hangzik:

Nemo per Austriacam fuerat mihi cognitus urbem,
Musarum tantus quem tenuisset amor,

Quam tu, eui nitidus spirat sub pectore Plioebus,
Ex Transsilvanis Michael orte viris.

Celtesnek Codex Epistolarisében ugyanis van három levél (1492-ből, 
1498-ból és 1500-ból) egy bizonyos «Styrus Michael aus Judenburg (Em- 
poriandus Transilvanus)*-tól, mint Endlicher írja; Denis szerint: dictus 
cognomine Transsylvanus, a Codex Epistolaris egy helyén pedig (föl. 91)
• Michael Styrus de Burgo Judeorum patrio (?) cognomine Transsilvanus 
emporiandu8 Viennensis»-nek nevezi magát. «Magyarországi humanisták 
és a dunai tudós társaság* czímű értekezésem függelékébe (v. ö. f. 123) 
leveleit nem vettem fel, minthogy Michael Styrus erdélyi származása 
akkor még kétesnek látszott nékem (az ismeretes földrajzi iró Maximi* 
li&nus Transsilvanus is belga származású volt); de most Celtes föntebb 
közlött szavai után hajlandóbb vagyok feltenni, hogy Michael Styrus 
vagy maga Erdélyben született, vagy legalább erdélyi családból szár
mazott ; és még az utóbbi esetben is megérdemli, hogy a magyarországi 
humanismus történetében szerény helyet reservaljunk számára.

Dr. Á b e l  J en ő .

n W t M a . . .
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Earten von Attika. Auf Veranlassung des Kaiserlicli Dentschen Arcliaolo- 
giBchen Institute und mit Unterstützung des Kőniglicli Preussisohen 
Miniéteriums dér Geistlichen, Unterrichts- und Medicinái* Angelegen- 
heiten aufgenommen durch Offiziere und Beám te des Königlicli Preuasi- 
seben grossen Generalstabes, mit erláutemdem Text kerausgegeben von 
E. Curtius und O. A. Kauyert. Heft I. Athén und Peiraieus. Berlin, 
1881. Dietrich Keimer. — Ara. 12 márka.

Folytatása ez azon vállalatnak, melynek első eredményét a fen
tebbi két szerző által kiadott «Atlas von Athén* képezi, melyet e folyó
irat 1881-ki évfolyamának februáriusi füzetében ismertettünk. Ugyanott 
bővebben szólottunk a vállalat tervéről, azért ez alkalommal rövi- 
debbre fogjuk ismertetésünket.

Szántszándékkal idéztük a hosszú czímet, mert jellemzi a mun
kát: látjuk t. i., mily nagyszerű segédeszközök állottak a szerzők rendel- 
zésére, melyek segítségével a maga nemében valóban epochalis munkát 
megalkothatták, úgy hogy most minden eddig megjelent ezen tárgygyal 
foglalkodó könyv bátran ad acta tehető, kivéve a legrégibbeket, s ezek 
között talán csak a Schaubert építészét, ki 1832-ben a mai Athén nek 
tervét minden antik maradvány pontos tekintetbevételével készítette el, 
mely antik maradványok közül több ma már a város gyors fejlődése 
következtében elenyészett.

Az előttünk fekvő első füzet négy térképet tartalmaz. Az első (I) 
a mai Athén nek tervét adja, a régi emlékek vörös színnel való kimuta
tásával ; a második (Ja) az Írásbeli adatok és építési maradványok se
gítségével reconstruált régi várost az új város (első térképen levő) ter
vének halvány előnyomásával, mely a pontosság és hitelesség netovább
jának tudtunkkal első példája: egy ilyen térkép nem csak a régi 
Athéné tervét adja, hanem azt is tisztán láthatjuk rajta, hogy mi volt 
régen a mai Athén egyes helyein, és mi áll ma a régi városnak minden 
egyes helyén. E két lap már az «Atlas von Athén* czímű munkában 
is megvan, s nem egyéb, mint annak javított kiadása. A változtatások 
között csak kettő fontosabb. Az egyik a régi város észak-nyugati olda
lán előforduló Dipylon pontosabb ábrázolása, a második déli oldalon 
levő itoni kapu phaleroni út és fal tervrajzának helyreigazítása. A ré
gibb tervben t. i. a phaleroni út és fal egymást metszik, míg az újabban 
az itoni kapu igazi helyének fölfedezése következtében (mert ezen a ka
pun lépett ki a phaleroni út a város körfalából) a phaleroni út a hason
nevű falon belül esik abba a térbe, melyet az a hosszú falak felé bezár.

A harmadik és negyedik térkép (11, II  a) a mai és régi Peiraieus- 
nak az első kettőhöz hasonló módon készített tervrajzát adja.

A 72 lapra terjedő magyarázó szöveg külön füzetben foglaltatik. 
A két első térképhez Curtius adja a magyarázatot; a két peiraieusi tér-
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kép technikai részéről Altén hadnagy, a topographiai és archítologiairól 
dr. yiilchhöfer adnak számot,, kiknek e két utolsó térkép első sorban kö
szönhető. D r . P ecz V il m o s .

PHILOLOGIAI PROGRAMM ÉRTEKEZÉSEK 1880/81.

21. Farkas József. Nehány jellemvonás a jogtudós Scaevolákról. (A ma
gyarországi kegyes tanítórend kecskeméti főgymnasiumának tudó- 
sítványa az 1880/81 Úri tanévről.)

Szerző ezen szorgalommal írt értekezésében különösen a Cicero 
által híressé vált három Scaevola (P. Mucius Scaevola, Q. Mucius Se®* 
vola Augur, és Q. Mucius Scaevola Pontifex) életével és jellemzésével 
foglalkodik, kik, különösen az Augur és a Pontifex, a Kr. előtti második 
században a római jogtudománynak megalapítói voltak. Az értekezés 
egy rövid bevezetésből és három részből áll. Egy pár német munka 
(különösen Bahr és Bernhardy római irodalomtörténetei), de különösen 
Cicero művei alapján készült.

