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DE TACITO PHILOSOPHO.

Antequam quod suscepi aggrediar, nihil mihi prius facien- 
dnm esse duco, quam ut pauca qusedam dicam de Taciti stúdió 
philosophise, atque id quidem eo magis, quod eam rém cum 
quaestione proposita aliqua ratione implicatam esse atque coheerere, 
nemo est, quin perspiciat.

Adhuc igitur viri docti inter se discrepant, utrum Tacitus 
certam quandam philosophorum sectam secutus sit, an, post- 
habitis philosophorum preeceptis, ipse contemplando atque con- 
siderando rés humanas, in sententias cum philosophia coniunctas, 
quas libris eius insertas invenimus, venerit. Quorum opiniones 
cum sint tam varise tamque inter se discrepantes, alterum fieri 
potest, ut nulla earum, alterum profecto non potest, ut plus una 
vera sit. Qua in causa, quoniam maior graviorque est, quam ut 
leviter pertractanda esse videatur, paulo diutius commorari vo- 
lumus.

Sunt enim, qui Tacitum et Stoicos et Epicureos secutum 
esse dicant, alii, qui eum neutri sectse deditum fuisse adfirment. 
Hsec dissensio ni diiudicatur, in summo errore nos versari necesse 
est. At hercule Hoffmeisterus in tantis tenebris erroris nobis 
clarissimum lumen pratulit, ita ut, quae adhuc crassis occultata 
et circumfu8a tenebris latebant, ea nobis hoc lumine clarissime 
illustrata viderentur. l) lile enim statuit, Tacitum sententias suas, 
ad philosophiam pertinentes, non ex philosophorum praeceptis 
petivisse, séd ipsum contemplando rés humanas ad eas per ve- 
nisse.2) Cuius viri iudicium in eo potissimum, quod inusitatam

1) K. HofTmeister, Die Weltanscliauung des Tacitus. Essen, 1831.
*) Cf. Hofím. p. 13. et 14.
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186 GUSTAVUS KASSAI.

viam reliquit et tritam ingressus est, difficile factu est non 
probare.

Neque verő potuit Tacitus aliter agere. Nam aliud est 
officium philosophi, aliud scriptoris rerum. Cum enim philo- 
Teophus omnes sententias de re aliqua animo conceptas ad certaiu 
quandam philosophise formulám, quam sibi composuit, quamque 
in omnium rerum explicatione comparationeque sequitur, revo- 
care et ad eam accommodare studeat: scriptor rerum, pr©sen- 
tium et proeteritorum temporum habita ratione eorumque inter 
se facta comparatione, iudicium facit, id unum ágens, ut, quae 
narret, ad veritatem proxime accedant et históriáé fide compro- 
bentur. Quie cum ita sint, non nisi laudandus est Tacitus in eo, 
quod, servato scriptoris rerum officio spretisque philosophorum 
praeceptis, in consideranda diiudicandaque rerum natura suam 
ipsius mentem animumque ducem secutus est. Nam nulla philo- 
sophia tantum habuit virium, ut tantum dolorem, ob depravatos 
mores Eomanorum illius aetatis animo penitus susceptum, po- 
tuisset sustinere. Séd ingenuus fortisque erat dolor ille, nec recte 
iudicat Tieckius,*) qui ex quovis versu librorum Taciti fractum 
eius animum adparere dicit, nisi forte hsec verba ita accipias, ut 
de dissimilitudine, quee inter rei speciem et veritatem interces- 
serit, cogites. Sin autem Tacitum molli animo hominem fuisse 
putes, vereor, ut recte iudices. Inest profecto nonnullis locis 
nescio cuius moeroris signifícatio, séd noli credere, iám ex his 
locis de Taciti molli animo existimari posse, ut Tieckius fecit. 
Nec, si quae sententiae inveniuntur, quae Stoicorum vei Epicu- 
reorum prascepta redoleant, ex eo efficitur, ut Tacitum uni alterive 
sectae deditum fuisse credamus.

Iám Tacitum, ut virum omni elegantis doctrinae genere 
excultum decet, pnecepta Stoicorum et Epicureorum, qui id tem- 
poris, quo ipse vivebat, maximé viguerunt, cognita habuisse Pia- 
tonemque stúdiósé lectitasse, ex libris eius perspici potest. Alterum 
adparet ex Hist. IV, 5, Ann. VI, 22, Agric. c. 40, alterum ex 
Ann. V, 11, cf. Plat. Gorg. § 170, p. 524 sq. Omnino autem, 
quamquam philosophorum praecepta cognoverat, tamen in philo- 
sophia colenda certos íines terminosque sibi constituit, intra 
quos omnes fere Romani sese continere solebant, quorum ne

v) Cf. Haas. praef. p. 26, adnot. 110.
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DE ÍACITO PHILO :OPHO. 187

fortissimos quidem magnam curam operámque in philosophia 
cognoscenda posuisse eiusque admiratores exstitisse constat, cum 
ob eam tantum causam ad studium philosophise se conferrent, ut 
animum moresque conformarent et vitae communi meliores atque 
utiliores essent. Cuius rei causam in eo positam esse dicunt, 
quod ne Grsecos quidem philosophia a morum corruptela inco- 
lumes reddere potuerit. Quapropter dicit Marius apud Sallustium 
in  Iugurtha 85, 31, se sine Iitteris Graecis virtutem, quae in usu 
posita esset, sibi paravisse. *) Bomani igitur animi morumque 
conformándorum causa philosophiae cognoscendae operám dede* 
runt maximeque eorum prseceptorum studiosi fuerunt, quae ad 
institutionem vitae communis spectarént, nullo modo censentea, 
8ummam eruditionem in philosophia sitam esse.

Nec verő Tacitus ab hac sententia abhorrebat. Narrat enim, 
Agricolam (c. 4) admodum iuvenem maiore stúdió philosophiam 
amplexum esse, quam Romano et senatori concessum esset. Bed 
matrem incensum flagrantemque eius animum coercuisse. Postea 
autem ratione et aetate mitigatum ex sapientia modum fcetinuisse, 
quod difficillimum esset. Itaque Tacitus in Agricola laudat, quod 
ex sapientia modum retinuit, id quod ipsi difficillimum videbatur. 
In eos autem, qui modum non retinuerunt, Stoicos retulit, illos 
acerrimos libertatis defensores, qui, caeco adversandi stúdió 
abrepti, rationem suam contra aetatem imperatoriam tuebantur. 
Tacitum ab hoc adversandi stúdió prorsus abhorruisse, inde per- 
spici potest, quod Agricolam, socerum suum, magni viri exem- 
plum esse statuit. Quare reprehendit eos, qui eiusmodi adver
sandi ratione bene vivendi potestatem sibi eripiant. Contra lau
dat probatque Stoicos, si qui eorum disciplinis eruditi in vita 
fortes viros se praeatant. Sic Helvidium Priscum laudat, quod non 
ut plerique, nomine magnifico segue otium velaverit, séd firmus 
adversus fortuita rém publicam capessiverit Hist. III, 5. Simi- 
literque laudat Senecam, quod praeceptis sapientiae imbutus atque 
eruditus aquissimo animo mortern oppetiverit. Nam cum a centu- 
rione ultima necessitas ei denunciaretur, summa constantia 
intrepidoque animo more Socratis percussori necandum se tra- 
didit, cf. Ann. XV, 61, 62, 63. Neque verő ommittit graviter 
ex ági taré eos, quos philosophia a vita communi alienos reddit,

*) Cf. Plut Mar. 2; Cic. de urat. II, 37, 56.
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188 GUSTAVU8 KASSAI.

cf. Hist. III, 81, Ann. XIV, 12. Multo autem gravius vehementiusque 
invehitur in eos, qui philosophia pro arfcificio utuntur, ut turpia 
facta tegant. Quem in numerum adscribendus est Egnatius, qui 
auctoritatem Stoicae sectae praeferens, amicos suos prodidit, cf. 
Ann. VI, 31. Praeterea reprehendit eos, qui intempestivam sapi- 
entiam iis temporibus pro munt, ubi neque quidquam adferunt 
utilitatis et iis, qui audiunt, taedium movent. Ex quo genere est 
Musonius Rufus, quem Tacitus non dubitasse narrat permixtum 
manipulis philosophari, de bonis pacis et bélli discriminibus dis- 
sereutem, cf. Hist. III, 81. Ceterum Tacitus omisit certam quan- 
dam philosophiae formám sibi vindicare, qua in re cum Plinio, 
amico suo, consentit. Cf. Plin. Epist. I, 22, 6, 10, 10, III, 11, 6. 
Erat Tacitus, ut omnes fere Romani, vir Eclecticus, quem vocant.

Atque his quidem ita expositis, iám ad id, quod nobis pro- 
positum est, accedamus. Ut autem Taciti philosophi imaginem 
effingere atque exprimere possimus, in duas potissimum rés 
inquiramus necesse est, primum quid senserit Tacitus de pro- 
videntia deorum et rerum administratione, deinde quo modo voca- 

v bulis: ca8U8, for8, fortuna, fatum, usus sit.
Ac primum quidem Taciti de providentia deorum et rerum 

administratione sententiae arctissime cohaerent cum eius de 
philosophia iudicio, quod iám cognitam habemus. Quo ipso fit, 
ut in diiudicanda fide, quam quis habét rebus divinis hoc tenen- 
dum sit, Tacitum cogitationum sensorumque sanctitatem morum 
conditione inferiorem putare. Hoc si teuemus, non mirabimur, 
quid sit, quod Tacitus a Iudaeis tam alienum habuerit animum 
deque eorum institutis ac deorum cultu tam graviter iudicaverit, 
quamquam eum ratione a Iudaeorum sententiis non prorsus 
abhorruisse ex eo intelligi potest, quod cum laude commemorat 
Ger-nanorum sententias opinionesque, quas de diis habent, easque 
Gra;cis et Romanis longe prseferendas esse dicit. Verba, quae ad 
illustranda ea, quae modo de Iudaeis diximus, pertinent, leguntur 
Hist. V, 5: «Iudaei mente sola unumque numen intellegunt: 
profanos, qui deum imagines mortalibus materiis in species homi- 
num effíngant; summum illud et aetemum neque imitabile neque 
in te ritu rum .A ltér locus, qui in comparationem vocandus est,

1) Cf. Sen. quaestt. nat. VII, 30, 3: deus effugit oculos, ceogitatione 
visendus est.
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DE TACITO PHILOSOPHO. 189

invenitur in libro de Germania c. IX, ubi de Germanis in hunc 
modum loquitur: fGeterum nec cobibere parietibus deos neque 
in ullam humani oris speciem adsimulare ex magnitudine csele- 
stium arbitrantur: lucos ac nemora consecrant, deorumque no* 
minihu8 appellant secretum illud quod sola reverentia vident*.

Quos locos inter se si comparaveris, invenies, eos sententiis 
simillimos esse. Séd tamen Tacitus, morum conditionis habita 
ratione, Iudaeorum acerrimum se praebuit iudicem, sordidam 
proiectamque gentem eos appellans, quippe qui, tantum sui ipso- 
rum a móri dediti, alios homines contemnerent eorumque con* 
suetudinem vitarent. Pari modo vituperat pravitatem institutorum 
et deorum cultus Hist. V, c. 5 et 8. A tali igitur vitae degendae 
ratione, utpote perniciosa et hominum societati et uniuscuiusque 
ingenii animique cultui, Tacitus prorsus abhorrebat. De diis 
autem, quos vulgus colebat, Euemeri philosophi sententiam secu- 
tus esse videtur, qui illos olim heroas fuisse et post mortem 
propter benefacta et merita deorum honore adfectos immortali- 
tatemque consecutos esse docuit. Hoc adparet ex Hist. V, 5, ubi 
Bacchum tamquam aliquem legumlatorem festos Jaetosque rítus 
posuisse narrat.

Quae omnia si considerantur, nullo negotio intelligitur, Ta
citum deos esse negasse. Séd quam quam deos esse negavit, tamen 
divinum aliquid esse credidit, quod cogitatione tantum fingereíur 
et morum conditione contineretur. Hanc sententiam Tacitus non 
ex philosophorum praeceptis, quibus se numquam totum dederat, 
séd ex diligenti rerum humanarum contemplatione petivit. Cum 
enim in vita nihil altum, nihil magnificum ac divinum videret, 
quo delectaretur, séd tantum scelera et facinora, quae nulla 
deorum ultio sequeretur; cumque deos omnino nullám habere 
rerum humanarum procurationem sibi persuaderet: in hanc sen
tentiam deductus est, ut deos esse negaret, a quibus mundus 
regeretur. Itaque queritur, quod dii eorum, quae accidunt, nulla 
cura moventur, quippe qui Neronem, tót sceleribus perpetratis 
atque etiam ipsa matre interfecta, diu regnare et scelera conti- 
nuare permiserint, cf. Ann. XIV, 12. Ann. XYI, 33 autem queritur, 
quod dii in omnia aequitate utuntur. Postquam enim Casii 
Asclepiadoti, hominis optimis moribus, raentionem fecit eumque 
summis laudibus extulit, pergit narrare, eum omnibus fortunis 
privatum et in exsilium actum esse aequitate deum erga bona
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malaque documenta. Haec verba postremaHoffmeisterusperperam 
intellexit (p. 100). Interpretatur enim sic: Nach dér Gerechtig- 
keit dér Götter gegen gőte und bőse Handlungen, qua interpre- 
tatione vix quidquam potest esse ineptius. Recte Gutmannus: So 
scbauen die Götter mit Gleichmuth auf gute und schlechte 
Handlungen. Nam sensus bie est: Dii booesta et turpia facta 
aequaliter admittunt, cum turpia ulcisci, honesta comprobare 
debuerint. Iám porro Hist. IV, 526 commemorat id, quod in pace 
fors seu natura appelletur, in rebus adversis ab imperitis fatum 
et iram dei vocari. Hinc adparet, exagitari eos, qui, iudicii per- 
versitate et opinionis errore adducti, ea, quae naturalia vei for- 
tuita sint, fato et irae deorum tribuant, si in rebus adversis ver?, 
sentur. In iis enim, quae antecedunt, narravit, ipsam aquarum 
penuriam ab imperitis pro prodigio habitam esse.

Quae omnia cum collegeris, mirum tibi videri non poterit, Taci- 
ter miraculis, ostentis ominibusque nullám fidem habere. Quapro- 
pter, si quae commemorat, hoc ita facit, ut semper adiciat, tamquam, 
quasi, vehit, vei aperte sign ificet, hanc vulgi esse opinionem, ne 
quis hoc sibi quoque miraculum videri arbitretur, cf. Ann. II, 54, 
IV, 64, XIII, 41, XIV, 5 et 22, XV, 47. Interdum autem ea sim- 
pliciter commemorat sine ullo additamento, cf. Ann. II, 17, XV,
7 et 47, Hist. I, 62. Atque Hist. II, 50 fatetur, quamquam nolit 
legentium animos fabulosis fictisqua rebus oblectare, tamen sibi 
id animi non esse, ut iis, quae in vulgi opinione versen túr, fidem 
abroget. Verba haec su n t: «ut conquirere fabulosa et fictis oblec
tare legentium animos procul gravitate coppti operis crediderim, 
ita volgatis traditisque demere fidem non ausim*. Quare comme
morat illa miracula, quae de Vespasiano ferebantur Alexandriae 
agente Hist. IV. 81. Praeter hős, quos commemoravimus locos, 
multi alii inveniuntur, unde clarissime adpareat, Tacitum mira
culis nihil fidei tribuisse. Etenim quoniam id, quod praeter natu- 
ram exsistit, unde oriatur, cognosci posse negat, causa in 
promptu est, cur, si quae praeter naturam accidunt, ea ab homi- 
nibus imperitis et timidis pro miraculis haberi dicat, propterea 
quod causam, cur fiant, adferre non possunt, cf. Hist. I. 86. Post- 
quam, quae acciderunt prodigia, narravit, addit: «et plura alia 
rudibus seculis etiam in pace observata, quae nunc tantum in 
metu audiuntur*. Solent enim homines imperiti et timidi ex veri- 
tate pauca ex opinione múlta aestimare. Quare nec mathematicis

19Q ,, GUSTAVUS KASSAI.
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DE TACITO PHILOSOPHO. 191
nec iis, qui artem divinandi callebant, ullam fidem tribuit. Sic 
Ann. IV, 58 ridet eos, qui ex raotu posituque stellarum dicere 
se posse putant, quae futura sint, additiB his verbis: «mox patuit 
breve confinium artis et faisi veraque quam obscuris tegerentur». 
Qua de re suo loco plura dicam.*)

Neque verő desunt loci, ubi dii ita commemorantur, quasi 
vim aliquam in vitám hominum babeant. Namque Hist. IV, 7 
narrat non sine ope divina mutatis repente animis terga victores 
vertisse. Et quamquam hanc repentinam animorum mutationem 
victorumque fugám vi divina factam esse significat, tamen nec ex 
hoc, nec ex multis aliis locis effici potest, deos etiam in rés huma
nas vim aliquam habere. Plerumque autem quasi additum inveni- 
túr Ann. XIV. 5,: «Noctem sideribus illustrem et placido mari 
quietam quasi convincendum ad scelus dii praebuere». Ann. XIII, 
41, «adicitur miraculum velut numine oblatum*. Additis voca- 
bulis: quasi, velut aperte significat, non esse hanc sui animi sen
tentiam. Atque Ann. VII, 43 narrat, magna deum benignitate et 
modestia hiemis rebus extremit subventum esse. Hinc adparet, 
clari8sime, eum deorum benignitatem modestiam hiemis intelligi 
velle.