22. R. Perusek De scholiorum Bernensium őri giné et auctoribus, argu- 
mento et indole. (Jahres-Bericht des k. k. Realgymnasium in Sera- 
jevo am Schlnsse des zweiten Schuljahres 1880/81. P. 1—32.)

Igen alapos értekezés, mely tárgyát minden oldalról fényes vilá
gításban tünteti fel. Szerző először is a leginkább berni codexekben 
ránk maradt és a Georgica és Eclogára vonatkozó Scholia Bernensia 
kiadásait, a rájuk vonatkozó irodalmat és kiválóbb kéziratait ismerteti. 
Azután áttér e scholionok szerzőire. Hagen és más újabb kritikusok ellen 
kimutatja, hogy Gallus és Gaudentius többnyire Serviusból merítették 
tudományukat, míg Servius Junilius Filagriustól, vagy helyesebben 
Június Philargyriustól, kinek a scholia Bernensia legnagyobb részét kell 
hogy tulajdonítsuk, teljesen függetlenül dolgozott. Ezen megfigyelés 
alapján könnyű volt azután Peruseknek a Scholia Bernensia egyes 
részeit, melyeknél a szerző neve a kéziratokban nincsen kitéve, bizonyos 
szerzőnek tulajdonítani. Összehasonlította ugyanis a Berni scholionokat 
a más kéziratokban ránk maradt Servius-féle commentárral, és a hol azt 
találta, hogy az előbbiek Sarviussal megegyeznek, Gallusnak vagy Gau- 
dentiusnak, illetőleg a Georgicon első könyvétől kezdve, hol a Gallusból 
való kivonatok megszűnnek, csak Gaudentiusnak tulajdonította, azokat 
pedig, melyek Serviustól eltérnek, Philargyriusnak, kivéve, hogyha egy- 
iigyü8égük által későbbi eredetüket el árulták. A magvas értekezést, 
melynek tanulmányozását mindenkinek ajánljuk, kinek a classicus auc- 
torokhoz irt scholionok kiadásával kell bajlódnia, a Scholia Bernensia 
szerzőinek kritikai működésének jellemzése rekeszti be.
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CSEKGERI JÁN08.

F O R D Í T Á S O K .

Csalódás.
Tibullus elégiája.

Színebb bort! friss búmat borba hadd temetem :
A feledés álma szálljon meg szememen.
S ne költsön fel senki mámoromból engem,
Pihenjen egy kissé búrakta szerelmem.
Hajh! mert zord őrség áll lyánykám kapujába,
Lakat és keresztbe nagy gerenda záqa.
Kegyetlen egy kapu! csapjon a fergeteg,
Juppiter hatalmas villámi verjenek.
Kapu ! hozzád esdek, ki csak nekem nyíljál,
S lopva ha forditlak, ne nyikorogj mingyár’.
Balgán hogyha zok-szót szóltam is ellened:
Bocsáss meg, érje az mind saját fejemet.
Tudod, feléd mennyi könyörgésem szállá,
Hány virágfüzér hullt a kapufélfádra.
Délia! őseid’ rászedni ne átalld,
Ne félj, maga Yénus segíti a bátrat;
Ifjút, ki uj küszöb vivásába fárad,
Lyánykát, tolvaj kulcscsal ha nyitogat zárat.
Tanit puha ágyból lopva kisuhanni 
Nesztelen a padlón el végig osonni.
Tanít a férj előtt néma beszéd-módra 
Titkos jelbe burkolt édeskedő szókra.
Nem tanit mindenkit: csak a serényt — persze,
Sötét éjjel kelni a kinek van mersze.
Én bolygom a város homályos utczáit,
Veszélyt a szerelem fejemrül elhárít.
Ő megvéd, senki rám fegyverrel nem támad, 
llabló nem húzza le rólam a ruhámat.
Mehet a szerelmes, bár merre akarja,
Tőrbe nem lép: védi istennek a karja.
Nem ártanak nékem éji hidegek,
Nem nekem a zúgva özönlő fergeteg.
Sebaj! csak Déliám az ajtót kinyissa 
És halk kopogással adja a jelt vissza.
Rám ne nézz, ki szemközt jöszsz : férfi vagy asszony, 
Vénus csele kell, hogy titok maradhasson.
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Léptiddel ne ijeszsz, ne kutasd ki-létem,
Ke emeld a fáklyád világát elébem.
Ki véletlen* meglát, ki ne mondjon mit se':
Nem látott, nem hallott, hittel erősítse.
Jaj a feosegőnek, az megemlegesse 
Mi vérbÓl, mily habból kelt ki Vénus teste.
S úgy se’ hinne férjed: megjósolta nékem 
Azt egy javas asszony nagy-igazán régen. 
Láttam, hogy lecsalta osillagit az égnek,
Szavára gyors folyók más irányba tértek.
Dala repeszt földet, holtat idéz sirbul,
Porló csont a máglyán szavára megindúl. 
Árnyak sergét bűvös igéje leszegzi,
Előbb tejjel hinti, s tovább úgy ereszti.
Néki borús égről fellegek elszállnak,
Néki havak esnek derekán a nyárnak.
Egyedül az övé Médea varázsa,
Hekate kutyáit csak ő zabolázza.
E szerzett dalt nekem, csalnod könnyű véle : 
Dalold el háromszor s köpjél hármat végre.
S nem hihet el semmit felőlünk az árva,
Nem hinne szemének, ölembe ha látna.
De mástól őrizkedj’ : meglát más egyebet, 
Egyedül én vagyok, kit észre nem vehet.
Hiszek e jóslatban : hiszen azt is mondta, 
Szerelmem, ha tetszik, elbűvöli nyomba’. 
Fáklyával tisztított s bűbáj éjszakáján 
Varázsló istennek hullt fekete bárány.
Nem gyógyulást esdék: viszonzást az égtül;
Ne tudjak el-lenni soha nálad nélkül.
Kőszívű az, ki bár bírhatott von’ téged,
Harczba rohant dőrén hitvány zsákmány végett. 
Terelje a foglyok csoportját, nem bánom ;
Üssön hadi tábort letiport határon ;
Terhelje arany hím mind tetőtől — talpig, 
Bámulják, valahol gyors ménen iramlik :
Én veled Déliám lehessek örökkön,
Legeltetek bérczen, szántok egy pár ökrön.
És hahogy ölellek szerető karommal,
Göröngyön édesen szunnyadok bizony nyal. 
Szerelmi üdv nekül biborba’ mi hasznod,
Sűrű könnyhullással éjed ha virrasztód ?
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A sokszínű szőnyeg, meg dagadó párna,
Csermely csevegése szemed le nem zárja.
De vajh téged, Yénus, szám még nem-e sérte,
Hogy haragod verné bűnös nyelvem1 érte ?
Mondják-e, szent helyre tisztátalan léptem,
Isten oltáráról koszorút letéptem.
Ha hibáztam, rögtön leborulok térdre 
Csók-hintve a templom szentelt küszöbére.
Vezekelve térden be a földet kúszom,
Fejemet a templom oszlopán szétzúzom.
De vigyázz, gúnyosan ki bajom neveted,
Istenek haragja szabad még te veled.
Soknak vala gúnytárgy már iQak szerelme,
S vénségére Ámor igáját czipelte.
Nyilt reszketeg ajka mézes-mázos szókra 
Ősz haját ujjával fürtökbe sodorta.
Kapunyilást leste s a piaczon látva 
Kedvese cselédjét elfogta utába’.
Ifjú- és gyerekhad tolong körülötte,
S e rósz jel láttára köpnek gelebökbe.
Kímélj engem Vénus 1 lelkem a te rabod :
Tenvetésed úgy-e, elégni nem hagyod?!

Dr. CsENGERI JÁNOS.*)

A 14-ik olympiai óda (lyd hangnem).
— Pindaros. —

1 . V E R S S Z A K .

Kafizos lágy kebelén
Tűz-méneket nevelő völgy gazdag ölén lakó 
Kellemek, ti a fényes Orkhomenosnak 
Öröknevü istennői, őrei még az ős Minüeknek: 
Kérlek esengve, figyeljetek rám ! Hisz örömöt ti 
Adtok a halandónak, hogy ha az 
Bölcs eszü, ha deli és ha harczba’ kitűnő.
Sőt lakomát nem ülnek az istenek sem,

Mutatvány szerző magyar Tibullusából. — A Philologiai társaság 
1881. decz. 7-diki üléséből.
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Tánczra se’ kelnek a Kellemek kara nélkül.
Az.égbe’ minden az ő kezök müve, ők az 
Arany-tegzü Apolló mellett
Bnzgó imát rebegve rüondnak, olympi Zeüsz teneked.

2. V E R S S Z A K .

Oh szent Aglaia,
Mosolygó Eüfrozina, és te, ki dalnak örülsz,
Thalia, lányai nagy hatalmú Zeüsznek,
Nézzétek kegyesen, mint járja vidáman a tánczot 
Itten a kar lebegő lejtéssel, mert lydi dalra kelve 
Jöttem, Azópikhosz, elédbe most,
Hogy ma te általad érte dics Orkhomenost is.
Szállj le, o Hir viszhangja, sötét lakába 
Perzefonénak, ott ha eléleng Kleüdamos árnya:
Mondj hirt az atyának, hogy szép Piza ölében 
Koszorúzva beárnyalta fejét fia szép olajággal.

H egedűs  István .

Catullus 86.

Soknak Quintia szép : nékem nagy, karcsú, fehér nő.
így külön egyet-mást bátran elismerek én.

Azt, hogy egészben szép, tagadom ; mert kelleme nincsen, 
Hosszú személyének semmi parányi sava.

Bezzeg Lesbia szép, szépség az teljes egéssben.
Benne az ös6zes bájt mint egyesítve leled.

P. Thewrkwk E.
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Egy Augier*fordltásimk.

(Nemes és Polgár — Le Gendre de M. Poirier — .'ordította Feleki Miklós, 
Pfeiffer: Nemzeti Színház könyvtára 43. füzet.)

Hevenyészett, kontár munkával árthatnak legtöbbet a fordítók az 
irodalomnak. A mihez úgy fognak, az rendesen el van temetve s idő 
kell, míg valaki ismét feltámasztja, fáradságára méltatja és — a mi fő
— kiadót foghat magának.

E sorok írója legjobb igyekezete szerint ültette át Augiernek Le 
(Jetidre de M. Poirier czímű comédie-jét, s midőn munkájával nyilvános
ság elé kíván lépni, kötelessége bebizonyítani, hogy nem végzett hiába
való dolgot. Más szóval, hogy az illető mű jelenlegi fordítása elég sokat 
hagy fent arra, hogy valaki újra hozzá fogni, azt a munkát még egyszer 
elvégezni okadatoltnak tarthassa.

Ám szóljanak a tények: egy kis táblázatos kimutatással szol
gálunk.

Kihagyások. I. felv. 4. jel. tíz tagú párbeszéd maradt ki, Poirier és 
Verdelet közt.

H. felv. 2. jel. az uzsorásokról folyó párbeszéd erősen meghú
zogatva.

HI. felv. 2. jel. Poirier sGastonpárbeszédének eleje meghúzogatva.
« « 3. jel. • « « « vége szintén.