Jam verő si Tacitus de ira et ultione deorum loquitur, hoc 
non ita est intelligendum, ut Hoffmeistsro videtur, qui hanc 
deorum iram imaginem poeticám quandam esse arbitratur, séd 
longe aliter. Cum enim ex Taciti sententia divinum illud in animis 
hominum sit, necesse est depravatis moribus divinum illud ira 
accendi hominibusque perniciem adferre. Haec pernicies animis 
corrumpendis continetur. Itaque depravatis moribus efficitur, ut 
animi corrumpantur. Calamitates autem et incommoda, quae ho- 
minibus accidunt, causam in eo habent, quod se a divino illő 
avertunt. Quae quo clarius perspiciantur, operae pretium duco 
locum ex Hist. 1. III, c. 72. petitum adscribere, unde adparebit, 
non falsa esse, quae disputavimus : «sic Capitolium clausis foribus 
indefensum et indireptum conflagravit. Id facinus post conditam 
urbem luctuosissimum foedissimumque rei publicae populi Romani 
accidit nullo extemo hoste, propitiis, 6Í per mores nostros liceret, 
deis, sedem Jovis Optimi Maximi auspicato a maioribus pignus 
imperii conditam, quam non Porsenna dedita űrbe neque Galli

Cf. Hoffm. p. 104 et 105.
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192 GÜSTAVUS KASSAI.

capta temer&re potuissent, furore principum excindi*. Quae verba 
tam clara sunt, ut nulla egeant explicatione. Quod si Tacitus de 
ira deorum verba facit, hoc noli ita intelligere, ut putes, eum 
singulos homines innooentes esse posse negare, séd dicere, non- 
nulios, quamquam sint bonis incorruptisque moribus, tamen 
pravitati vitiisque reliquorum resistere non posse. Cui rei exemplo 
esse potest Seianus, a quo Tiberium variis artibus adeo devinctum 
esse Tacitus narrat (Ann. IV, 1), ut obseurum adversus alios sibi 
incautum intectumque efficeret non tam sollertia (quippe iisdem 
artibus victus est), quam deum ira in rém Roma nam, cuius pari 
exitio viguit ceciditque. Itaque pravitas morum illius temporis 
tanta erat, ut Seianus, homo audacissimus, non tam sollertia, 
quam deorum ira, qua incensi erant in Romanos ab mores depra- 
vatos, Tiberium sibi devinciret summamque potentiam adipiscere- 
tur. Similiterque Hist. II, 38 narrat, Othonem et Vitellium eandem 
deum iram, eandem hominum rabiem, easdem scelerum causas 
in discordiam egisse. Prseterea Hist. I, 3 de setate, qua vixit 
quamque deseripsit, dicit, nec unquam atrocioribus populi Romani 
cladibus magisve iustis indiciis üpprobatum esse, non esse curae 
diis securitatem nostram, eese ultionem. Quibus in verbis acerbis- 
simi doloris et irae significationem inesse, vei primo adspectu 
adparet. Numquid mirum est, talem cogitationem Taciti animum 
subiisse ? Profecto non, si consideramus, quot quantisque calami- 
tatibus aetas illa obnoxia fuerit quantumque dolorem animo ceperit 
ille homo vere Romanus, cui patria sua vix quidquam esset carius. 
Quare, cum tanta rum calamitatum causam sola morum pravitate 
contineri videret, cum dolore exclamavit: «Si per nostros mores 
liceret, dii nobia propitii essent*.

Taciti igitur sententia de providentia deorum et rerum 
administratione nihil habét consolationis. Cum enim deos essfe 
neget, quorum mente et ratione mundus administretur et regatur; 
cumque non persuasum habeat, suum cuique genti munus dátum 
esse, cuius muneris colendi efficiendique causa nata et in lucem 
edita sit eamque, hoc munere expleto, perire et aliam gentem 
succedere: sententia eius eo elevatur, quod in cunctis rebus orbem 
quendam inesse statuit, cf. Ann. III, 55: «nisi forte rebus cunctis 
inest quidam velut orbis, ut quemadmodum temporum vices, ita 
morum vertantur». Itaque Tacitus arbitratur, mala et tristia 
tempóra conseeutionem bon rum laetorumque esse allatura. Vide-

Digitized by ^  oogLe



DE TACITO PH IL080PH0. 193
tor enim ei vis illa divina, quae causas gignendi, augendi minuendi 
babét, occulta fuisse. Séd herele aliter accidit: Bomani perierunt 
et in locum eorum Germani successerunt. Atque haec quidem 
hactenus: sequitur, ut de usu vocabulorum: caaus, fór8, fortuna, 
falum Taciteo dicendum esse videatur.

Atque ex Taciti sententia ordo temporum morum conditione 
continetur. Quae morum conditiones non ex solo hominum arbitrio 
pendent. Nam persaepe sapientissima consilia irrita fieri possunt. 
Itaque liberó hominum arbitrio vis aliqua opposita est, quae extra 
hominem versatur et omuia eius studia ac consilia prohibet. Hanc 
vim Tacitus casum et fortunam appellat. Quapropter dicit Ann. 
UIy 18, postquam narravit, Claudium, quamquam adeo despectus 
esset, u t ne Messalinus quidem eum nominare vellet, cum totam 
imperatoris familiam recensuisset, tamen imperium adeptum 
esse, sibi quanto plura recentium seu veterum revolvat, tanto 
magis ludibria rerum mortalium cunctis in negotiis obversari, 
quippe fama, spe, veneratione potius omnes destinari imperio, 
quam quem futurum principem fortuna in occulto tenuerit. 
Praeterea Hist. IV, 47 fortunam appellat instabilem, quae summa 

.imaque misceat: «funus censorium Flavio Sabino ductum, magna 
documenta instabilis fortunae summaque et ima miscentis». 
Etenim instabilitns fortunae in eo cernebatur, quod Flavio Sabino, 
qui post caedem miserabilem in Gemonias tractus erat, publicum 
atque honorificentissimum munus ducebatur. Quoniam igitur, 
quae casu fiunt, tantum ludibria sunt omnique vera causa carent, 
Tacitus postulat, ut seriptor rerum rés gestas non solum ex 
eventu, verum etiam ex ratione causisque metiatur. Nam eventus 
fortuna continetur, fortuna autem omni vera causa caret, cf. Hist.
1,4: «ut non modo casus eventusque rerum, qui plerumque fortuiti 
sunt, séd ratio etiam causaeque noscantur*. Quam ob rém dicit, 
multis hominibus saepius fortunam, quam rationem adfuisse, cf. 
Hist. III, 59: «sed foeda hieme per transitum Appeniiini conflicta- 
tus exercitus; et vix quieto agmine nives eluctantibuB patuit, 
quantum diseriminis adeundum foret, ni Vitellium retro fortuna 
vertisset, quae Flavianis ducibus non minus saepe quam ratio 
adfuitt. Itemque Ann. XVI, l fortuna, quae Neronem modo nimium 
adiuverat, debinc ei illusisse dicitur.

Saepe etiam fortuna pro virtutibus est, cf. Hist. II, 82. Post
quam enim narravit, a Vespasiano multos praefecturis et procura-
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tionibus, plerosque senatorii ordinis honore percultos esse, egregios 
viros et mox summa adeptos, addit, quo clarius perspiciatur, 
quantopere fortuna quibusdam hominibus faveat, cum nonnum- 
quam etiam ii, qui nulla virtute praediti sínt, summo honore ad- 
ficiantur, quosdam fuisse, quibus fortuna pro virtutibus esset. 
Similiterque Hist. I, 16 dicitur fortuna principibus pro virtutibus 
esse, quia illi persaepe imperium, quod obtinent, non virtutibus 
suÍ8, séd fortunae debent, utpote generati et nati a principibus. 
Nam patre mortuo ad filium imperium transibat, nulla habita 
ratione, utrum is dignus esset, qui imperium adipisceretur, necne. 
Verba enim Galbae, quae huc pertinent, haec sunt: «sub Tiberio et 
Gaio etClaudio uniue familise quasi heréditas fuimus; loco liberta- 
tis érit quod eligi coepimus; et finita Iuliorum Claudiorumque 
domo optimum quemque adoptio inveniet. Nam «enerari et nasci 
a principibus fortuitum nec ultra aestimatur : adoptandi iudicium 
jntegrum.* Ut hoc loco, sic etiam Ann. XV, 18 dona fortunae vir
tutibus ingenii opponuntur. Ibi enim (sermo est de C. Pisone) 
procerum corpus, decora facies forluita appellantur. Scilicet or- 
ponitur proceritas corporis, et decor faciei facundiae, liberalitati 
comitatique sermonis, qua Piso etiam in homines sibi ignotos 
utebatur.

Lim Ann. XV, 38 fors liberó hominum arjntrio opponitur. 
Sermo est enim de incendio urbis Nerone regnante: «Sequitur 
clades, forte an dolo principis incertum.* Pari modo ut hoc loco 
főre dolo, ita Ann. XVI, 6 fortuita ira cogitatae opponitur: «Post 
finem ludicri Poppaea mortem obiit, fortuita mariti iracundia, a  
quo gravida ictu calcis afflicta est». Iám porro Ann. IV, 64 fortuita 
opponuntur liberó hominum arbitrio. Ibi enim dicitur vulgus ea, 
quae forte finnt, sibi culpae vertere. Verba híec sunt: «Nondum ea 
clades exoleverat, cum ignis violentia urbem ultra solitum adfecit 
deusto monte Caelio; feralemque annum ferebant, et ominibus ad
versis susceptum principi consilium absentiae, qui mos vulgo; 
fortuita ad culpam trahentes#. Similiter Ann. XII, 53. Alibi autem 
fors fato opponitur, quia ea, quae forte fiunt, omni vera causa 
carent, cf. Ann. VI, 28.: «sed mihi haec ac talia audienti in incerto 
iudicium est, fatone rés mortalium et necessitate immutabili an 
forte volvanturt. Hist. IV, 26 verő fors et natura inter se coniun- 
guntur: «apud imperitos prodigii loco accipiebatur ipsa aquarum 
penuria, tamquam nos amnes quoque et vetera imperii munimenta
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desererent: quod in pace fors seu natura, tunc fatum et ira dei 
vocabatur*. Quoniam igitur aquarum penuria non nisi a natura 
causam habere potest, recte naturae tribuitur. Quod autem etiam 
forti tribuitur, nihil babét admirationis, si consideres, solere ea, 
quae praeter exspectationem eveniant, forti adscribi. Quod quia 
imperiti homines non intellexerunt, hanc aquarum penuriam pro 
prodigio acceperunt. «Similiterque Hist. I, 8G: «utque primum 
vacuus a periculo'animus fűit, id ipsum quod paranti expeditionem 
Othoni campus Martiu8 et ira Flaminia iter belli esset obstructum 
a fortuitÍ8 vei naturalibus causis, in prodigium et ómen imminen- 
tium cladium vertebatur*. Omnino autem ea, quae praeter exspecta
tionem accidunt, nec, unde oriantur, intelligi potest, forti tribu- 
untur, cf. Ann. I, 28 : «Noctem minacem et in scelus erupturam 
fors lenivit*. Ann. I, 49: «clamor, vulnera, sanguis palam, causa 
in occulto; cetera fors regit#. Ann. IV, 27 : «eadem aestate mota 
per Italiam servilis belli semina fors oppressit». Ann. III, 5: «sed 
tanto plura decora mox tribui pár fuisse, quanto príma fors nega- 
visset*. Ann. XIV, 5: «quae fors obtulerat (tela)». Hist. II, 70:
• varia fors rerum». Hist. IV, 1: «ut quemque fors obtulerat#.

Qui loci omnes si considerantur, in usu vocabulorum: casus, 
fors, fortuna difficile dictu est, utrum Tacitus certum aliquod 
discrimen statuerit, an tantum variis vocabulis ad unam e a D d e m -  

que rém significandam usus sit. Mihi quidem videtur haec vocabula 
promiscue usurpavisse. Nam quid discriminis intercedat inter 
casum, fortém, fortunam, si locorum, quos iám tractavimus, habe- 
mus rationem, fateor, invenire non possum. Neque verő Tacitum 
in his vocabulis adhibendis ita sibi constitiBse, ut onatn eandemque 
rém aut semper aut nunquam casui tribueret, nemo est, qui 
nesciat. Quae cum ita sint, num quis dubitabit, quin his omnibus 
locis, quos paulo ante adtuleram, pro vocabulo fors etiam casus 
ponere potuerit? Profecto nemo. Hoc unum autem verum est, 
vocabulum casus apud Tacitum latius pátere, cum saepe idem 
signifícet, quod calamitas, discrimen, occasio, cf. Böttich. Lexic. 
Tac. p. 82. Et haec fortaBse erat causa, cur Tacitus, evitato non- 
nullis locis vocabulo casus, peculiare praetuÜBset. Ac de vocabulis 
quidem casus, fors, fortuna satis dictum es t: reliquum est, ut de 
t'ato quid senserit Tacitus, paucis exponam.

Atque fatum  dicit esse Tacitus nexum naturalium causarum, 
quae mente humana comprehendi non possint. Cui rei demon-
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strandae locus aptissimus legitor Ann. VI, 28, quem locum, quia 
ad cognoscendam Taciti de fato sententiam plurimum valet, totum 
transcribam. Ibi enim et Stoicorum et Epicureorum sententi® 
commemorantur, séd ita, ut non adpareat, utram sectam secutus 
esse videatur. Verba haec sünt: «Sed mihi haec ac talia audienti 
in incerto iudicium est, fatone rés mortalium et necessitate im- 
mutabili an forte volvantur; quippe sapientissimos veterum, 
quique sectam eorum romulantur, diversos reperias, ac multis 
insitam opinionem non iuitia nostri, non finem, non denique 
homines dis curae; ideo creberrime tristia in bonos, laeta apud 
deteriores esse; contra alii fatum quidem congruere rebus putant, 
séd non e vagis stellis, verum apud principia et nexus naturalium 
causarum ; ac tamen electionem vitae nobis relinquunt, quam ubi 
elegeris, certum imminentium ordinem*. Hinc etsi explorari non 
potest, utri borúm philosophorum adsentiat, tamen videtur cum 
Stoicis consensisse. Iám verő fatum  arcana quadam et occulta 
lege contineri, adparet ex Hist. I, 10: «occulta lege fati et ostentis 
ac responsia destinatum Vespasiano liberisque eius imperium post 
fortunam credidimus.» Quoniam igitur, quae fato fíunt, ex illa 
causarum cobaírentium serie proficiscuntur ideoque a natura 
causam habeant necesse est, adparet, fatum  longe diversum esse 
a casu et forte, quia casus et fors omni vera cauea et ratione carent. 
Quod ita esse, intelligi potest ex loco, quem paulo ante commemo- 
ravimus, ubi fatum forti opponitur. Fatum autem cum nexu na
turalium causarum contineatur, ideoque vim necessitatis adferat 
immutabilis et inevitabilis, cui omnes rés subiectae sunt, perspi- 
cuum est, si quae fato maneant, ea evitari non posse, quamvis ante 
significentur* Quare dicit Hist. 1 ,18 Galbam non fulgure,.tonitru, 
imbribus deterritum esse, quominus in castra pergeret, contempto- 
rem talium ut fortuitorum seu quia, quae fato maneant, quamvis 
significata non vitentur, cum antiqui, talia prodigii loco accipientes, 
a comitiis habendis desistere soliti eint (quia, ut in commentariis 
scriptum invenitur, lőve tonante, fulgurante, comitia populi ha
bere nefas est). Quoniam igitur tonitrua et fulgura praeter ex
spectationem acciderunt, fortuita dicuntur ipseque Galba laudatur, 
quod talia, utpote in naturalibus causis posita, contempsit.

Cum verő, quidquid accidit in natura rerum, id ornne ex illa 
serie cohaerentium causarum proficiscatur necesse sit, adparet, cur 
Tacitus miraculis, prodigiis, portentis nihil fidei tribuat, quippe
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quae ad nexum illum causarum uaturalium referri non possint* 
Quod si retinemus, mirum nobis non videbitur, quid sit, quod in 
mathematicos aliosque, qui divinandi facultate se praeditos esse 
arbitrantur, tam graviter invehatur, qui tantum homines menda- 
cüb  onerent suoque commodo serviant, cf. Hist. I, 22 : «Npn erat 
Othonis mollis et corpori similis animus; et intimi libertorum 
servorumque, corruptius quam in privata domo habiti, aulam 
Neronis et luxus, adulteria, matrimonia ceterasque regnorum 
libidines avido talium, si auderet, ut sua ostentantes, quiescenti 
ut aliena exprobrabant urgentibus etiam mathematicis, dum novos 
mot '8 et darum Othoni annum observatione siderum adfirmant, 
genus hominum potentibus infidum, sperantibus fallax, quod in 
civitate nostra et vetabitur semper et retinebitur. Multos secreta 
Poppaeae mathematicos, pessimum principális matrimonii instru
mentum, habuerant, e quibus Ptolemaeus, Othoni in Hispania 
comes, cum superfuturum eum Neroni promisisset, postquam ex 
eventu fides, coniectura iám et rumore senium Galbae et iuventam 
Othonis computantium persuaserat, főre ut in imperium asciscere- 
tur. Séd Otho tamquam peritia et monitu fatorum praedicta ac- 
cipiebat, cupidine ingenii humani libentius obsciira credendi.# 
Simulque adparet ex hoc loco, fata  opponi iis, quae a mathematicis 
praedicta sunt. Ann. VI, 28 : tceterum plurimis mortalium non 
eximitur quin primo cuiusque ortu ventura' destinentur; séd quae- 
dam secus, quam dicta sint, cadere, fallaciis ignara dicentium; ita 
corrumpi fidem artis, cuius clara documenta et antiqua aetas et 
nostra tulerit#. Quare saepe veteri lege edictoque haec sentina rei 
publicse exhauriebatur, cf. Ann. II, 32 : «Facta et de mathematicis 
magisque Italia pellendis senatus consulta; quorum e numero L. 
Pituanius saxo deiectus e s t; in P. Marcium consules extra portám 
Esquilinam,cum classicum canere iusissent,moreprisco ad'ertere». 
Quo ex loco etiam illud intelligitur, gravissimum supplicium de 
mathematicis sumptum esse, cf. etiam Hist. II, 62, et Ann. XII, 52.

Si quae autem accidunt, quorum ratio explicari potest, velut 
tonitrua, fulgura, aquae penuria aliaque id genus, ea Tacitus con- 
temnit, utpote in naturalibus causis posita, et tantum ab homini- 
bús imperitis in prodigiis numerari dicit, cf. Hist. I, 18, imprimis 
autem Hist. I, 86 et Hist. IV, 26.

Atque ex Tacito ipso perspicuum est, ut iám supra attigimus, 
ea, quae fato maneant, cum naturalibus causis et fatali quadam
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necessitate immutabili et inevitabili contineantur, evitari non 
posse. Qaod cum ita sit, mors recte fatum  appellatur, quia nec 
evitari potest et naturalem causam habét. Inde fit, ut pro mortem 
obire dicatur fato fungi velut Ann. XI, 2: «ipsa ad pemiciem Pop- 
paeae festinat, subditis qui terrore carceris ad voluntariam mortem 
propellerent, adeo ignaro Caesare ut paucos post dies epulantem 
apud se maritum eius Scipionem percontaretur, cur sine uxore 
discubuis8et, atque ille functam fato respondereU. Ann. XIV, 12: 
«nam Silana fato functa e ra t; vei fato obire ibidem cap. 62: «tum 
in Sardiniam pellitur, ubi non inops exilium toleravit et fato obiit*. 
Illud autem tenendum est, intelligi his locis mortem naturalem, 
non arcessitam vei ab aliohomine per vim illatam. Nam qui ab alio 
homine interfectus est, is fato functus esse dici non potest, propterea 
quod mors eius non a natura profecta est. Opponitur enim fatum  
liberae hominum voluntati, qua de re infra copiosius dicturi sumus.

Iám fatum  quia necessitate immutabili continetur, etiam in 
vitám hominum vim aliquam habét, quasi in eo vis divina versari 
videatur. Sic fata bellum internum et externum movent Hist.
11,69: «Batavorum cohortes, ne quid truculentius auderent, in 
Oermaniam remise®, princípium interno simul extemoque bello 
parantibus fatis. » Hist. I, 50. (Otho et Vitellius velut ad perden- 
durn imperium fataliter electi sunt): «tumduosomnium mortalium 
inpudicitia, ignavia, luxuria deterrimos velut ad perdendum im
perium fataliter electos esse non senatus modo et eques, quis 
aliqua pars et cura rei publicae, séd volgus quoque palam maerere.* 
Ann. 1,65: oinrumpere Germanos, clamitans, enVarus est eodern- 
que iterum fato vinctae legiones!* Hist. II, 82 autem significat 
fatis nihil arduum esse, quippe quae Yespasianum adeo adiuverint, 
ut imperium nancisceretur. Verba haec sunt: «sufficere videbantur 
adversus Vitellium pars copiarum et dux Mucianus et Vespasiani 
nomen ac nihil arduum fatis*. Atque Hist. IV, 26 fatum  et ira 
inter se coniunguntur, quasi idem significent: nquod in pace fors 
seu natura, tunc fatum et ira dei vocabatur.»> Alibi autem fatum  
ita adliibetur, ut culpae minuendae inserviat eorum hominum, qui 
quasi fato instigati aliquid peccarunt, cf. Ann. 1 ,39: «tum fatalem 
increpans rabiem, neque militum séd deum ira resurgere, cur 
venerint legati aperit». Hist. IV, 72: «donec Cerialis mulceret 
animos, fato acta dictitans, quae militum ducumque discordia vei 
fraude hostium evenissent.#
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Multis praeterea locis ea fato tribuuntur, quae humanae intel- 
ligentiae vim et notionem fugiunt, quia nec cur fiant, ratio adferri, 
nec quorsum referonda sint, intelligi potest. Cf. Ann. XIII, 12: 
tignara matre, dein frustra obnitente, penitus inrepserat per 
luxum et ambigua secreta, ne senioribus quidem principis amicis 
adversantibus, muliercula nulla cuiusquam iniuria cupidines 
principis explente, quando uxore ab Octavia, nobili quidem et pro- 
bitatis speotatae, fato quodam nn quia praevalent inlicita, abhor- 
rebat*. Ann. XV, 61. «tradit Fabius Rusticus non eo quo venerat 
itinere reditum séd flexisse ad Faenium praefectum, et expositis 
Caesaris iussis an obtemperaret interrogaviBse, monitumque ab eo 
ut exequeretur, fatali omnium ignavia#. Cum iám nesciat, quor
sum referat hanc omnium ignaviam, eam fato tribuit, quasi fó ti 
quaedam necessitas omnibus esset indita. Ann. XI, 26: «Iam Mes- 
salina facilitate adulteriorum in fastidium versa, ad incognitas 
libidines profluebat, cum abrumpi dissimalationem etiam Silius, 
sive fatali vecordia, an imminentium periculorum remedium ipsa 
pericula ratus, urgebat#. Ann. Vt 4: nlunius Rusticus fatali quo
dam motu — neque enim ante specimen constant'ae dederat — seu 
prava sollertia, dum imminentium oblitus incerta pavet, in serere 
se dubitantibus ac monere consules ne relationem inciperent *.

Contraque aliis locis fatum opponitur liberó hominum arbitrio 
velut Ann. I, 3: «ut Agrippa vita concessit, L. Caesarem euntem 
ad Hispaniensis exercitus Gaium remeantem Armenia et vulnere 
invalidum mors fato propera vei no verese Liviae dolus abstulit». 
Ann. I, 55 autem fatum  et liberum komin is arbitrium inter se 
coniunguntur: «sed Varus fato et vi Arminii cecidit*. Hr.c accedit, 
quod Ann. IV, 20 Tacitus deliberat, qui fiat, ut principes in alios 
amore, in alios odio ardeant; sintne amor et ódium principum 
fato  subiecta, ut cetera, an etiam in nostra potestate aliquid situm 
sit, ita ut, síné ambitione et periculis mediocritatem tenere pos- 
simus, quaa est inter abruptam contumaciam et deforme obsequium. 
Quibus verbis consideratis, est quod statuamus, Tacitum liberam 
hominum voluntatem illa fa ti necessitate teneri credidisse? Séd 
audiamus Tacitum ipsum: «hunc ego Lepidum temporibus illis 
gravem et sapientem virum fuisse comperior: nam pleraque ab 
Baevis adulationibus aliorum in melius flexit, neque tamen tem
peramenti egebat, cum aequabili auctoritate et gratia apud Tibe
rium viguerit: unde dubitare cogor, fato et sorté nascendi, ut
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cetera, ita principum inclinatio in hős, offensio in illost an sit 
aliquid in nostris consiliis, liceatque inter abruptam contumaciam 
et deforme obsequium pergere iter ambitione ac periculis vacuum».

Lepido igitur non fűit necesse sibi temperare, séd potuit sua 
consilia sequi, cum apud Tiberium auctoritate et gratia vigeret. 
Quare dubitat Tacitus, utrum etiam principum amorem et ódium 
ex fa ti necessitate pendere, an aliquid in liberó hominum arbitrio 
situin esse dicat. Quod quia diiudicare non potuit, dubium reliquit. 
Ex quo tamen non efficitur, Tacitum quoque in eo numero esse, 
qui introducentes cauearum naturalium seriem sempitemam, men
tem hominis libera voluntate spoliatam fati necessitate devinciant. 
Nam ubi fatum  vei fatalia commemorat, ita ut primo adspectu 
suspicari liceat, hominis liberam voluntatem illa fa ti necessitate 
funditus tolli, cave credas, hoc ex eius animi sententia fieri. Cf. 
Hist. I, 71. Est enim ibi sermo de Celso, qui velut fataliter (quasi 
hoc contra eius voluntatém factum esset) etiam contra Othonem 
fidem servavit, quae integra quidem, séd eadem infelix erat. Non 
iudicasse Tacitum de certa animi persuasione, ex illő adiecto velut 
adparet. Itemque huc pertinet Ann. XII, 64: «sed in praecipuo 
pavore Agrippina, vocem Claudii, quam temulentus iecerat, fatale 
sibi ut coniugum flagitia ferret, dein puniret, metuens, agere et - 
celerare statuit*.

Ceterum nec de fato ita sibi persuasisse Tacitum, ut, quid- 
quid accidisset in vita hominum, id omne ex illő ordine ac serie 
aetemarum causarum fluxisse certo sciret, perspicuum fit ex Ann. 
VI, 28, cuius loci iám supra facta est a nobis mentio, ubi Tacitus 
dubitat, utrum rés humanae fato et necessitate immutabili, an 
forte regantur. Omnino autem in toto Taciti deliberandi genere 
illud videre licet, eum persaepe illám Socraticam de omnibus rebus 
dubitantem consuetudinem disserendi secutum esse, nulla adhibita 
adfirmatione aut negatione. Séd haec hactenus. Iám habesTacitum 
philosophum, qualem ex libris eius effingere potuimus. Cuius 
ima^o etsi non est satis solida atque expressa, quandoquidem rém 
non ex omnibus partibus, séd ex his duabus tantum consideravi- 
mus, nihilo minus tamen hae primae quasi lineae imaginis, quam 
adumbravimu8, sufficiant ad intelligendum, in Tacito, singulari 
hoc viro, cum summa rerum humanarum prudentia coniunctam 
esse etiam magnam sapientiam. D r. G ustavus K a ssa i.
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AZ IQEMÜSZAVAK A MAGYAR NY E LV B EN .

Bevezetés.
Midőn jelen értekezésemre szántam magamat, haboztam egy 

darabig, kételkedve, vájjon a Tekintetes Akadémia bölcs színe 
elé való-e egy oly értekezés, mely a tudományt előre nem viszi. 
De e kételyemet eloszlatta az a meggyőződés, hogy egy tudományos 
akadémia ép úgy fogja számba venni a haladás lépéseit, valamint 
elhárítani jog ja a tudomány ösvényéből a hátráltató akadályokat. *)

A magyar nyelv terén különös akadályul merül fel a nyelvtani 
műszók bizonytalansága. Az újabb időben keletkezett és az iskolá
nak szánt magyar nyelvtanok száma e tárgy iránti érdeklődésről 
bár örvendetesen tanúskodik, azért még sem lehet helyes, hogy a 
hány magyar nyelvtan, annyiféle műneveket használnak. A mily 
igénytelen alakban és terjedelemben jelennek meg ezek az u. n. 
tankönyvek, oly fontos szerepet játszanak magyar nyelvmívelődé- 
sünkben, ha meggondoljuk, hogy a gyermek- és ifjúkorban szerzett • 
ismereteink a legmaradandóbbak. Bármilyen kezdetlegesek voltak 
régi tanszereink és bármily gyarlók voltak akkori mestereink meg 
tanáraink, az ezek segítségével szerzett ismereteket nehezen vagy 
épen nem adjuk oda cserébe később észlelt jobb nézetekért sem. 
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu.

A baj tehát már ott gyökerezik az elemi oktatásban, s csak 
folytatásának kell tekinteni, ha a középtanodákban a tanár a külön
böző mtíszavak miatt tanítványaival nem tud tisztába jönni egy 
és ugyanazon nyelvtani alak iránt. A tanulók előléptetésével szük
ségszerűen összekötött tankönyvváltoztatás akárhányszor ellen
kezésbe hozza a tanárt az ő társaival, midőn a tanítványok ugyan 
azt a nyelvtani alakot más meg más, az eddigitől eltérő nevek 
alatt kell hogy tanulják.

Gátot vet aztán az ilyen nehézség ugyanazon tanintézetnél 
tárgyalt más nyelvek tanításának is. Mert a feladat pl. a gymna- 
siumon a latin és görög nyelvtanításnál, a nyelvtani szócsoporto-

l) A M. Tud. Akadémia nyelvtudományi bizottsága ez értekezést az 
Egyetemes Philologiai Közlöny szerkesztőségének adta át kinyomatás 
végett. Szerk.

Philologiai Köxlöny. VI. 3. 14
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kát (categoriae) épen a műszók azonossága segítségével viszonyítani 
anyanyelvűnkéihez. Csak az olyan oktatás képesítheti a felsőbb 
osztálybeli tanulókat az ó remekek anyanyelvi fordítására, a mely 
megértetheti velők, hogy az idegen szóalak az anyanyelvbeli ala
kok melyikének felel meg. Csak az olyan oktatás lehet formális 
befolyású, mely a fogékony ifjakkal gyorsan és kellően feltaláltatja 
anyanyelvűkben az idegen szóra illő értelmet.

De a mikor az egyik tanár a másikkal össze nem hangzó 
műszókat használ, sőt egyenesen tagadja az egyik műszónak jogos
ságát egy másikkal szemben: ott sem a magyar, sem más nyelvi 
oktatás nem haladhat; ott szerződésszerű egyezségre kell lépnie 
az értekezőnek olvasóival a műszók kölcsönös elfogadása végett. 
Különben megesik, hogy pl. a mikor en «határozatlanróN beszé
lek, ők nem az alanyi ragozást értik, hanem az «infinitivust». Egy
öntetű műszók hiánya tehát nem csak az idegen nyelv oktatásának 
czélját hiúsítja meg, hanem az anyanyelvét is akadályozza vagy leg
alább lassítja.

A baj, a melyet ez az önkényes használat okoz, még tűrhető 
és egyszeri hatósági rendelet útján volna elhárítható; de mikor az 
tapasztalható, hogy a különféle tanintézeteken használt más meg 
más tankönyvekkel ez országszerte. terjed, elérkezett ideje gyors 
elhárításának.

Belátta ezt a bajt az országos tanáregylet s ezért az egyön
tetű műszók alakítására határozta magát. De a kitűzött féladat, 
hogy a középtanodai tantárgyakban a műszókat mind átmagya- 
rít8a, oly nagy volt, hogy ennek mostanig képtelen volt megfelelni. 
S a nézetek az egyleti tagok közt oly eltérők, hogy egyezség köztök 
létre nem jöhet.J) Ezen a bajon már nem segíthetnek sem egye
sek sem egyletek; csak egy oly tudományos hatóság szabhatja a 
műneveket általános kötelező erővel, mely az egyletek felett ép 
oly magasan áll, mint az egylet az egyesek felett.