IV. felv. 5. jel. Poirier közbeszólásai kihagyva.
Rövidítések lépten-nyomon. Az I. felv. 2. jel. Gaston, Pontgri- 

maudra vonatkozó szavai Augier hosszú tirádájának elejéről s végéről 
csippentvék egybe. A párbeszédek egyáltalán toldvák-foldvák; kihagy - 
vák a leglényegesebb mondatok, mitől az egésznek értelme függ; a hol 
egy kis nehézség fordúl elő, pl. szójáték, ott akár hosszabb kihagyások 
árán és könnyű szerrel teszi túl magát a fordító.

Szóval: nem fordítás ez, mintsem regisseuri önkénynyel meghú 
zogatott súgókönyv; s itt-ott oly hatással van is az emberre, akár az 
improvizáló színész. — Mily kevéssé érdemli meg fordító, hogy idézetek
kel támogassuk állításainkat, — bár anyagunkat gondosan egybehal
mozva mellőzük, legcsattanósabban bizonyíthatják a

Félreértések. Ezek száma légió. Bármily mulatságosok is, csak 
válogatva adunk belőlük.

1.2. (roston: Farsangon csak nem Ah 9a ! íjuoique en carneval, tu ne
fogsz mindig e hősi öltönyben comptes pás rester déguisé en
járni ? héros ?
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I. 3. VerdeUt: Kétszínű.
I. 4. Verdéiét: Hisz magunkra 

▼agyunk:

I. 4. Verd.: Az ördögbe, te még 
vöd erényeit fognád rám !

P o ir ie r : Három hónap óta ól itt 
mint kappan a pástétomban ( coq á 
la patej.

Verd.: Értem, ki akartad hiz
lalni a sípot, mielőtt fütyülnél 
rajta.

Az utóbbiak nem félreértések 
érthetők.

U. o. P o ir ie r, lányához : Ha egy 
este szépen körülvennéd (férjed) 
hajadat hátra bontóira:

U. o. u. az : Ez gyávaság: 
AnUnnette: Azon gyűlölete, me

lyet a rosszak, gyávák és szemtele
nek iránt érez

I. 6. P o ir ie r : Hagyd el csak, —  
az nevet legjobban, ki utoljára nevet.

n . 1 . Gaston : Tán történetből en
gem akar kitiltani ?

P o ir ie r : Nem találja, hogy a tét
lenség nagyon unalmas a fiatal há
zaséletben ?

Antoinette: Az unalom megöli
önt!

Természetesen, így aztán nem
kája.

n. 2. P o ir ie r : lg}' hát erényeink 
nevet változtatnak, mihelyt hasz
nálni akarj azokat.

U. o. Gaston: Ön igen eszélye- 
sen teszi, ha megbecsüli e bandi
tákat . . .

Impertinent.
Nous sommes solidaires, [a for

dító tán solitaires-1 olvasott s azt 
vélte úgy fordíthatónak].

Diantre I tu te rettrape sur mai 
des familiarités de tón gendre. 
[azaz: vejed kedélyeskedéseiért 
engem lakoltatsz.]

Je comprends! tu as voulu 
graisser la girouette avant de souf- 
fler Já-dessus.

ugyan, de egyenesen még kevésbbé 

tout en déroulant les cheveux.

C«t imbécile!
són dédain des mesijuineries de la vie.

I I  faut étre coulant en afaires.

Voudriez-vousme fairé interdire 
(gyámság alá helyeztetni) pár ha- 
sard ?

Augier funeste-et mond.

Ne craignes-vous que 1* ennuie 
ne vous gagne ?

igen érthető a férj udvarias repli-

Ainsi nos vertus changent de 
nőm quand vous (t. i. nemesek) vou- 
lez bien les pratiquer ?

Ah vous serez bien fin, si vous 
faites lacher prise a ces bandita.
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P o ir ie r : Majd egy kis komédiát 
játszatok velük.

HE. 3. Gaston : Szegény Poirier! 
sajnálom, minden jó kedvét el
rontja, hogy adósságaimat fizetni kell.

III. 5. j. Antoinette: Én is ellene 
szóltam :

U. o. u. az: Pedig ha tudná, 
minő tiszteletreméltó indokból tet
tem ezt!

Gaston: (Hektorról) különcz íz 
lésű ( s ezzel S. nejének bókol! ! ! )

Gaston: A pásztori vers tökéletes.

II. 5. Cogne: Úgy látszik e sze
gény ember kissé becsípett (! ! f)

Salamon: «Úgy kell, ez megta
nítja őt*, mondá ö.

II. G. Antoinette: Hová repült 
most e sóhaj ?

III. 2. Po irie r : Nem fog engem 
elménczkedései czéltáblájául hasz
nálni. E n  arra már hissé koros va

gyok.
P o in e r: Én nem követelem, hogy 

nemes embernek tartsanak. Isten
nek hála, nem tettem érte semmit.

Gaston : Nem tett érte semmit '!

U. az u. o .: De az ördögbe ön 
nem tartozik az adófizetők első osz
tályába, a kik . . . [ nincstöbb /]

P o in e r : Nekem három millióm 
van a bankna7, csak egy szó Öntől, 
rögtön földbirtokba fektetem.

P o ir ie r : Ah megint csúfolódik:
III. 5. A n t.: Hát ki ellenében 

kell férjemet védelmezni /
U. az u. o .: E  nő egyet ért fér- 

em.tnel.

Je vois. leur jouer une petite co- 
médie.

Pauvre M. P., j ’en suis fáché 
pour lui . . .  cette révélation lu i gáté 
tout le plaisir qu i l  se faisait de payer 
mes dettes.

Je vous ai froissé.

Croyez bien que si j'avais su á 
quel sentiment respectable je me 
heurtais . . .