Jellemző e sokféle, bizonytalan műszók használatára, hogy 
jelesebb nyelvtudósaink müveikben, melyet a Magyar Tudom. 
Akadémia helyeselt vagy legalább tudomásul vett, hogy, mondom, 
mintaszerű nyelvtudósaink az eddig is általánosabbakká vált 
magyar műszókat épen nem s a latinokat csak elvétve használják.

202 VERESS1GNÁCZ.

*) L. Tanáregyleti Közlöny. 1880, 20t. lapon.
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S hogy sem az egyikkel, sem a másikkal meg ne botránkoztassák 
saját füleiket, eme — mondhatnám — semleges elnevezésekhez 
nyúlnak: «ira és irt, vagy láta és látott stb. alakok.®

Mind ezt a bajt ma nem a műszók hiánya, hanem sokasága 
okozza. Bővelkedünk a műszókban s kiki azt választja közülök, a 
mi tetszését megnyeri; szabály egynek az elfogadására nem köti.

Hogy a sok közül melyik bírjon kötelező erővel, azt nyel
vünk törvénye és a történeti jog döntse el.

A törvények a szók alkotásáról majd minden jóra való magyar 
nyelvtanban benne foglaltatnak. Az 1875-diki év pedig egész iro
dalmat szolgáltatott az új szók alkotásáról, mely a szabályokat 
bőven fejti, vitatja az akadémián kívül és belül. Ez utóbbiak 
közül említem ezeket: Toldy, Az új magyar orthologia; Fogarasi, 
Az új szókról; Szarvas, A nyelvújításról; Brassai, A neo- és* palse- 
ologia ügyében; Ballagi, Brassai és a nyelvújítás ,* Imre S„ Nyelv
történeti tanulságok a nyelvújításra nézve; Barna F., Egy szavazat 
a  nyelvújítás ügyében. Ezek után tehát az akadémiának csak az 
volna eldönteni valója, hogy a sok közül melyik műszó van a 
törvények értelmében* alkotva s melyik helyesebb képzésű a 
másiknál.

A műszók megválasztására döntő befolyással bír másodszor 
a  jogosság, a hagyomány, a műszók története is. A nyelvtanírónak, 
ha tanait meg akarja értetni másokkal, a meglevő műszókkal kell 
élnie. Szabad ugyan új műszavakat is alkotnia, melyek e czélra 
könnyebben juttathatják mint a már meglevők. De mellőznie nem 
szabad a használatban voltakat: előbb meg kell ügyelnie, vájjon 
eddigi műszavaink elegendők-e; ha nem, bizonyítsa be rossz voltu
kat, mielőtt jobbakat ajánl. De figyelmen kívül hagynia a műszók 
történetét semmi áron sem szabad.*)

Miélőtt azonban e műszók történetere, úgy szólva irodalmára, 
áttérek, mellékesen még azt a kérdést kell megpendítenem, van-e

*) A műszavak története mily fontos tényezője azok megválasztásá
nak, kellően jegyezte meg dr. Jancsó B. a Figyelő 1879. VII. kt. 294. 
lapján: «A 17. 6zázad emberei 6okkal helyesebben fogták fel mind a neolo- 
gia mind az orthologia ügyét, mint későbbi nyelvújítóink, de egyszersmind 
kitűnik, hogy mily hírős volt mindkét részről, hogy nem vettek tudomást 
az előzök ebbeli működéséről, hogy egyik fél sem igyekezett történelmi 
jogát igazolni s tényekkel nyomósán világossá tenni.*

14*

»  ___  ___
Digitized by Google



204 VERESSIGNÁCZ.

általában magyar műszókra szükség; a ha ilyenek hiányzanak, 
szükséges-e újakat csinálni.

Említettem, hogy a zavart nem a magyar műszók hiánya, 
hanem túlbősége (embarras de richesse) okozza. Ma csak válasz
tani kell a sokból. Túlestünk már azon a korszakon, midőn egy 
Mikolai Hegedős I. (L. Toldy, A régi nyelvészek 1866, 700.1.) a 
hiányzó «Logicus terminusok avagy az okosság Mesterségének '} 
szavai* miatt fennakad. Az sem czélom, fölfejteni nyelvtaníróink 
körében e szók megteremtése körül régi nyelvészeink óta a mai 
napig tartó erőlködést. Csak Apáczai Cseri János, Barczafalvi Szabó 
Dávid, Kazinczy, Dugonics és Verseghy neveire emlékeztetek, hogy 
a műszók magyarításában kifejtett dicséretes törekvésekből azt a  
tanulságot vonjam, hogy 1. magyar műszókat használnunk kell, 2. 
hogy ha ilyenek nem volnának újakat kellene teremtenünk. Ismerték 
ugyanis a magyar nyelv bőségét szótörzsekben és elemekben, a 
melyekből minden szükségre alkothatnak.2) É9 föltétien szükséges
nek 8 a nemzeti művelődés érdekében fekvőnek tartották a műszók 
magyarítását.8) «Mert a mely nyelven azoknak tudása vagy jó ki
fejezése nintsen — így szól Mikolai Hegedűs I. (L. Toldy, i. h.) — 
ott azok (t. i. a nem magyar kifejezések) mind a külső, mind a 
belső jó dolgokban valóba nagy akadályok; nagy segédség ellenben 
azoknak tudása.» De mit is csinálnánk magyar műszók nélkül? 
Élnünk kellene azokkal az említett ira ésirí-féle elnevezésekkel,4) 
vagy kölcsön vennünk a latin és — ennek a révén — a görög 
nyelvből azokat. Ezt pedig tiltja a latin eredeti szó hangsúlya, 
melyből mi, a mint átveszszük a szót a mi nyelvünkbe, azonnal 
kivetkőztetjük és eltorzítjuk. És kénytelenek vagyunk rá erősza
kolni a latin szóra, kivált a magyar raggal ellátottra,5) a magyar

l) A műszókat a Dr. Gr. is még «Mesterségszók*-nak (233) és «Mes
ter-szók »-nak (XXVII.) nevezi.

a) L. Imre S., Geleji Katona I. mint nyelvész 1870, 87. és 88. 11.
8) Ha kérdené a tanár, melyik időben áll az ira ■ azt kellene a 

tanulónak felelnie, hogy az «ira időben*.
*) L. dr. Jancsó B., Figyelő 1879, VII. 294. 1.
5) A rag (vagy képző) viszonyát a ragozott (vagy képzett) szóhoz

1. Riedl nyelvtan 65. A mit ő ott a rag önállóságának elvesztőről mondott
Hunfalvy után, ugyan azt lehet a latin szó hangsúlyáról és önállóságáról
mondani a rag befolyása következtében. Mert lévén a magyar szónak a
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hangsúlyozást és pl. így ejteni: philosophia, nem philosophia 
(latinosan), sem philosophia (görögösen), a praepositiókkal, az 
tndicativusban ,* mert különben erőszakot vesz az idegen szó a 
magyar nyelven, mint pl. erőszakot akar venni a nemi különbözte- 
tés, midőn így mondjuk, hogy: ez a nő katholika, ez a férfi luthe
ránus, a reformat/(?n templom, klasziku# iró, a klaszika és a 
modern nyelvészet, klaszikai idomok (formáé), logikus és logikai 
következtetés stb.

Tiltotta továbbá régi nyelvészeinket az idegen műszók hasz
nálatától azon idegenszerűség, a mely a latin és magyar szótörzsek 
közt létezik, l) 8 ha a latin műszókat mégis eltűrték, ez csak addig 
történt, a míg kellő magyar műszókkal rendelkeztek.

A magyar műszók szükségét azonban nem mindenki érzi,vagy 
ha érzi, a mellett szívesebben eltűri az idegen (latin) szót mint a 
magyar hangzatút. Ma ennek az elzárkózásnak a magyar műszók 
elől nincs értelme. Hiszem, hogy nincs mindegyik kifogástalanul 
képezve; de hogy magyar hangzásuk mellett rosszabbak volnának 
a latin hangzásúaknái, azt nem foghatni fel. A latin műszók iránti 
türelmesség legalább is a kellő latin nyelvérzék hiányzására mutat 
A kik azt hiszik, hogy «philosophia* jobb mint «bölcsészet*, *phi- 
lologia* jobb mint «nyelvészet», «objectum,» «sttbjectum* jobb 
mint «tárgy, alany,* azokat csodálom, hogy nem használnak 
inkább «aurum*-ot mint « aranyat*, «marmor»-t mint «márványt*, 
•reliquiffi»-t mint ^ereklyét*, «Zapf*-ot, «Pfaff-»ot mint «csapot, 
papot*, «sluhát» mint «szolgát», «zavorát» mint «zárt». Megen
gedem, hogy pl. «éreny* rossz képzés, de hogy ennél jobban bele 
illenék a magyar szók sorába, a magyar mondatba, a «platina* 
szó, «medallion» jobban mint «érem», «telegram* jobban mint 
•távirat,» azt magyar nyelvérzékemmel össze nem egyeztethetem.

Imre S. (Idegen és hibás szólások bírálata, 1873, 189. 1.) azt 
hiszi, hogy «a tudományok nem közkeletű szavainak magyarosítása 
nem első szükség.*2) P. Thewrewk E. (A helyes magyarság elvei

hangsúlya mindig az első tagon, a ragozás a latin szót a magyar nyelv 
törvénye alá veti e így eredetiségéből kivetközteti.

*) V. ö. Medgyesy Pál Előszavát, Toldy, i. h. 708. 1.
*) Mennyire elüt ez a nézet a Geleji Katona Istvánétól, a ki tűr

hetetlennek találta, hogy «nyelvünket idegen szók tarkázzák* 1. Imre S., 
Geleji K. I. 90. és 91. 11.
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97. 1.) Vörösmarty következő mondatát vallja: «Hagyjuk meg az 
idegen szót, míg alkalmas, legalább jó hangú szót nem találunk 
rá.» Leghatározottabb ellene a műszómagyarításnak az újabb 
időben Szarvas G. 0  a tudományban nem csak hogy szükségesnek 
nem, de sőt némi tekintetben károsnak tartja a nemzeti szókat, s 
azután így folytatja (Nyr. III, 1874, 463. 1.): «mert ha helyesek, 
érthetők: majd táo; majd szűk voltuknál fogva zavarólag hatnak a 
tudományban szükséges szabatosságra ; míg az idegen szó érthetetlen- 
ségénél fogva magában egyesíti a tanuló vagy hallgató előtt ajelölt 
fogalomnak minden jegyét, s többet mond, világosabban magyaráz 
mint a hazai nyelvben a legterjedelmesebb körülírás.# Tehát 
•philosophia, philologia, pbyéica* szó világosabban magyaráz 
mint «bölcsészet, nyelvészet, természettan*; «indicativus, con- 
iunctivus, perfectum, futurum* jobb mint «jelentő, kötő (mód), 
múlt, jövő*; 8 mind ez azért volna jobb, mert érthetetlenebb a 
tanuló vagy hallgató előtt. Szarvasnak e túlzott nyilatkozata csak 
abból a merev ellentállásból magyarázható, melyet a Nyelvőr kezdfr 
korszakában minden újítással szemben fejtett ki. Sokkal szelidebb 
hangulat nyilvánul hasonló esetekben a Nyelvőr legutolsó évfolya
maiban. így írhatta pl. VII. kötetében (1878) a 117. lapon Alexan
der Bernát; # Minden közönséges (magyar) szó, a mely némileg 
velős kapcsolatban áll a kifejezendő gondolattal, műszónak való.* 
S nem sokára ezután a Nyelvőr egyik legkiválóbb munkása vállal
kozott a magyarított műszók megválasztására és ajánlatára. *)

Utalnak a magyar műszók ellenei a német (franczia, angol) 
tíirelme8ség példájára 8 azt mondják, hogy a hogy ő betudja érni 
a latin szókkal, úgy érhetnők be azokkal mi is. Igen ám, de fele
dik, hogy pl. a német nem követ el erőszakot az idegen (latin) 
szón, midőn azt átveszi és magába olvasztja; ő meghagyja a szó 
eredeti hangsúlyát s azt mondja: «der Genetiv, des Particip, die 
Participia (v. Participien), die Imperfccta.* Jogosítja továbbá a 
németet erre a kölcsönre a nyelvrokonság tudata.

Mikolai Hegedűs J. csak azon föltétellel engedi meg a latin 
műszók használatát, ha «azok már átmentek a nép vérébe, gon
dolkodásába, ha már eltöltöttek egy bizonyos időt s magukat már

1) Simonyi Zsigmond, kinek javaslatára (Nyelvőr 1878, VII. Ü60— 
269. 1.) alábl» még visszatérünk.
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annyira hozzászabták a nyelv természetéhez, hogy honosultaknak 
bátran tekinthetők s polgárjoguk megnyerésében semmi sem áll 
gátlólag.t*) De lenet-e remélni, hogy a befurakodott latin műszó 
nyelvünkben valaha úgy elmagyarosodnék, mint «aurum* arany- 
nyá, «paganus» pogánynyá, «claustrüm» kolostorrá, «registrum» 
lajstrommá, «christianus» kereszténynyé, «lectio» leczkévé, «sors» 
sorssá? Ezek t. i. nem csak gyökbeli átidomulást szenvedtek 
(clau =  kol, regi=laj, christ =  kereszt), hanem végükben is magyar 
képzők módjára alakultak át, pl. ilyen szók mintájára: bokor, 
halom, nőstény, tüske, bors.

Volt egy idő, mikor még széltiben mondták prókátor, szekretá- 
rius, nótárius, protokollum, dictzionarium, grammatika, religio (v. 
religyio); mikor ezen idegen szók megtartását még a műszók 
magyarításában is merészen haladó Debreczeni Grammatika (Elölj, 
beszéd XVI. 1.) szükségesnek tartotta. Ma már ezeket az ügyvéd, tit
kár, jegyző, jegyzőkönyv% szótár, nyelvtan,hitvallás szók váltották fel, 
8 mondhatjuk, hogy jól esik, hogy amazoktól végre valahára 
menekültünk. 2)

A nyelvtan kellő tanítására, kivált a magyar nyelvere, lehet 
is kell is magyar műszókat használni. S ha nem volnának minden
kinek az innyére képzett műszavaink, olyanokkal kellene élnünk, 
a minőink vannak. «A tudomány új termékeit addig is esmernünk 
8 emlegetnünk kell, sőt sajátunk gyanánt használni, míg hazánk 
földében megteremne s éghajlatunkhoz idomulna. »8) Aggódva 
kérdi Imre Sándor (Gél. Kát. I. 88. 1.), hogy mit csinálnánk, ha 
•egy népünk leikétől idegen kör vagy épen tudós szócsinosítók* 
képeznének számunkra hibás szókat. A felelet részemről erre az, 
hogy nem fogadnám el, vagy ha magyar színezetűek, de rossz kép- 
zetüek volnának, csak addig tartanám meg, míg jobb kepzetűekkel 
felváltanám. A lajstrommal pl. addig élünk, a míg felváltja a 
„névsor“ . «A szó valamint a pénz, az jó, mely elkél.» S nincs mit 
félni, hogy «üzleti forgalomra csinált valami* lenne (96. 1.); mert 
akkor úgy járna mint a hamis pénz : nem fogadják el vagy csak

Dr. Jancsó B., Figyelő 1879, VII. 294. 1.
*) Több ily példát említ nyelvünk újulásából Fogarasi. Az új szók

ról 1875, 10. lapon.
8) Imre S., Geleji Kát. I. 88. 1.
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addig forog köz kézen, míg illetékes valaki elkobozza s jobbal 
váltja fel.*)

A mai műszavak nagyobb része a latin nyelvtaniak mintá
jára képeztettek, és csak a legújabb időben képzetteknél észlelhető 
a német befolyás is. A latin nyelvre való támaszkodás onnan 
magyarázható, hogy első magyar nyelvtanaink (Erdősy, Sz. Mol
nár, K. Csipkés, Pereszlényi, Kövesdi) latin nyelven írattak, és 
szerzőik szabályul állították fel, hogy a latin műszókat úgy pótol
ják, ha azokat lefordítják. *) Követelte ezt az eljárást irodalmunk 
is, melynek első termékei, a régi biblia-fordítások, imák és hitre
gék latin (és görög) eredetiek után készülték, a melyekben a 
magyar időalakok a latinokra úgy voltak választva, a mint fordí
tóik nyelvérzéke azt akkor kívánta. Az ekképen egyenlősített 
műszók elfogadása is meg volt könnyítve, ha ezek, a latinból szár
maztatva, mint valami ismeretesek tűntek fel a szakemberek előtt.