Hector est difficile.

Le m ad rigai (értsd : ötlet) est 
joli.

Oui, oui, il páráit que vous lui en 
faitesvoirdegrises á cepaurre homme.

C'est bien fait, 9a lui apprendra.

A quoi pensez-vous en souHant ■

. . . Je suis les de vous servir de 
plastron.

Je n’ai aucune prétention k la 
gentilhommerie. Dieu mer9Í, je  
nen fa is pás assez de cas pour cela.

Gaston: Vous nen faítes pás de 
cas ?

Mais voilá. le diable! vous ne 
faítes partié d’aucune catégorie. . . 
vous n’étes pás encore de VInstitut.

J’ai k la banque 3 millions qui 
n’attendent qu’un mot de vous 
pour s ’abattre sur de bonnes terres.

Je suis joué [=  Megfogott!]
Contre qui donc ai-je á me dé- 

fendre ?
Elle se sera croisée avec Gaston (t. 

i. a levél, melyet G-nak barátja el
vinni készül).
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IX az u. o .: O engem csak egy 
órája ismer s így haragját nem érez
teti telem

IV. 1. P o ir ie r : (Verdeletről) Ne
ked nincs máé vágyad mint e sze
gény gyermeket kényeztetni, sze
retni.

3. Gaston: A harcz kedvezni .szo
kott a merészeknek.

IV. 5. Antónia: Az övé (t. i. 
anyád szíve) az enyém, Gaston.

Gaston (heveskedés) Melynek kö
vetkezményeit megérdemelhetted volna. 

Gaston. A partir d'aujourd'hűi:

11 ne me connait que depuis une 
heure ! Ce n ’est pás á moi qu’i l  a 
senti le besoin de raconter sa colere 
t. i. hanem kedveséhez ment).

. . . són bonhomme de pere (tehát 
P. saját maga) qui n’aura plus 
d’autre ambition que de l’aimer el 
de la dorloter.

La guerre a d’heureux hasards 
(t. i. «Kegyedre asszonyom, ki al
kalmasint megözvegyül*, mondja 
a hadseregbe távozó töredelmes 
férj. Tehát a magyar fordítás itt is 
gallimathias).

Celui (le cceur) de la mienne 
(mére), monsieur!

(Un moment de vivacité) Oui, de 
ma part.

A helyett, hogy elutaznám.

E példák után a kritikus bátran leteheti a tollat; amazok beszél
nek helyette. H. Gy.

— Philologische Wochenschrift czím alatt 1881. október elsejétől 
kezdve Berlinben a Calvary ezég kiadásában Hirschfelder Vilmos szer
kesztése alatt új classica-philologiai heti folyóirat jelen meg, melynek ép 
úgy mint az általunk már ismertetett «Philologische Rundschau »-nak 
ezélj a a szakközönséget a philologiai kutatás eredményeivel lehető leg
gyorsabban megismertetni. A Wochenschriftnek a Rundschau fölött 
azonban az a nagy előnye van, hogy nemcsak könyvbirálatokat és ismer
tetéseket tartalmaz, hanem jelentéseket is tudós társaságok üléseiről, 
személyi hireket, leveleket újabb fölfedezésekről stb. Azonkivül forma- 
tumja is nagyobb, és előfizetés? ára mindössze csak négy márkával több 
(24 márka évenkint). Bennünket magyarokat kivált azért érdekel, mert 
az egyedüli külföldi folyóirat, mely a magyar philologiai jelenségeket 
behatóan ismerteti. Dr. Ábel Jenő tollából, ki a Bursian-féle Jahres- 
berichteben is referense idevágóirodalmunknak, már isBászel Thukydi- 
deséről, egyetemi könyvtárunk kéziratainak jegyzékéről, Kont Lessing- 
jéről, Mészárosnak (Horatius epistoláinak idő és sorrendje* czímű 
értekezéséről és a Fraknói által kiadott olasz követjelentésekről hozott 
ismertetéseket, közlönyünk tavali évfolyamának clasBica philologiai tar
talmú czikkeiből pedig hasábokra terjedő magvas kivonatokat. Ajánljuk
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a Wochmtchrift-et mindazok figyelmébe, kik a külföldi szakirodalom 
iránt érdeklődnek.

— Sallustius Crispusnak szobrot akarnak emelni szülővárosá
ban, Amiternumban, a mostani Aquila degli Abruzzi-ben. Az ügyet egy 
bizottság vette kezébe, melynek elnöke Vannucci senator, kiválóbb 
tagjai: Bonghi, Crispi és De Sanctis volt olasz miniszterek, Bninn, de 
Gubernatis, Gregorovias, Victor Hugó, Mignet, Max Müller, Overbeck, 
Jules Simon, Heinrich von Sybel, Vallauri, Pauler Gyula stb. A mint 
e bizottságnak lelkes felszólításában olvassuk, nem csak pénzbeli ado
mányokat, hanem Sallustiusra vonatkozó munkákat, monographiákat, 
érmeket stb. is szívesen elfogadnak. Az adományok vagy Dr. Pauler 
Gyűld-hoz (Budapest I. Országos levéltár) vagy egyenesen a Comüato 
Esecutivo per ű Monumento a Cajo Ctispo Sallustio-hez (Aquila degli 
Abruzzi) küldendők. Meg vagyunk győződve, hogy a Catilina és Juyurtha 
halhatatlan történetírójának nevében nem hiában appellált a bizottság 
a modern nemzedéknek a classicus ókor nagy alakjai iránt való lelke
sedéséhez. — E «Közlöny» szerkesztői is szívesen fogadnak el adomá
nyokat, melyeket nyilványosan nyugtázni s rendeltetésök helyére jut
tatni fognak.