De bárminő lesz a szó, melyet a nyelvtaníró műnévvé akar 
alakítani, szükséges, hogy annak a kellő értelmezést is megadja. 
A viszonyt név és értelmezés (definitio) közt ügyesen fejtette meg 
Alexander Bernát a Nylvr 1878, VII. kötete 116. lapján, midőn e 
kérdésre felelt, hogy mi külömbség van műszó és közönséges szó 
közt. «A közönséges nyelvben a szónak sok jelentése van,. . .  a 
tudományban határozottan egy fogalmat s csakis ezt fejezi ki. 
A mely szó valamely tudományban egy pontosan meghatározott 
fogalom megjelölésére használtatik, műszó. A műszó egyetlen egy 
kelléke, nem hogy a szó kifejezze a gondolatot, hanem hogy az 
illető tudományban egy meghatározott gondolatra le fo g la l ju k 8 
miután erre egy közönséges szó is szolgálhat, értelmezése mondja 
meg, mit kelljen rajta mint műszón érteni. «Műszónak értelmezés 
nélkül nincsen semmi értéke. Az értelmezés adja meg neki a tar
talmat, határozza meg, minek jeléül fog ezentúl szolgálni. #

Hogy melyik a jó műszó, e kérdésre helyesen felelt Foga- 
rasi (Az új szókról 19): «Az a műszó jó, a mit a köz szokás meg
ragad,# v. ö. 21.1. Igen sokat követel Brassai (A neo- és palaeologia 
26), midőn azt mondja, hogy «a melyik új szót a tárgyalt dologgal

*) E tekintetben a Debr. Grammatika szerzőivel tartok, a kik a 
gerundiumra uj nevet csinálva így nyilatkoztak (103. 1.): # Légyen a Neve : 
Viselő, míg más alkalmatosabbat talál.*

8) V. ö. Imre S., Geleji Ivat. I. 88. 1.
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nagyjában ismeretes halló vagy. olvasó legott magyarázat nélkül 
meg nem ért, rossz.* Mert a műszó, bármily érthető, csak értelme
zés segítségével lesz azzá.

Az eddiekben felsoroltam,
1. hogy a műszók sokfélesége zavarja vagy legalább lassítja 

a  magyar nyelvoktatást,
2. hogy ennek oka a műszók bőségében és a Tudom. Aka

démia elnéző magatartásában rejlik,
3. hogy a latin műszók elejtésével magyart kell használni,
4. hogy a sok közül a választás olyanra kell hogy essék, a 

a mely aj helyesen van alkotva, b) mely történetileg jogosult.
Mielőtt ez utóbbira térek, az igetan határai közé szorítom a 

kérdést, mivel az összes nyelvtani műszók tárgyalása a kitűzött 
feladatomon túl esik.

Az igetani műszókat pedig azért választottam a többiek 
előtt, mert az igéket a nyelvtani szócsoportok közt a legfontosab
baknak tartom .*) Az ige a mondatnak azon része, mely legnehe
zebben párvonalozható más nyelvek hason alakjával, míg a név 
mint alany, tárgy, jelző, határozó a magyarban úgy mint más 
nyelvekben egymást fedi.

Ellenben az igeidők, ha értelmöket jól fel nem fogtuk, 
könnyen kisiklanak kezünk alól, gyorsan eltűnnek szemlélődésünk 
.elől és nehezen találjuk meg más nyelvben a megfelelőt, vagy ha 
gondolatban (elméletileg) megtaláltuk, nyelvérzékünk tiltakozhatik 
alkalmazása ellen.

Tervemben volt, hogy csak az egyes igealakok neveinek tör
ténetét tárgyaljam, a mennyire a rendelkezésemre álló nyelvtanok
ból kitelik. De lehetetlen volt, az igeidőktől elkülöníteni a módokat 
és ezektől az igeragozást. Ennélfogva tárgyalni fogom először az 
igeragozást, másodszor az igemódokat és harmadszor az egyes 
idöalakokat.

Tehát mindenek előtt alaktant tárgyalok s az igeidők mon
dattanára csak annyiban leszek tekintettel, a mennyiben egysze
rűen bizonyítani fogom a tárgyalt igealakokról, vájjon élnek-e

*) «Az időtan minden nyelv mondattanának legbonyolultabb, leg
nehezebb részét teszi.* Szarvas G. A m. igeidők Iái. 1. — «Az igeidők 
használata mint más nyelvekben úgy a magyarban is a legnagyobb fontos
ságú.* Fogarasi, Ny. Kik. 186:2, 352. 1.
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még a mai (írói vagy élő) nyelvben vagy sem. Hogy ezeknek az 
időknek a használata minő szabályokhoz van ma kötve, az tisztán 
mondattani kérdés. Az írók közül, kik ezen időalakok fennállását 
bizonyítsák, Petőfit szemeltem ki olyannak, kinek költeményeiben 
található időalakok tanúskodhatnak a mai nap is élő használatról. 
Mert «a hol veszi a szokás az időalakokat, ott és csak is ott kell 
vennie a velők való helye& élést is». (Hunfalvy, Ny. közi. 1862, 
24. 1.).

Rendelkezésemre a következő nyelvtani munkák álltak:
1. Toldy F., A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig, Pe6t, 

1866. — Az ebből idézett nyelvtanírók Erdősi, Sz. Molnár, Geleji 
Katona, Kom. Csipkés, Pereszlényi, Kövesdi és Tsétsi, 8 a mellékelt 
számok a Toldy-kiadás lapjait illetik.

2. Magyar .Grammatika, melyet készített Debreczenbenn egy ma
gyar társaság. Bétsbenn 1795. — Rövidítve az idézetekben Dr. Gr.

3. Elaboratior Grammatica Hungarica. J. N. Révai. Pestini 
1806. 2 vll.

4. Magyar Grammatika avvagy Nyelvtudomány, ( Verseghy Fe
renczj. Budán 1818.

5. A. V. Fogarasi J., Művelt Magyar Nyelvtan e. r. Pesten 1843.
6. A magy. nyelv rendszere. A Tud. Társaság, Budán 1847. — 

Rövidítve: MRe.
7. A magy. helyesírás és szóragozás. A m. tud. társ. Pesten 

1853. — Rövidítve: Trsg.
8. A magy. helyesírás és szóragozás szabályai. .Yádaskay L. 

Pest 1855.
9. A magy. nyelv sajátságairól. Gyeryyai F. Kolozsvártt 1856.
10. Magyarische Grammatik. Af. Riedl. Wien 1858.
11. Magyar nyelvtan, Riedl Sz. Pest 1864. — Rövidítve: Riedl

nylvt.
12. Szarvas G., A magy. igeidők 1872.
13. Imre S., A magy. nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás 

szólások bírálata, 1873. — Rövidítve: Imre I. H.
14. Az igék részesülői nyelvünkben, Magyarházi, Budapest 1873.
15. Bodnár Zs., Magy. nyelvtan, 3. jav. kiad. Pest 1874.
16. Torkos L., Magy. nyelvtan, 3. jav. kiad. Budapest 1874.
17. SzvorényiJ., Kis magy. nyelvtan, I. r. Szótan, Budapest 1875.
18. Imre S., Magy. mondattan, 4. jav. kiad. 1875.
19. Simonyi Zs., Rendszeres magy. nyelvtan, Budapest 1879.
20. Ihász G., Magy. nyelvtan, 20. kiadás, Budapest 1880.
Finály H., A magyar ige időformáiról 1861-ben megjelent érte-
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zését könyvárusi úton nem kaphatván, csak kéziratban (a szerző sze
mélyes szívességéből) használhattam. Ezért laponként nem is idéz
hettem.

I. Igeragozás.
Latin neve conjugatio, Erdősi 54, Sz. Molnár 178, K. Csipkés 

375. Pereszlényi 458, Kövesdi 564.
Német neve Konjugazion, Rietjl 174.
A német Biegung vagy Bengang mintájára található a haj

togatás, Dr. Gr. 76, Vörösmarty (Gyulai) Mm. XI, 127 (1834), 
Fogarasi 205; es hajlítás, Vörösmarty u. o. XI, 12 (1828), Fogarasi
u. o. Verseghy (228) szól első igeragasztásról (v. ö. Jancsó, Figyelő 
1879, VI, 191), valamint a latinul írt nyelvtaniróink suffixum-a, 
és affixum-a nála már «ragaszték». Vörösmarty (i. h. XI, 174) 
szól 1837-ben első igeragozásról, melyet a MRe (196) fel is vett. 
A MRe ettől megkülönbözteti az igeviszonyítást (193), mely az 
igének személy, szám, mód, idő és alak szerinti módosítása, míg 
az igeragozás az igének személyragok általi változtatása.*) A MRe 
óta az fligeragozás» mai napig megtartotta nevét nyelvtanainkban.

Az igeragozás értelmezését a különféle nyelvtanírók szerint 
lajstromozni kevésbbé szükséges, mint ennek nemeit, alakjait 
(Forma, Dr. Gr. 120), vagy idomait2) (Gyergyai 89) felsorolni, 
melyek külömböző időben más meg más nevekkel bővítették a 
nyelvtani münevek számát.

Végig tekintve nyelvtaníróink során, a névalkotások külön- 
féleségéből igeragozásunknak állandó jellemvonásaként ismerhet
jük fel azon osztályozásmódot, mely későbben e három nevet 
tünteti fel: alanyi, tárgyi, ikes. És e három osztályt felleljük 
Erdősitől Simonyiig, hol egyedül, hol másokkal vegyítve, hol egy
másba olvasztva. Negyedikként szerepel a rendhagyók osztálya, 
az idők folytán ez is hol az ikesekbe olvasztva, hol több más 
nevekre (személytelen és hiányos) szakasztva. Ez a rendhagyók 
osztálya az, mely csiráját rejti azon terjedékenységnek, a mely 
igeragozási rendszerünket úgy elburjánozta, hogy a másik három 
főosztály bajjal tűnik ki az egészből.

*) Bodnárnál (56) az igeviszonyítás «az igék viszonyíttatása.*
*) Ettől különböző a minta, paradigma.
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Ezen általános megjegyzés után áttérek az egyeB nyelvtan- 
írókra és feltüntetem sajátságaikat az általános felosztással 
szemben.

Erdősi az igeragozás osztályozásánál így elmélkedik (59): 
az átható ige 1. tárgyra nem szorul, magára tökéletes (absolutum: 
szeretek); 2. tárgyra szorul, s ilyent képez a második személy 
(szeretlek), vagy 3. tárgyát képezi a harmadik személy (szeretem), 
E szerint következő osztályokra (ordines) jut (60): 1. alanvi igék 
(verba transitiva absolut® formáé), 2. személytárgyiak (64 verba 
transitiva cum affixis pronorainibus secund® person®), 3. dolog- 
tárgyiak (65 verba transitiva cum affixis pronominibus térti® 
persona), 4. külszenvedök (67. v. passiva), 5. rendhagyók (69. v. 
defectiva): vagyok, leszek.

Az alanyi, tárgyi és ikes felosztást tehát már Erdősinéi meg
találjuk, még pedig a tárgyit dolog- és személytárgyira felbontva; 
a rendhagyók közt még csak két (legfontosabb) ige szerepel.

Erdősi felosztásában, a mint én adtam, Toldy hibát talált. 
Ő t. i. az eredeti szövegben a 64. lapon «verborum transitiv® 
form® cum affixis» felirat felett az «ordo secundus»-1 primus-ra 
változtatta, s csillag alatt azt jegyezte meg, hogy «az eredeti 
kiadásban hibásan áll secundus.» De nem vette észre, hogy ezt 
a czímet már egy «ordo» megelőzte e felirattal (60): «paradigma 
verborum activorum absolutae form®*, sem azt, hogy a közvetle
nül ezt megelőző sorokban ez áll: «Primus(ordo)est: absolutorum, 
secundus: transitivorum satt.» Hasonlóan hibásnak vagy jobban 
mondva csonkának tartom Toldy kiadásában a 64. lapon említett 
feliratot: «verborum transitiv® form® cum affixis». Ennek, az 59. 
lapon talált magyarázat szerint kiegészítve, így kell hangzania: 
«Ordo secundus verborum transitiv® form® cum affixis pronomini
bus secundae personae.» Toldy tévedésének alkalmat a következő 
megint «ordo secundus» czím alatt idézett (szerintem hasonlóan 
csonka) felirat (65) adott: «verborum transitivorum cum affixis 
pronominibus#. Ennek is, kiegészítve megint az 59. lapból, így 
kell hangzania: «Ordo secundus transitivorum cum affixis pro
nominibus tertiae personae*. Hogy mind e két javított «ordo* a 
«secundus» czímet viselte, azon Erdősi úgy segíthetett, hogy a 
feliratokat így különböztethette meg: «0rdo secundus 1. ver
borum . . .  secund® person®* és *2. verborum. . .  térti® person®*. 
A rendelkezésemre nem álló eredetinek közelebbi megtekintése
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bővebb felvilágosítást adhatna Toldy e tévedéséről és Erdősi szö
vegének hibás voltáról.

Erdősi a latinságnak ép oly barátja volt mint a héberségnek, 
s a magyarra is kész volt (55) a (latin és) héber coniugatio mintáit 
alkalmazni. tPossumus et nos illas (coniugationes) commodissime 
dividere hebrseorum more in nostra lingua», s alább «paradigmata 
primse coniugationis possunt sumi ex his et similibus verbis». 
Ebből azonban azt következtetni, mit Jancsó (Figy. 1879, VII. 
308. 1.), hogy e négy igeragozást állítja fel: monclá, monda, teremte, 
teremte, félreértés. Ez a felosztás egészen az ő (felsorolt) osztályo
zása keretébe illik (alanyi és tárgyi), csakhogy itt az al- és fel- 
hangúságot kívánta feltüntetni.

A mit Erdősi csak mellékesen jegyez me* az al- és fel- 
hangúságra czélzólag, azt Sz. Molnár Albert élére állítja az ige
ragozási osztályoknak. Az első csoportba tartoznak szerinte az 
alhangúak (conjugatio in nak), 183—209. lapig; a másodikba a 
felhangnak (conjugatio in nek)y 209—234. lapig. E csoportok 
mindegyikét három ragozásra (coniugatio) osztja: alanyi (verbum 
indirectum), tárgyi (v. directum), szenvedőre (v. passivum), és egy 
negyedikre, a rendhagyókig (van, iszik, leszen, megyen, eszen, 
hiszen, viszen ; jő, fő, nő, sző, lő, nyő). Ezen kívül két-két alosztályt 
(classis) képez minden ragozásban, a melyek elsejébe sorolja a 
képezetlen (lát) és a tehető (láthat)  igét, másodikéba a miveltetőt 
(láttat) és miveltető-tehetőt (láttathat). Ismeri a hangugratást 
(elisio) is, de az ebbeli igéket csak jegyzetben érinti (235); a 
szenvedőn kívül az ikes képzéseket is csak jegyzetekben említi 
(237—238).

E sokféle osztályozás bár nem szolgál az igeragozási rend
szer átlátszóságára, egy jó mégis van benne, az, hogy az alanyi, 
tárgyi és ikes osztályozás keretébe vetette a többi osztályozásokat 
8 így a tat és te-féle osztályok azokhoz képest mellekeseknek 
tűnnek fel.

Erdösinek személytárgyi ragozását Molnár csekélyebb fon
tosságúnak tartotta, semhogy azt tőle átvette volna.

K. Csipkés az al- és felhangú osztályozást Molnártól átvette, 
bővítette az ikes igékkel és a személytárgyiakkal. Ö következő 8 
igeragozást vesz (376—377): 1. alhangú tárgyas (verba in o et 
secundam singularem per suffíxum d formantia), 2. alhangú ikes 
(verba in o et secundam singularem per suffixum l formantia),
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3. felhangú tárgyas (verba e vei ö in ultima habentia -et secundam 
singularem per suffixum ed formantia), 4. felhangú ikes (verba e 
vei ö in ultima habentia et secundam singularem per suffixum el 
formantia), 5. felhangú személytárgyi (verba in lek), 6. alhangú 
személytárgyi (verba in luk), 7. alhangú alanyi (verba in ok), 
8. felhangú alanyi (verba in ek). E nyolczat, azt mondja, lehet e 
négyre visszavezetni: 1. tanulom, gondolkodom, 2. szeretem, 
eszem, 3. kérlek, várlak, 4. járok, kérek. Rendhagyónak csak 
vagyok-oi ismeri (377).

Pereszlényi négy igeragozást vesz, melyek mindegyike al- és 
felhaugúakra oszlik: 1. alanyi (verba activa indeterminata, 
459—473), melyhez járul a személytárgyi (473—474), 2. a (dolog) 
tárgyi (v. activa determinata, 474—483), 3. kiilszenvedök (v. pás* 
siva, 483—491), 4. belszenvedök (zikes és dikes igék, 497—498). 
A többi igékről (hí, szí, fii) jegyzetben (498) és szabálytalan igék 
(499) czíme alatt emlékszik meg, s ezek közé tartoznak a szikes 
és likes igék, továbbá van, lesz, tesz, vesz, visz, jő, sző, fő, megy, hisz 
(499—505).

Kövesdi (564) csak két igeragozást vesz, a felhangúakét 
(prima) és alhangúakét (secunda), de megkülönbözteti az alanyit 
(verba indirecta) a tárgyitól (v. directa), ható képzésűtől és (kül) 
szenvedőtől. Ismeri a többi ikeseket és a személytárgyi ragozást 
(568) is, de osztályozás tárgyát ezek nem képezik. Ezekhez 
csatolja rendhagyókul (anomala) a megyek és vagyok igéket 
(572—574).

A Debreczeni Grammatika erre a kérdésre, hogy hányféle az 
igeragozás, kitérőleg felel. Előbb (81) azt állítja, hogy «Némely 
írók igen sok Hajtogatást vesznek, ki tizenkét, ki huszonnégy, ki 
ennél sokkal több Hajtogatást is számlálvánn, felettebb elragad- 
tatvánn Nyelvünknek más Napkeletiekkel való egybehasonlításá- 
tól». Továbbá azt mondja: «A ki azt állítaná, hogy a Magyar 
Nyelvbenn tsak egygy a Hajtogatás, éppen nem hibázna ahhoz - 
képpest, a ki tizet vagy harmintzat is képzel magának. Mert ha 
más Nyelvekbenn a Tselekvő és Szenvedő Formának változtatása 
tsak egy Hajtogatásnak tartódik: több Hajtogatást egynél Nyel- 
vünkbenn tartani nem is lehet, mivel a ki egygy Igét tud Nyel- 
vünkbenn mind a Tselekvő mind a Szenvedő Formábann hajto
gatni, a szerint bánhatik az attól származott vagy akármelly más 
Ige vei is, a mint annak tulajdonsága hozza magával (82).» S csak
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alább (84) mondja ki, hogy «Rendes vagy Regulás Hajtogatás 
Nyelvünkbenn tsak egy vagyon, egynek vévénn t. i. a Tselekvő és 
Szenvedő Formát.* További tárgyalásából azonban kiderül, hogy 
az alanyi ragozás e név alatt szerepel: Segitékes (Forma), azért, 
mert az igető «a Segítő Igék (vagyok, leszek) Yégezetjeit veszi-fel 
a Hajtogatásbann (86);* a tárgyi e név alatt: Ragasztékos, mert 
«a Ragasztékokat mindenbenn a szerint tóldjuk a Gyökérhez az 
Egyesbenn mint a Nevekhez (87).» Ettől a dologtárgyitól külön
bözik a személytárgyi, mely e nevet kapja Csonka, és ezt onnét, 
mert «az Időknek tsak az Egyesébenn és a két elsőbb személyé- 
benn fordul elő (foglak, fogói; fogálak, fogál; fogtalak, fogtál; 
fogjalak, fogjál; fognálak, fognál satt), a harmadikbann pedig és a 
Többesbenn azt mindenütt a Segitékessel szoktuk pótolni (87).* 
Mind a három «Forma* a «Tselekvő Ige Hajtogatását* képezi 
(105), melytől különbözik a «Szenvedő Forma*, a mely alatt talál
juk a tikes és dikes igéket (110—118). Ismeri a hangugratókat 
(109), szikeseket (110) és zikeseket (120), de ezek is «tsak a Szen
vedő Forma szerint hajtogatódnak (120)*.

Külön említésben részesülnek a személytelen igék (120): 
nintsen, szabad, szükség (tulajdonkép tmássalérthetők*, mellék
nevek), továbbá: kell, fá j, illik, érzik, haitik, látszik. E három 
utóbbi ige mind szenvedő értelmű s «éppen nem személytelen*; 
mert olyan ige, a melyet «mind a három Személybenn rendesen 
ne lehetne hajtogatni, egy sints a Magyar Nyelvbenn (120)*.

Egy utolsó csoportot képeznek a «Rendetlen Hajtogatású 
Igék (121)*, melyek közt ezek állanak: vagyok, leszek; továbbá 
vesz vagy vészén, visz v. riszen, eszik, eszen, iszik s a többi szikesek 
(itt másodszor) és megy v. megyen (121—123).

Révai (552) az igeragozást rendesre (coniugatio reguláris), 
rendhagyóra (irregularis) és szabálytalanra (anomala) osztja. — 
E mellett van (568) 1. egy alanyi (conj. indeterminata príma), 
2. tárgyi (conj. determinata) és 3. egy ikes ragozás (conj. indeter- 
minata secunda).

A prímát és secundát még az is jellemzi, hogy az egyiknek 
jltő jelen egyes 3. személye a gyököt tisztán (radice nuda) tünteti 
elő, a másik pedig ikkel öregbítve (radice aucta).

A minták felállításában tekintettel volt az al- és felhangú- 
ságra i s ; de ez a tünet csak annyi tekintetben részesült, a mennyi 
az igeragozásnál megilleti.
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Másképen járt el Verseghy; ő megint élére állítja az al- és 
felhangúságot s csak azután halad az igeragozás további felosztásá
ban, mely szerinte a következő: 1. t'órzsökös ( = alanyi), 2. mutató 
( =  tárgyi) és 3. harmadikforma (=  belszenvedö ikes, 236). To
vábbi megkülönböztetés: a kurtitó igeragasztás ( = hangugrat ók, 
255), az ikesek, és pedig a szik, lik, zik, dik végzésiek (290), a  
rendhagyók: hisz, tesz, vesz, visz, lesz(296); sz és d végzésüek (298); 
hangzón végződök (304): hí, ó, rí, dí, nyi, sí, szí, ví, fú , ró és búik, 
jó, fő, lő, sző, nyő és sző ; végül (307) megy és veszt.

Fogara8Ínál az igeragozásnak három alakja van: Első (vagy 
alanyi vagy önnöni hajtogatás (206), Második (vagy tárgyi vagy 
ményi) hajtogatás (208) és Harmadik (vagy alanytárgyi vagy 
önnöntárgyi) hajtogatás (210), értvén ez utóbbi alatt az ikeseket 
(kül- és belszenvedőket). E mellett szerepel (225) a belső vagy 
egyszerű hajlítás (pl. látok, láték, láttam, látandók) és a külső vagy 
összetett (pl. látok vala, láttam vala v. volt, látni fogok stb.).

A személytárgyi Fogarasinál külön nem szerepel, csak le 
van írva és jegyzetben (207) e kérdéssel megtoldva: «Vajjon e for
mát nem lehetne-é többesben is használni így: kérliink, kertelünk, 
kérjeliink, kernelünk satt. ? vagy a «laklek» csak a héber nyelvből 
kölcsönzött forma volna?*

A fennebbiektől elkülönítve szerepel még egyszer az alanyi 
és tárgyi ragozás «határozott és határozatlan forma* alatt (201).

A Fogarasi szabta «határozatlan (A) és határozott (B) 
Forma# vagy alanyi és tárgyi ragozás a Magyar Nyelv Rendszeré
ben az «iktelen igeragozási minták (198)# czíme alatt szerepel. 
Harmadik (C) alakként áll az ikes vagy középragozási minta (bél
és külszenvedők, 215—221). E háromtól külön vannak tárgyalva
1. a hangugratók (231), és pedig (A) az iktelenek: sodrok, szerzek, 
B) az ikesek: omlik, vérzik; 2. a rendhagyók (240), és pedig A) a 
gy enyésztők : vagyok, megyek, B) az sz enyésztők, 8 ezek megint 
hol iktelenek (241): lesz, tesz, vesz, visz, hisz, hol ikesek (244): 
eszik, iszik; de ez utóbbiaktól külön válnak a) a v-re változók 
(alszik, fekszik), b) a két tövüek (menekszik, dicsekszik), c) három 
tövüek (alkuszik, esküszik 245), d) az ingadozó tövüek (246: alap
szik, alapodik, betegszik, betegedik). Vannak ezen kívül személytelen 
igék (247): nincs (sincs), jer, ne; továbbá: szabad, fáj, kell, illik, 
hállik stb.

Riedl bár nem ér fel Révai eredetiségével, azért mégis ö lett
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az ujabbkori iskola mintája. Szerinte íb (mint Révainál) három 
igeragozás van : alanyi (einfache oder unbestimmte Konjugation, 
nyelvtana 172. szerint: egyszerű), tárgyi (objektíve oder bestimmte) 
és ikes (reflexive oder passive, nyelvtana 179. szerint: magára- 
ható). Ő ezeket az igeragozás alakjainak (176:Formen) nevezi. 
Ezen alakok szerint állítja fel a mintákat, a minők 1. a változatlan 
tövüek (204: deren Stamm keinem Lantwechsel unterliegt),
2. hangugratók (die vor vokalischen Suffixen den Vokal ihrer 
Endsilbe ausstossen 212), 3. szikesek (216), 4. hosszú hangzón 
végződök (hí, búvik, sző 220), 5. rövid hangzójúak {tesz, eszik 222). 
Rendhagyókkal vagy személytelenekkel nem törődik.

Szvorényi igeragozásnak nevez, a mit Riedl alaknak és meg
fordítva, szerinte három igeragozási alak (forma) van: határozott 
( = tárgyi: várom), határozatlan (=  alanyi: várok) és ikes (88: alszik, 
igazgattatik). Ettől különbözik az igeragozás, mely rendes (92), 
rendhagyó (119), személytelen (140) és hiányos (142). Ezek mind
egyike ikes és iketlen igéket foglal magában. Ezen kívül találha
tók hol egyik, hol másik fő- vagy al- vagy aljabb osztályban még 
e nevek: hangugratók (110), hatók (113), miveltetők (115), gy 
enyésztők (119), sz enyésztők (123), ez utóbbiak közt egy, két, 
három tőalkatúak (126— 135) és ékvesztők (136: ró, fö, sző, jő, lő, 
hí, fú  stb.).

Bodnár szerint az igeragozás (I.) alanyi, (II.) tárgyi (56), és 
ezek megint ikesek (belszenvedők) vagy iketlenek; (III.) külszen- 
vedők és miveltetők (67), (IV.) kivételes névtők (71), (V.) személy
telenek (90) és hiányosak. A kivételesek közt szerepelnek a hang
ugratók és ismétlődnek a Szvorényi-féle gy enyésztők (84), egy, 
két, három tőalakúak (86—90), a v közbeszúratosak (80: bú, fő, 
fű, jő, ló, rí stb.) és az en-esek (84: leszen, viszen stb ).

Torkosnál az iktelen és ikes ragozás hol főosztályt képez 
(42. 57) hol alosztályt (68). Egyéb nevek a szenvedő és közép 
(58), a magánhangzóval bővített (=  hangugrató, 68), í?-n végződő 
(78: hí, lő), a gy-t, sz-t és d-t betoldó igék (86—96). Végül állanak 
a személytelenek.

Simonyi szakít ez utóbbiak ragozási sokféleségével és vissza
tér a Révai-Riedl-féle egyszerűségre, e három osztályra: alanyi 
(104), tárgyas (106) és ikes (105) ragozásra. A rendhagyóság 
egyes esetei nincsenek egybegyűjtve, hanem a szóképzések alkal
mával külön-külön tárgyalva. Egy lényeges felosztást teremtett
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Simonyi az ikeseknél: az állandó és változó ikesekét. Ennek az 
osztályozásnak az eredetiségéből csak annyi vonható le, hogy már 
a MRe (és utána a többi) sorol fel számos oly igét (189. 190), 
melynek ikes ragozása ingadozó. Simonyi ezekből az állandó 
ikesekkel egyenértékű osztályt alakított és az ingadozást nyelv
tanilag törvényesítette. Innen csak egy lépés vezet oda, hogy 
idővel az ikesek számát, mely az írónak ma ép úgy kezd terhére 
válni mint a nyelvtudósnak, oly kicsinyre apasíszuk, hogy rendes 
ragozásként többé nem is szerepelnek.

Az ujabbkori nyelvtanírók sorát Ihász (1880, 20*dik kiadás
ban) zárja be. ő  is szól igeragozásról (92); osztályozási czímek 
gyanánt nála a következők találhatók: két tőjü igék (93), alanyi 
ragozás (98), tárgyas (101), r-n végződő (108), személytelen (113) 
és ikes (114) igék, de mind ezek oly egymásutánban, hogy belőle 
rendszerre nem következtethetni.

Nézetem szerint azon változások, a melyek az igeragozás 
osztályozásának megállapításául szolgálhatnak, vagy a tőben vagy 
a ragokban szemlélhetők. A tőben szemlélhető változások adják az 
igeragozás minőségét vagy alakjait, a ragozásban észlelhetők ennek 
mennyiségét. E kétféle változás táblázatba igtatva, egymást ke
resztezi (L. a 219. 1.).

A táblázatban használt mtinevekre nézve következő meg
jegyzéseim vannak.

A személytárgyi ragozás külön megemlítésének van helye az 
igeragozásban, mint azt régibb nyelvtaniróink tették is. De mivel 
szorosan véve csak az egyes számú első személyben fordul elő, 
legfeljebb ennek másod alakjául szerepelhet. Ezért tehát felesleges 
ezt külön ragozásként tüntetni fel, mint Erdősi óta Csipkés meg 
Pereszlényi tették. A «személytárgyi» és «dologtárgyi* meg
különböztetést az ujabb időben Barna F. (Az ikes igékről 1875, 
30) emelte névre. Azonban oly terjedelmet adni e ragozásnak, 
a minőt a Dr. Gr. adott, jogtalan erőszakolás volt.

Egyik föcsoportosítá8át képezi az igeragozás nemeinek az al- 
és felhangúság. Ez azonban, bár szintén jellemzi az igeragozási 
nemeket, mint minden magyar szónak közös tulajdona, az igék
nek különös ismertetőjeül nem szolgál. Ennélfogva ez az osz
tályozási alap, melyet Sz. Molnár, K. Csipkés, Pereszlényi és 
Kövesdi javában használ és a mely némileg Erdősinéi is fellelhető, 
a Dr. Gr. szerzőjénél abban maradt, és csak Yerseghynél merül
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A) Tőbeli váltoaáa. 1.
2. T á r g y i , 3. I k e s  r a g o z á s .

Alanyi,
a) dolog-, b) személy-,' a) tiszta, b) tikes,

(v. kfllszenvedtf).
c) dikes, d) zikes, e) szikes, f) likes,

I. Alhangú tő
várok,
vár.

várom,
várja. várlak. lak-ik. vára-tik. álmodik. uta-zik. al szik. bot-lik.

II. Felhangu tő _ _
kérek,
kér.

kérem,
kéri. kérlek. es-ik. kére-tik. tengő-dik. éhe-zik. fék-szik. fej-lik.

a) Hangugrató tő
végzek,
végez.

végzem,
végzi. végzelek. ugr-ik. végeztetik. — vér-zik. — . öm-lik.

b) Hosszú tő ...
fuvok,
fú,

fuvom,
fúja. fúlak. buv-ik. fuva-tik. — — — —

c) Rövid tő
veszek,
vesz.

veszem,
veszi. veszlek. — véte-tik. — — — —
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újra fel. Azóta e különbség csak a mintaszóknál szerepel. — Mint 
műszónak elsőbbséget adok az al- és felhangúságnak a «mély* és 
«magas* hangúság előtt, kivált hogy az al- és fe l tagok úgy szólva 
festik azokat a betűket, a melyeket jelölni akarnak, és emlékeztet
nek reájok, míg a «mély* és «magas* hangok az ellenkezőt teszik.

Egy másik főcsoportosítását képezi igeragozásunk nemeinek 
a «határozott* és határozatlan* név, melyet összehasonlító nyelv
taníróink • tárgyas* és * tárgyatlan »-nal cseréltek fel. Némelyek
nél a «tárgyast* a tárgyi-val találjuk felváltva, és ha e kettő közt 
kell választanom, a tárgyi-nak adok elsőbbséget, azért, mert 1. a 
tárgyi hason végzetű az a/a m/t-val, 2. mert a tárgy-as képzésénél 
fogva a tárgygyal való ellátást fejezi ki,*) a tárgygyal való ellátás 
pedig az alanyi igeragozásnál is előfordul (pl. látok embert), míg 
az i képzés csak vonatkozást jelent a tárgyra. — A «tárgyatlan* 
már tagadó alakjánál fogva alkalmatlan lévén műszónak, azt az 
alanyi szorítja ki, mint ez Simonyi R. M. N) elvtanában (329.422) 
talált kifejezést és magyarázatot. Barna (i. h. 17) az «alanyi* és 
«tárgyi* ragozásnál bár jobbnak találja a «határozott és határozat
lan mondatot*, alább (26) a személy- és dologtárgyi mellett még 
is «alanyira* szorul.