— Budapesti Philologiai Társaság. A múlt füzetünkben közzé
tett névsor kinyomatása óta, beküldték tagdijokat:

1881-re: Dr. Ballagi Mór, Budapest. — Dr. Brassai Sámuel, 
Kolozsvár. — Géresi Kálmán, Debreczen. — Hellebrant Árpád, Buda
pest. — Jeszenák Ráfael, Losoncz. — Dr. Margalits Ede, Zombor. — 
Markusovszky Sámuel, Pozsony. — Dr. Pecz Vilmos, Budapest. — 
Dr. Simon József SM Zombor. — Szombathy István, Kecskemét. — 
Szunter Nándor, Arad. — Dr. Tárkányi Béla, Budapest. — Varga 
Emil, Szolnok.

1882>re: Balási Ferencz, Nagy-Szeben. — Dr. Boross Gábor, 
Nagy-Enyed. — Budaváry József, Nyitra. — Gyomlay Gyula, Buda
pest. — Helielein Károly, Szatmár. — Káposztássy Jusztinián, Eger. — 
Petrovich Ferencz, Nagyvárad. — Dr. Pozder Károly, Losoncz. — 
Reitmann Ferencz, Budapest. — Román Sándor, Budapest. — Székely 
Ferencz, Nagy-Enyed. — Sterba János, Sopron. — Dr. Szamosi János, 
Kolozsvár. — Várkonyi Endre, Vácz. — Veress Ignácz, Nagy-Szeben.

Az oklevél diját megfizették: dr. Szamosi János, Kolozsvár 
(tévedésből kimaradt). — Gyomlay Gyula, Budapest.
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A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent

182!)-1817.

Ara fűzre 4 frt. • ö s s z e o y ü j t ö í t b  k ón yi manó. Ára fSzve 4 írt.

Védő beszéd egy rablógyilkos 
ügyében. 1829. szept. |0.

A  botbüntotés korlátozásiról. 
1883. május 2.

Az országgyűlés tárgyainak so
ráról. 1833. májub G. és 11.

A két táblának egymáshoz való 
viszonyáról. 1833. május 25.

A jobbágyoknak Bzeraély- és 
vagyonbeli bátorságáról. 
ÍS33. juni'is 15* és 17.

A vallás ügyében. 1833. jul. 13.
Az nrbéri telkek maximumá

ról. 1833 julius 23. ;
A /. ittványok visszaváltásáról.

1833. augusztus 1.
A földesúr nem tulajdonosa' 

az nrbéri teleknek. 1833. 
aug. 19.

A  jobbágyok birtokképességé- 
rőí. 1833. szept. 4.

A  jobbágyoknak személy
es vagyonbeli bátorságáról. 
1833; szept. 21/

Az urbér tárgyában. 1823. no
vember 13.

A  lengyelek érdé' ében. 1833. 
november 23.

A király dorgáíó leveléről. 
183*. január 14. .

A  EK. és Rlt. táblájának kü- 
löu fötterjesztési jogáról.
1838. január 16. és 21. .

A szentszékekről. 1834. feb
ruár 1. és 3.

Az országgyűlés tárgyainak So
ráról. 1834. febr. 6.

A  birój parancsuk eltörlésé
ről. 1844. febr. 16.

Két megye követsége egy sze
méi vbtíb. 1834. febr. 19.

A békiibirákról. 1834. ápr. 3.
A felső itélŐszékek taglóinak 

az országgyűlés által való 
választásáról. 1834. ápr. 3.

A határőrvidéknek polg. ha
tóság alá rendeléséről. 1834. 
ápril 7.

A szavazatok viss zavonásáról.
1834. ápril 7.

Az nriszékről. 1834.-ápr. 9.
A városi tanács t.igjaimik min

den polgár által szabadon 
választásáról. 1834. ápr. 10.

A vármegyei itélöszék elnöké
ről. 1834. 1834. ápril 23.

A bírák «-lmozdítnatfttlausű-
. gáról. 1834. ápril 23.

Óvás.'1834. május 5. J
Az elnök hatóságának köré

ről. 1834. május 13i
A bitói parancsok eltörlésé

ről. 1834. május 21.
A magánjog coditicatiójánál 

követendő methodusról.
1834. május 24.

A jobbágyok birtokképosaégé
ről. 1834. junius 4.

T  A  R T  A  L  O M .

Az ősiségiől. 1834. június 25,
Az országgyűlés ellen fölszó

lalt Bereghmegyo megbün
tetéséről. 1834. ju h i.

Az egyházi főszemélvok vég* 
' rendelkezési jógáról. 1834. 
julius 4.

A hitbizományokról. 1884. ju- 
liua 12. és 15.

A kir. iiscus örökösödéséről. 
1834, jnlius 30.

A végrendelétilóg osztatliin- 
nak határozott birtok föl- 
osztliatásáról. 1834. augusz- 

~ tus 6.
A  protestánsok fölmenti síről 

uZ egyházi tízed tdól. 1834.
■ aug. 25. ós 27.
A  személyes szabadéiig .olt tí

máréi a titkos fölső rende- 
letek ellenében. 1834. szep
tember 9.

Az irtványok visszaváltásáról. 
1834. szept. 10. •

A földesúr bíráskodásáról sa
ját ügyében. 1834. okt. 8.

A magyar nyelv érdekében. 
1834. okt. 16.

A zsellérek elmozdításáról. 
1834. okt. 21.

A gabonapálinka fözlietésérÖl. 
1834. október 24.

A jobbágyok örökváltságáról. 
1834. november 10.

A földesúri hatóságról és az 
nrbéri perről. 1834. deczem
ber 3.

A jobbágyok örökváltságáról.
1834. decz. 10.

A nyilvánosságról az úriszé
keknél a tanúk vallomása

. hitelesítése alkalmával. 1834 
deczember 20.