Az ikes igék felosztását az enyémnél avatottabb tollak tár
gyalták. Én csak elnevezésüket illetőleg óhajtanám, hogy az «ikes» 
elnevezés mellett tágabb tért foglaljanak a tikes ( =  külszenvédők), 
dikes, likes, szikes és zikes (=  belszenvedők) szók. E jellemző neve
ket használta már Verseghy (290: «a lik, dik, szik és zik végzésű 
igék*), Vörösmarty (Gy. Mm. XI, 23: «a dik és szik végzetűek*)
8 «lébb Geleji Katona (301: «az zokb&n vagy zekben határozandó 
verbumok*). — E szerint az ikes igék volnának 1. tiszta ikesek: 
bánik, bujdosik, bukik, búvik, érik, esik, jelenik, készik, kopik s tb .;
2. tikesek, és ide valók a tehetők: alhatik, bízhatik, bucsuzhatik, 
ehetik, eshetik, esküdhetik, fekhetik stb .; 3. dikesek: aggódik, ál
modik, csalódik, ereszkedik, gondolkodik, gyötrődik s tb .; 4. likesek, 
botlik, csillámlik, fejlik, hajlik s tb .; 5. szikesek: alszik, Cselekszik, 
dicsekszik, emlékszik, enyészik stb.; 6. zikesek: ázik, bízik stb.

A mint a különféle igeragozási rendszereket láthattuk, azt 
tapasztalhattuk, hogy a különbséget alak és mennyiség közt nem 
tette meg minden nyelvtaníró, és hogy ez utóbbiak az alakokat is

*) V. ö. P. Thewrewk Emil, Nyelvőr. 1879, VIII, 348.1.

Digitized by v ^ o o g l e



IGEMŰSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN. 221

a mennyiséghez csatolták. Ebből támadt az igeragozási nemek 
sokfélesége; de támadt másodszor a rendhagyók osztályából és 
tovább fejlesztéséből is.

A rendhagyóságok esetei is vagy tőbeli változásokat tüntetnek 
fel vagy személybeli hiányosságot. És így ezek is a táblázatunkban 
felsorolt rovatok valamelyikébe bátran illeszthetők. Rendhagyó- 
ságukat nem is igeragozási eltérésük szülte, hanem tőbeli oly 
tünetek, melyek magyarázatukat az igetanon kívül a szóképzéstan
ban lelik. Pl. vagyok e tőket tünteti fel: vagv, van, val, vol; eszem: 
esz, egy, ev, e t; megyek: megy, mén. Ha e különféle tők összefüg
gése a maguk helyén fel lett fejtve, elesik a rendhagyóság szük
ségessége. Jól teszik tehát a nyelvhasonlítók, hogy a rendhagyó- 
ságot el nem ismerik, de végkép kifelejteni sem lehet az igerago
zásból. A különböző tövüek igeragozási függelékül legalább egy 
lajstromot igényelnek a nyelvtanokban, a honnan a szóképzés 
egyes szabályaira mindegyiknél visszautalás történjék.

Végre szólnom kell még a személytelen igékről a Dr. Gr. vagy 
inkább a MRe óta mindegyik megemlékezik. Csak a nyelvhasonlítók 
bánnak el velők mostoha szülő módjára. Pedig a nyelvben léteznek 
és számba vételüket követelik. Az igaz, hogy sajátságos, mondhat
nám, amphibicus természetük van: hol név, hol igetermészetüek. 
De ilynemű szóknak nem egyedül a magyar nyelv a birtokosa.

Ige és név közt a rokonság más nyelvekben is megvan. 
A latin ige határozatlana mindig pótolhat főnevet alany- és tárgy
esetben, a • gerundium# sajátítót, tulajdonítót, tárgyesetet és hatá
rozót. Ugyan ez áll más nyelvek határozatlanáról és a magyaréról. 
Főnévként áll továbbá a magyar igének jelentő jelen egyes har
madik személye: fog, les, nyom, fagy, zár (v. ö. Riedl 125). Mért ne 
legyen egyszer megfordítva, ha a magyar nyelv szelleme ezt meg
engedte? Minden magyar név, ha akarom, állítmány (és ige) 
gyanánt áll: «az ember jó ( = est bonus), az emberek jók (=sunt 
boni); ille aegrotat, ő beteg; humus ossibus albet, a talaj fehér a 
csontoktól». A magyar melléknév igeszerü természete tehát álta
lános, de csak a 3-dik személyben és csak a jelentő jelenben.

Egyesek, mint fáj, szabad, idő- és módbelileg is szerepelnek. 
És ezt így magyarázom meg magamnak: E szó fáj, es thut iveh,1)

V. ö. Cz. F. Sztrában «fáj» alatt, a hol egyéb nyelvbeli hasonlí
tásokhoz még a rumun «váj» szót tenném.
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ép oly melléknév lehetett mint pl. szükséges, es thut noth. Szabad, 
licet, es ist erlaubt, nyilt melléknév. És egyszer csak eszébe jut a  
magyar n^elv tündérének, hogy e szókat fá j és szabad móddal és 
személylyel is felruházza. A kényszer megvolt kívülről, a szom
széd nyelvek részéről. Ennek engedve megteremtettük ezeket: 
fá j, fájnak, fájt, fájjon, fájna; szabad, szabadott, szabadjon, sza
badna.

A Dr. Gr. e szókat: nints, szabad, szükség csak melléknevek
nek ismeri el (120) s a többi igéket (kell, fáj, illik, érzik, haitik) 
sem tekinti személyteleneknek (121).

A MRe (247) ezeket ilyeneknek nemcsak elismeri, hanem 
bővíti is ezekkel: jer (-ünk, -tek), ne (-sze, -sztek), nekem van, 
lehet, hallik, villámlik, estellik és még egy csomó más igével.

Tőle Szvorényi (140) veszi át a személyteleneket, újakkal 
bővíti és elkülöníti tőlök nincs (sincs), jer, ne szókat hiányos czím 
alatt. Hasonlót tesz Bodnár.

Véleményem szerint a személytelen igéket teljesen félre 
nem tehetjük, de ily tág teret sem nyithatunk nekiek, mint a  
hogy a MRe óta az ujabb időbeliek tették. «Esik, es regnet», csak 
az említett külbefolyás következtében lett személytelenné, külön
ben széltiben személyesnek ismerjük. Ezek az igék: itt esteledemf 
eléjeledünk, Egek harmatozzatok, ha akarom, személyesek, ha 
akarom, személytelenek. Hasonlót mondhatunk ezekről: kell, 
lehet, van, iUik, látszik stb.

Egynéhányat azonban «személytelen* vagy «hiányos# czím: 
alatt meg kell tartanunk; ezek: fáj, szabad és nincs (sincs). De 
ezek sem egyneműek, hanem az előbb említett névtermészetüket 
többé-kevésbé árulják el. Ugyanis mindegyiknek közös tulajdona, 
hogy csak 3. személye van, de fá j szónak van több ideje, módja és 
száma, szabad szónak több ideje, módja és egy száma, nincs (sincs) 
szónak egy ideje, egy módja és több száma.

Névbeli természetéhez legközelebb áll nincs, attól legtávolabb 
áll fáj. Nincs ige természetét csak nincs-en végtagja árulja el, 
mely nélkül a többesben fel sem léphet; fá j pedig melléknévnek 
csak a jelentő jelen egyes 3. személyében tekinthető.

Nagy-Szeben.
V e r e ss  I qnácz.
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Arab közmondás szerint ott, a hová török teszi a lábát, fű 
nem nő, l) s bár mennyire rokonszenvezzen is egyébként valaki 
e nemzettel, viselt dolgait tekintve be kell vallania, hogy akár 
mennyire értett legyen a hódításhoz, meg kell buknia, mert kép
telen czivilizálódni és cziválizálni.

A hódításban jóval nagyobb s tán túlzás nélkül mondhatom, 
eddigelé senki által utói nem ért nép volt a római, a melynek 
óriási birodalma darabokra zúzódott ugyan, de a melynek alkotó 
képessége, hogy ne mondjam teremtő ereje, czivilizácziója, elhat 
korunkig, befolyást gyakorolva közé’etünkre épúgy, mint magán 
életünkre. De a kit e tárgy érdekel, forduljon Montesquieu vagy 
Gibbonhoz, Mommsen vagy Boissier-hez, s azokhoz, kik erről 
kevésbbé részletesen ugyan, de egyes kérdésekre többé-kevésbbé 
kimerítően megfelelve írtak.

Köztudomású, hogy a mely tartományt a rómaiak meghódí
tottak, abban czivilizácziójukat is iparkodtak meghonosítani. 
A megszállásnál első gondjuk volt a területnek részint alkalmas 
erődök építése, ré?zint a haderő mozgósítását lehetővé tevő utak 
készítése által való biztossá tétele. A hová a római a lábát tette, 
ott csaknem mindenütt található: castrum vagy via militaris.

A Titeltől a Duna felé vonuló római sáncz, melyet a mappára 
először Mar8Ígli rajzolt, a pestmegyei Haraszti táján a Duna bal 
partján található romok, szemmel látható müvei a rómaiaknak; 
Contra- vagy Trans-Aquincum létezésére nem tudok elegen
dően megnyugtató adatot — az ott talált két-három emlékkő 
Aquincumról is kerülhetett oda — de tán ide lesz sorolandó a 
Csörsz-árka2) s illetőleg annak azon része, mely a Tiszán túl fek

*) A magyar protestáns egyháztörténelmi monográfiákban Szilágyi 
Sándor « Bethlen Gábor és a kassai pap* czikkóben közli Bethlenek 1624 
junius 6-án Váradon kell levelét (pag. 17), melynek egyik mondata így 
kezdődik: «Az oroszlán körmöl lábon az törököt conjectálhatni* — a mi 
talán az arab közmondásnak magyar változata.

*) Nem állítom, de ahhoz értőktől szeretném eldöntetni, nem-e szár
mazik a Csörsz név a Caesar névtől ? a mely a szerb és orosz «czár» proto-
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szik 8 minden valószínűség szerint hadműveleti alapvonal s egy
úttal védsáncz Dácziából s illetőleg ennek a jazygek s területük 
ellen.*) S azért helyesen mondja Pius nyomán jóindulatú Thú- 
róczynk (chron. Hung. cap. V III): ismeretlen volna előttünk a 
föld legnagyobb része, ha a rómaiak felsőbbsége és Nagy Sándor 
hatalma a föld kerekségét föl nem tárta volna előttünk.

Nem újság az sem, hogy a valamikor római fenhatóság alatt 
állott tartományokban, még mai napság is vannak utak, melyeket 
a rómaiak építettek, sőt hogy ilyenek még máig is használtatnak, 
mint például a via Áppia Olaszországban. A dél-európai ország
utak részben ma is azon irányban haladnak, melyet a rómaiak 
követtek s itt-ott jelentékeny részeik római alapokon nyugszanak, 
így Horvátországban s a Balkán-félszigeten, sőt Nagy-Britanniában 
is. Á Balkán-félszigeten Marsigli a Duna mentében sziklákba 
vájt római utakat födözött föl, a melyeknek irányát és menetét a 
Dunáról írt müvéhez csatolt mappákon megjelölve s rajzolva 
szemlélhetjük. Mennyi munkával és fáradsággal járt ez oly időben, 
melyben a lőpor, dynamit s más robbantó szer még ismeretlen volt, 
a laikus is elképzelheti. A Semmeringre emlékeztető mű a Had- 
rián császár idejében Korinthus és Megara közt épített út, melyet 
Curtius a Peloponnesusról írt müvében ír le a még általa szemlélt 
romok alapján. Kevesebb fáradsággal járt az építkezés ott, a  hol 
elegendő kő állott rendelkezésre, de annál többel ott, a hol ily 
kedvező helyzetben nem voltak; a hol pedig köre nem tehettek 
szert, ott fát használtak, mint a Rajna és Weser közötti területen.

Tacitus évkönyveiben (I, 63) Caecina legátus visszavonulásá
ról szólva azt írja. «Caecina, ak i saját seregét vezette, ámbár 
ismert utakon vonult vissza, utasíttatott, hogy a hosszú hidakon 
(azaz: pallókon) minél előbb vonuljon keresztül (pontes lon^os 
quam maturrime superare). Ez terjedelmes mocsárok közt fekvő 
gyalogút, melyet valamikor L. Domitius (Alienobarbus) készítte-

typje is leket. A németek a Caesart még azon időben vették át nyelvükbe, 
mikor a c betűvel jelölt hang k-nak ej te tett (Kaiser), mi, mikor a ez vagy 
cs-nek, császár. A teutonok még javabeli rómaiakat találtak, mikor Euró
pába értek, mi már csak byzantinusokkal s olaszokkal ismerkedhettünk 
meg. De lehet, hogy a császár szót a szlávok czár-jából magyarosítottuk.

x) Marsigli mappáin ez is látható, de más térképen — még Spruuer 
atlaszában sem — még nem láttam.
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te t t ; a többi hely iszapos, s z ív ó s  ragadó sárral van borítva, vagy 
vizei miatt megbízhatatlan; köröskörül kissé emelkedő erdőség 
terült el, melyet akkor Ármin embereivel megtöltött, rövidebb 
utakon és gyors menetben megelőzve a málhával és fegyverrel 
megterhelt (római) sereget. Caecina nem tudván miként állíthatná 
helyre az idő miatt megromlott hidakat s űzhetné vissza egyúttal 
az ellenséget, legjobbnak vélte ugyanott tábort ütni, hogy Ő a 
kijavítást, mások a csatározást megkezdjék.*

Történt pedig ez a Krisztus utáni 14-ik vagy 15-ik évben, 
midőn Germanicus a Varus légióinak csontjait a teutoburgi erdő
ben eltak arí itatván, az Ems mentében a tenger felé véve útját 
visszavonult.

A mi már most a Tacitus által említett «pontes longi»-t illeti, 
azokra nézve Nipperdey azt írja: « nemcsak valóságos hidak, hanem 
főleg süppedékes talajra helyezett fatörzsek, mint fennebb c. 61 
pont€8que et aggeres. Hirtius b. G. VIII. 14. pontibus palude con- 
strata. Valószínűen a burtangi lápon voltak, a hol ily fából való 
zsombéktöltések maradványai (Beste solcher Moordámme aus 
Holz, helyesen fából és zsombékból való töltések) Terhar és Valter 
közt találtattak. Mert Caecina az utat az idő által megrontottnak 
(ruptos vetustate pontes) találván, nem azon az úton tért vissza, 
a melyen megy vala (per Bructeros c. 60), hanem minden esetre 
inkább éjszaknak fekvő helyeken, hogy az ellenséges tartomány 
középpontjától távolabb legyen.*

Both Károly Lajos, Tacitus fordítója pedig ekként ír : 
«A hosszú hidak, a melyeken keresztül egyedül és kizárólagosan 
vehette útját Caecina, a burtangi lápon még 1818-ban is fedez
tettek föl, két egész három lábnyi mélységben a zsombék alatt, 
fából való töltés alakjában. A burtangi zsombék azon része, a 
melyen a padozat találtatott, már feltakarás előtt római útnak 
neveztetett. A zsombék közt homokbuczkák emelkednek ki, a 
melyek azelőtt beigazolhatóan erdővel voltak borítva, a mit a táj 
neve «Westerwald» is bizonyít. A vidéket sűrűén borító fák törzsei 
még most is láthatók* (1862-ben).

A klasszikus írók szavai, egybevetve azzal, a mit a tapasz
talat tanúsít, kétségtelenné teszik, hogy a rómaiak légióiknak 
ingoványos helyeken ép úgy tudtak közlekedésre alkalmas utat 
készíteni, mint sziklásokon. S ha természetszerűen temérdek 
hypothezis fűződött a történetírók előadásához, e talány megfejté-

-  i< M r B
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sét az emberi szellem azon nyughatatlan vágyában kell keresnünk, 
mely mindent meg akar érteni, vagy legalább magyarázni.