A jobbágyöknak személy- és 
vagyonbeli bátorságáról.
1834. deczeinb. 30. és 18.35. 
jan. 2.

Válasz a Ferdiuand király 
trónraléptát tudató kir. le
iratra. 1835, márczius 10. 
14. és 17.

Erdély. 1835. april 9.
A  legelők tárgy ában. 18.35. inát 

jus 20.
Erdély. 1835. május 29.
Ferdínánd király cziméről.

1835. május 29.
A boltnyitásról; 1835. iun. 5.
A Wesselényi személyében 

megsértett szólásszabadság 
tárgyában. 1835. jufi. 16.

Az elnök intő jogáról. 1835. 
jUnius 22.

A • szólás szabadsága tárgyá
ban. 1835. julius 1.

A Wesselényi személyében. 
megsértett szólásszabadság 
tárgyában. 1835. jul. 9.

A kir. fiscus vádéi nelő jogá- 
ról, 1835. julius 14.

A kormány és fojedolem nem 
egy. 1835. julius 20.

A szólás -szabadsága tárgyá
ban. 1835. iulfus :>í.

A szólás szabadságán ejtett 
sérelmek tárgyában. 1835. 
aug. 5. és 8.

l ’e dinánd király cziméről, 
• 1835. ang. 17. és 19.

_A térítgetésWil. 1K35. rjug. ?5.
A junctimról. 1835. sz« pt. 1.
A Magvarország és Auezt' i i 

közötti kapcsolatról. 1835. 
Ezept. 4.

A katonaság élelmezéséről.
1835. október t6.

A békésmegyei séreletfi tár
gyában. 1835.* okt. 31. '

A magyar nyejy- érdekéiét.
1835. nov. >

Az országgyifiés tárgyainak 
soráról. 1835. nov. 8.

A botbüntet^B"ől. 1835. nov 17.
A magyar nyelv érdekében. 

JS35. decz. 9.
Artieularís deptvtatio. 1836. ja-? 

nuár 12. •
Az országgyülédtárgyainak so

ráról. 1836. jan. 14.
A  szóbeli perek biráinak vá

lasztásáról a sz. kir. váro
sokban. 1836.‘jan. 18. ...

A praeventiva ceu auráról és 
eautióról. 1836. jan. 23.

Horvát István érdemeinek 
elismeréséről. 1836. jan. 3.

A kisajátítás jogáról. 1836. 
február 3.

Az egyházi tizedről és a sz. 
kir* városokról. 1836. feb
ruár 10.

Az állam engedélyezte mun
kák visszaszállásáról a* ál
lamra. 1836. febr. 17.

A Ijndoviea katonai Intézet
ről. 1836. febr. 18.

Az adó megajánlása ügyében.
1836. febr. 27.

A circulatió. 1836. márcz. 9.
A földesúr büntető hatóságá

ról. 1836. márcz. 17.
A magyar nvelv érdekében. 

18.‘Í6. márczius 18.
Az adó megajánlása tárgyá

ban. 1836. márcz. 24., apr. 
5. és 21.

Az országos bizottság ta«ja 
nem maradhat, a ki királyi 
hivatalt vállal, 1836. april 
27. és raájns 1.

A király rendelkező jogáról 
a közlekedési vállalatok kö
rül. 1836. apr. 28.

A praeparandiák < s poly tecb- 
nicum tárgyában. 1836. ap- 
Til 30.
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Kövelgeleüiés. 1836. jun. 22. 
A királ vidám ak magyar nyöl

vén fogadásáról 1839. jun. 5.' 
Alakulás. 1839. j uniós 8.
A liiuliiv-íi :y. jmiius 10. 
A ^K. és ÍÍ&  táblájának ki- 

egésid téléről. 1839..jun. 13. 
A péstinegyi i sérelem orvos- 

1 hú uiik elsőségéről. 1339. 
jun. 17. és 18.

A rra°ventiva ceusüráról.
í m  jun. 21.

A |n) t megyei sérelem orvos
ló  átink elsőségéről. 1839. 
jun^áá.

A  szólás szabadságán ejtett 
sérelmekről. 1839. jun. 24.

A szólás HZ ibadságan ejtett 
sérelmekről, különösen te
kintet'el a curia eljártára.
1839. július 3.

Az elnök kinevezheti-e a kül
döttségek tágjait ? 1839. ju- 
tius 15;

A magyar nyelvről Horvátor
szágban, 1889. julius 16.

A sérelmek otfrosbísának el
sőségéről. 1839. aug. 1.

A junctim. 1889. nug. 2.
A  sérelmek* orvoslásának el- 

>■: > ’l. ÍJR39. aug. 14.
A jobbágyi t rltók örökös meg

váltásáról. 1880. szept. 7.
A junctim. 1839.'szept. 12.
A szólás szabadságán ejtett 

sérelmekről, különösen te- 
. kintettfil a euria eljárására 

és Ítéleteire; 1839. okt. 2.
A jobbág>oknak téglaégető jo

gáról. 1819. okt. 9. 
Kirekeszthetők-e a zsidók ur- 
-• béri telkek vételéből ? 1839. 

okt. IS.
A vallásbfeli sórelÉnekről. 1839. 

<.kt. 21;
A pénzbeli elmarasztalásokat 

magukban foglaló ' ítéletek 
végrehajtásáról. 1839. ok
tóber 24.

A nemesi jószágot bíró nem 
nemes adókötelezettségéről.

. 1839. akt. 24.
A  magvar nyelvről. 1839. 'ok

tóber 25. '
A. birói végrehajtás utján el

adandó nemesi birtok zá- 
logtermészetéről. 1839. no
vember 2.

A kerületi napló kinyoinatá- 
sának akadályozásáról. 1839. 
november 12.

A sérelmek előleges orvoslá
sáról. 1*39. nov. 13, 

Avatkozhatik-e a magyar tör
vényhozás Horvátország 

- municipalis jogaiba? 1839.
nov. 19.

A szólás szabadságán ejtett 
sérelmeknek a katonák meg
ajánlása előtt való orvos
lásáról. 1839. nov. 21 és 22. 

A kamatok kamatáról. 1839.
nov. 25,

Hányán választassanak az 
egyházi rendből és a városi

követek közül a küldöttsé
gekbe ? 1839. nov. 27.

A gabona kivitelét tiltó ese
teknek törvény által való 
meghatározásáról. 1839. no
vember á'.t.

A Duna jobb vagy balpartján 
épittesaék-e vasót? 1839. 
decz. 6.

A t mulóknak fiz iskolából 
való kitiltásávól. 1839. de- 
jpzemb. 17.

A vegyes házo&ságok tárgyá
ban. 1840. jaminr 20.

A jobbágyok végrendelkező 
jogáról. 1840. jan. 30.

A mezei rendőrségi bíróság 
hatáskörének kiterjesztésé
ről nemesekre. 1840. jan. 30.

A katonák megajánlásának el
halasztásáról. 1840. febr. 4,

A tanácskozás megzavarásá
ró l 1840. febr. 5; .

A katonák megajánlásáról. 
1844). febr. 20.

A vegyes házasságokról és a 
plaoetum regiumról. 1840.
febr. 18

A katonák megajánlásáról. 
1840. febr. 20.

A hadkötelezettség nyolcz 
vág}’ tíz évig tartson-e b 
1840, febr. 20.

Beszámitható-e a megyének a 
katonai kötelezettségét tel
jesített és katonának mégis 
megmaradó égvén ? 1840. 
febr. •_»( l.

A katonák élelmezésének 
rendszeréről.1840. márcz. 9.

A Duna szabályozásáról. 1340. 
márezius 11.

A vegyes házasságok tárgyá
ban. 1840. márezius 19.

A szólás szabadságán ejtett 
sérelmek tárgyában, 1S40. 
márcz. 30.' és ápril I.

A kereskedés kezdésének föl
tételeiről 1840. 'ápril 3.

A kereskedelmi ügyletek ós 
az uzsora. 1840. ápril 3.

A bíróság illet ékességéről és 
eljárásáról esodügyokben. 
1840. ápril 6.

A szólás szabadságán ejtett 
sérelmeknek az adó meg
ajánlása előtt való orvoslá
sáról. 1840. ápr. 8.

Az adó meddig szavaztassák 
me” ? 1840. ápril 9.

Az adó megajánlása föltéte
leiről. 1840, ápril 10.

Az adó megajánlása tárgyá
ban. 1840. ápril 13.

A szlavóniai három alsó vár
megye magyarországi vár
megye. 1840. ápril 14.

A porták kiigazitásáról, külö
nösen tekintettel Horvátor
szág viszonyára Magyaror
szághoz. 1840. ápril 15,

A Dunát és Tiszát összekötő 
csatornáról. 1840. ápril 1(5.

A h.Qil óaitacul ókról, 1N40. áp
ril 16.

A szarvasmarhákra nézvo föl
állítandó vesztegintézetek- 
rö l 1840. ápril 28.

A hadkötelezettség nyolcas 
vagv tiz évig tartson-e ? 
1840. ápril 30.

Az adó emeléséről. 1840. áp
ril 30.

A  szólás szabadságán ejtett 
Béreim ékről és a főrendek 
véleményének tenne-: elé 
ről. 1810. május 5.

Az országos végzés ellen óvás
nak nincs helve. 1844). má
jus 7. •

A koronaőrök választásáról.
1840. május 7.

Kovetjelejités. 1840. jun. *27.
Intések az ifjúsághoz. 1841. 

november 2*.
A vegyes házasságok tárgyá

ban. 1341. jan. 11.
Két egyházi haszonvétel 

ugyanazon egyliázi személy
nek nem adható. 1841. ja
nuár 14.

Aü áttérés szabadságáról. 1841. 
lípvemUer' Sk -

A pásztorok lótartása érdeké
ben. 1841. november 8.

Miért nem fogadta el Deák 
Ferencz 1843-ban az or
szággyűlési követséget?

A magyar nyelv ég nemzeti
ség' Íí. 1843. nov. 10.

A subsidiumról,. 1844. szep
tember 26.

A nemesek adózásáról. 1844.
■ november 4.
A teendőkről. 1847. jan. 7.
A védegyletről 1845. febr. 9.
Az egyesületi jogról, 1845. 

márezius 4.
Nemesek önkéntes adózásá

ról 1845. márezius 4. y
Unió Erdélyivel 1845. május.
AZ adminisztrátori rendszer

ről. 1815. május 26.
A partium vis>7.uknpesolásá- 

ró l 1845. julius IS.
Az adminisztratori rendszer

ről. 1845, november 10.'
A megye jogának korlátozá

si áról a katonai karhatalom 
alkalmazását elrendelő kö
zegek fölött. 1845. nov. 11.

Különböző sérelmek tárgyá
ban. 1-846. márezius 3. - ‘ •

Az áttérési szabadság szabá
lyozásáról konpány rendé let 
utján. 1846, jun. 15;

Egy Hagyomány tárgyában.
1846. szept. 14.

Zala vármegye nemesi pénz
táráról. 1846. szept. 14.

A főispán hatóságának köré
ről. 1846. szept. 15.

Csak tábl abirók választh ntók-e 
törvényszéki biráknak.1846. 
november 9.

Ellenzéki nyilatkozat. 1847. 
június 6.'

Az 1847-iki országgyűlés elé 
terjesztett kir. előadásokról.
1847. november 17.

-FRANKÜN-TARSULAT NYOKDÁJA.
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