A gyakorlati térre lépett s azért eredményre tudott jutni 
e tekintetben Altén Frigyes báró, az oldenburgi éjszaki germán 
muzeum főnöke, buzgó és szakavatott régész, a mit azért említek 
föl, mert neve irodalmunkban eddigelé ismeretlen. Hat esztendei 
tapasztalat alapján sajtó alá adta: «Die Bohlwege im Herzogthum 
OldenburgB czímü művét.*) Curtius szavait: Korunk az ó-kor föl
fedezésének kora,— véve jelmondatúl, a 24 lapra terjedő füzetben 
előadja a római fa-utak vagy pallók fölfedezésének történetét, 
saját kutatásának eredményét úgy az utak fekvését, mint azok 
készítését tekintve, figyelembe véve egyúttal az elszórtan nap
fényre jutott egyéb római régiségeket.

Altén előadása szerint a fa-utakra először Nieberding olden
burgi mérnök akadt, 1816-ben fölfedezvén a lohnei lápon levő 
fa-utat, melyet a pontes longi-val azonosított. De nagyobb figyel
met csak aValte és TerHaar közötti fa-út keltett, mely 1818-ban 
a burtangi lápon fedeztetett föl s ösztönt adott további kutatásra.

Nagyon messzire vezetne annak előadása, a mit e tárgyban 
pro és contra írtak; sokan és sokféleképen nyilatkoztak, leghatá
rozottabban azok, a kik e fa-utakat a harczias münszteri püspök
nek Galen Bernátnak tulajdonították, a ki azokat 1665-ben rakatta 
volna. Mindazonáltal tekintélyes egyének ezen utak római erede
tét vitatták, ha mindjárt nem is akarták a Germanicus hadjáratá
nál említett pontes longi-val való azonosságukat határozottan állí
tani. Maga Altén báró az utak római eredete mellett három okból 
nyilatkozik: mert az utak szerkezete azt tanúsítja, hogy nyugat
ról kelet felé rakattak, az ezen utakon s közelben talált leletek 
római eredetűek 8 az építési mód nagyjában mindenütt azonos 
elveken alapul. Jelesül: a gerendák hasítottak, baltával vannak 
simítva; némely helyen több ily réteg fekszik egymáson, itt-ott 
keresztbe fektetve, de mindig azonos elv szerint; a hasábok leczőve- 
kelése, a hol az szükségesnek mutatkozott, mindenütt egyenlő 
módon van eszközölve; a hosszában fekvő talpfák és az oldalt 
bevert czövekek egyforma munkát tanúsítanak; a hasábok rend
szerint mindenütt közvetetlenül a zsombékra vannak fektetve, csak

*) Megjelent Oldenburgban, 1879-ben, Stalling Gerőnól, 4-rét, mappá
val s ábrákkal.
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egyes nehezebben járhatóvá tehető részeken használtattak gallyak 
vagy rőz8ekötegek; szélességük mindenütt egyenlő, mintegy 
3 méter; majdnem mindenütt egyenlő mélységben találhatók, 
2 méternyire a zsombék a la tt; a hol kevésbbé mélyen található, 
ott ez ásás, lecsapolás, égetés következménye; úgy a pallók alatt, 
mint fölött kemény föld vagy homok látható, a melyen ismét 
zsombék nőtt.1)

Mindez azt tanúsítja, hogy a fa-utak körülbelül egy és ugyan
azon idő tájt készültek, az építésben jártas néptől erednek s ilye
neknek a kérdésben forgó vidéken csak a rómaiak tarthatók. Mily 
kiterjedt mértékben tudták a rómaiak a hadi technikát alkalmazni 
— írja Altén báró — egyebek közt az is tanúsítja, hogy Drusus a 
Rajna balpartján két év alatt 50 erődöt építtetett, azonfelül a 
híres rajnai csatornát ásatta, Germanicus pedig a 15-ik évben 
1000 hajót készíttetett, hogy a Rajnából az Emsbe hajókázzék.

Nemleges bizonyítékként felhozza, hogy a középkorból való 
fa-utak hiányos szerkezetűek s kevésbbé tökéletes rendszer szerint 
építvék; ezek a templomoknak a községekkel való összeköttetéser 
vagy a mocsarak járhatóvá tétele végett rakattak s rakatnak. Van 
ilyen Kroge mellett, mely Hollebe vezet, egy, mely Ipwegeről a 
lápba visz és Zwischenahnnál egy, mely hihetőleg Edewecht-et és 
Wiefelsted-et kötötte össze s a legrégibb oldenburgi templomhoz 
vezetett.

A római, nagyjából tekintve nyugatról keletre fekvő fa-utak 
két főiránya az eddigi fölfedezések szerint az Emstől kiindulva a 
Jümmetöl éjszakkelet felé a Jadenek, s ettől 6 mértföldnyire délen 
Lathentől ismét az Ems mellől délkelet felé a Lohne és Brágel- 
nek vonul.

Az ezen irányban lelt római régiségek közül említésre méltó 
egy most már csak híre szerint ismert római sír, Yördennél, mely
ben bronczból való Merkúr szobor, hamvvedrek és érmek találtat
tak (Möser).

Altén báró a következő útmaradványokat sorolja föl:

*) Az Európai főbb városokban alkalmazott faburkolat egészen más 
rendszerű s arról, hogy a rómaiak ismerték, nincs tudomásom. Az alföldi 
községeinkben használt pallók, kemény fából való vastag deszkák, melyek 
hosszában fektettetnek, sáros, de nem ingoványos helyeken. Más szerke
zetű volt az eszéki török hid.
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I. A lengeni lápon Moorburg és a Bulién tó közt, a hol a 
turfa-ásók a még erős hasábokkal nem tudtak könnyen elbánni, 
meghagyták a töltés részét; a leásott széleken vízirányosan fek
tetett hasábok s gerendák, alattuk rözsekötegek láthatók. A hossz
gerendák és oldalczövekek hiányzottak ugyan, de a turfa-ásás 
következtében vesztek el. Ugyanennek közelében egészen épen 
maradt útrészlet találtatott. A hasábok helyezését illetőleg azt 
tapasztalta, hogy a kelet felé fekvő hasáb éle a nyugat 
felé fekvő hasábra van fektetve, a miből az következik, hogy 
a hasábokat nyugatról kelet felé rakták, vagyis az utat kelet 
felé építették. Fúrás és részben való feltárás útján meg lehe
tett állapítani, hogy ezen út éjszak-nyugat-nyugat felől éjszak
kelet-kelet felé húzódott ; az út szélessége átlag 2V*—3 
méter s 1—l 1/2 méternyire fekszik a zsombék alatt, ahhoz képest 
a mint gyakrabban, vagy ritkábban égették le.

II. Az Engellands zsombékon a hannoverai határ közelében 
feltárt faút különösen az út építését illetőleg adott felvilágosítást. 
A rendkívül süppedékes talajon az út kétszer oly széles, mint 
másutt, a hasábok belső szélei tompa szögben keresztezik egymást 
s ekként hordképességük jelentékeny mértékben fokoztatott. Az 
első réteg alatt másik volt, a mely ellenkező irányban volt fek
tetve ; a- tompa szög csúcspontja a felső rétegnél nyugatnak nézett, 
az alsónál keletnek. Öt ily réteg feküdt egymáson, itt-ott rőzsére 
helyezve. Az egyenetlen részek zsombékkal töltettek ki. Különös 
gondot látszottak a hosszgerendákra fordítani, a melyekhez a 
hasábokat kötötték. Anyagul mindenütt a zsombékokon még most 
is található különféle lágy fát használták, keményet seholsem. 
400 lépésnyi távolságban ezen úszó hídtól hasonlóképen akadtak 
útmaradványokra. Az előbb leírt helyen évekkel ezelőtt állítólag 
rövid broncz-kardot találtak s fából való ivó-edényt.

III. Az Ane és Yehne közében Edewecht és Klampbusch közt 
Altén hasonló pallókat talált.

IV. A Remelstől a Jadenek vezető út részletének s illetőleg 
ágának tartja Altén báró a Connefordenél két helyen dél-délnyu
gatról éjszak-éjszak-keletnek fekvő palló-maradványt s V. a Büp- 
pel-Jethausennél találtat. Az út szélessége itt is 2Va—3 méternyi, 
a használt fa gyengébb s azért csak egyszer van hasítva s 
homokkal van borítva; a padozat alatt 5 centiméternyi homok
réteg van. A hosszgerendák egyike az út közepén, a két szélső
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ettől mintegy méternyire fekszik. A hosszgerendák alatt még átló 
irányában fekvő keresztgerendák voltak alkalmazva s több réteg 
csak a vizenyősebb helyeken volt található. A nép ezen már több
ször megvizsgált utat Römerstrate-nek nevezi.

A Wapelnevű patak régi medrében sajátszerti szerkezetű hid 
maradványaira akadt Altén báró; de minthogy csak a soronként 
Hármasával levert támfákat találta meg a zsombék alatt s kereszt
gerendát csak egyet — a fedő fát, mint könnyebben eltávolíthatót 
innen is elhordták — a mű eredete fölött dönteni nem akar.

A Büppel és Jethausen közt fekvő palló, mely a jethauseni 
lápot hidalta át, 250 méternyi hosszaság után homokra érve, egy
szerre megszakad. Az itt használt hasábok 40 centiméternyi 
szélességűek s ékalakúak; a hosszgerendák részben a hasábok széle 
alatt fekszenek. A talaj szilárdítására rőzsét, gallyat s gyengébb 
ágakat használtak. Említést érdemlő lelet e tájról bronczból való 
dárdacsúcs (67 gramm), mely a szamniumiakhoz hasonló; Men- 
kenbuschnál találtatott, a hol valamikor hasonló út volt. 1850-ben 
pedig Jevemél mintegy 5000 darab a Krisztus utáni 69—81. évből 
Való római érem találtatott. Mindezen útmaradványok a felső 
úthálózat részleteinek tartandók.

Az említettektől délnek fekvő útmaradványok, melyek Német- 
Alföld Drenthe nevű tartományából vezető úthálózat részleteinek 
tartandók, a következők:

I. Yaltenél a 3V2 mértföldnyi hosszaságú romainische Brug, 
mely Terhaarnál végződik. Az ezen s a már említett utaknál hasz
nált, a zsombék alatt épen megmaradt fa jelentékeny részét, a 
lakosok részint tüzelőül, részint egyéb czélra használták fel. 
AValtenél kezdődő út eleinte éjszak-keleti irányban halad, kétszer 
hidalja át a Mussel nevű patakot s könyököt képezve keleti irány
ban folytatódik. A több száz darabból álló éremleletek a második 
egész negyedik századig terjedő időközből való érmekből állanak. 
Burtangenál 1815-ben négy érem közt Galba-érem is találtatott.

Az e tájon Rolde és Nordbarge mellett talált sírok azt tanú
sítják, hogy a rómaiak itt állandóbb természetű telepekkel bírtak.

Még régibb, az 54—180 közti időből való, érmeket találtak 
1842-ben Lintlohnál.

A legérdekesebb leletek közé tartozik egy 10 hüvelyknyi 
magasságú Pán szobrocska syrinx-xel, mely jelenleg a münsteri 
muzeumban van s Fullennél találtatott.
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II. Az Emsen túl aDose nevű mocsáron Hengstbergnél talált 
palló-részlet a jethausenitől abban különbözik, hogy nincsenek 
oldalczövekei s általában kevésbbé gondos szerkezetű, habár czól- 
irányos s eléggé szilárd. Ezt Bucholz latheni elöljáró 1860-ban 
fedezte föl. E tájon is akadtak különféle római eredetű régiségekre, 
egyebek közt Meppentől keletre Bokelohnál a Haase mellett 
castellumra (Weckenburg).

Találtak még Márschendorfnál ezüstérmet, melynek előlap
ján Sabina, Hadrian császár (117—138) nejének arczképe látható 
s a következő körirat olvasható:

Sabina Augusta Hadriani Aug. Hátlapján ülő Vesta jobbjá
ban palládiumot, baljában lándzsát tart. Körirata: Vesta. Felem
lítem ezt, mert Cohen müvében ily feliratú érmet nem találtam.

Más e tájon talált érdekes régiség kovácsolt bronczból való 
üst, mely különféle kevésbbé jelentékeny apróságot tartalmazott. 
Az üst magassága a talapzattal együtt 21 centiméternyi, legna
gyobb átmérője 22 centiméternyi.

III. Vannak még a leírtakhoz hasonló palló-maradványok a 
brágeli zsombékon; irányukat tekintve keletnek összehajlók, szer
kezetükben pedig megegyeznek a fennebbiekkel; a czövekek, a 
hol több réteg fekszik egymáson, nagyobára rézsút vannak leverve. 
A délről fekvő út mentében találtak bronczból való lándzsacsúcsot 
és 1818-ban aranyszínűre festett borostyándarabot, melynek köze
pébe lyuk van fúrva. A lyuk fölött Müller A. alamóczi tudor véle
ménye szerint fönicziai betűkkel írt következő szavak olvashatók: 
«Jachta fúrta.... Tyrus.» Ismertette s báró Altén szívességéből 
rajzát is közölte az ismert bécsi régész Much a «Mittheilung dér 
Anthropol. Gesellschaft in Wien» VII. köt. 9. számában (ábrával) 
pag. 239. sqq.

IV. A most említett fa-úttól délnek fekszik a Römbeck-nél 
kezdődő éjszaknyugatnak futó padlózat, mely a Linteloh nevű 
buczkáig ér. Fölfedezte 1829-ben Nieherding. A használt hasáb 
nagyobbára fenyőfából való, 2,70—2,80 méternyi hosszú s 15 — 30 
centiméternyi széles; végein lyuk van vágva, melybe 60—70 
centiméternyi hosszaságú czövek veretett, mely alul meg van 
hegyezve, hogy könnyebben lehessen beverni. Hosszgerendákúl 
kérges hasábokat használtak, melyek másfél méternyi távolságban 
vannak egymástól s mint másutt az oldalczövekekkel együtt az 
elcsúszást akadályozták meg.
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Ezek azon palló részletek, melyeket Altén báró idézett 
müvében tüzetesebben említett fel és ír le. Könnyíti a tájékozást a 
művéhez csatolt térkép, melyen a kellő helyeken úgy az útrész
letek, mint az, hogy régiségek lelhelyei, meg vannak jelölve. Más 
táblán a jethauseni palló rajzát, átmetszetét stb. ábrázolja. S habár 
Pannóniában és Dácziában s azon Duna és Tisza közti területen, 
melyen a rómaiak megfordultak, hasonló utakra kutatóink még 
nem akadtak s valószínűen ezentúl sem fognak akadni, mégis illik 
tudomást vennünk arról, a mit noha saját tapasztalatunk alapján 
sem meg nem dönthetünk, sem meg nem állapíthatunk, egy letűnt 
hatalmas népről alkotható képünkhöz kiegészítő részletecskéül 
bízvást emlékezetünkbe véshetünk, annál is inkább, mert az Al- 
Duna mentén a víz fölött a sziklapartba erősített gerendákra 
helyezett függő római útra vonatkozó sejtelmeink, melynek lehe
tősége egyébként Curtius leírása után többé kizárva nincsen, 
ekként jóval reálisabb alapot nyernek.

Nem szükséges, hogy a báró Altén által leirt és ismertetett 
pallókat azonosaknak tartsuk azon pontes longi-val, a melyeken 
Caecina visszavonult, mert ez még függő kérdés s Presuhn Emil, 
főleg Knapp és Lederbur müveire támaszkodva, a Tacitus által 
említett pontes longi-t a Lippe jobb partján, tehát jóval lejebb, 
mint az Altén báró által fölfedezettek feküsznek, Koesfeld és 
Münster közt a Baumberg-en (Caesia silva) nevű vidéken véli 
keresendőknek, a hol még most is vannak efféle pallók, s a hova 
azokat a Spruner-féle Atlas antiquus 22-ik táblája is helyezi; 
Presuhn szerint ugyanis Officina a teutoburgi erdőből a Lippe 
mellett Yetera castranak (aLippenek a Rajnába ömlésénél) vonult 
volna vissza, a hol öt Germanicus neje, Agrippina kitüntetéssel 
fogadta (Tac. Ann. 1, G9); ellenben Germanicus az Ems mentében a 
tenger felé vonult volna; — nem szükséges már azért sem, mert 
az azonosságot maga báró Altén sem állítja határozottan; de a 
valót megközelítő véleményünk tőlünk távol fekvő ügyben csak 
úgy lehet, ha lehetőleg sok illetékes szemtanút hallgatunk meg s 
e tekintetben alig tévedünk, ha ezeknek azon nézetét, hogy az 
omlített padlók római eredetűek, — elfogadjuk.

B eliczay  J ónás.
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EURIPEDES ÉLETE ÉS EÖLTESZETE. 

n .
A görög dráma Athén nemzeti életében gyökerezett. Habár az 

egész egyesült Görögország állott a perzsákkal szemben, mégis az első 
és legfontosabb győzelmek, a tengeri csata intézése által, az athéniek
nek jutott a szabadságharcz nagy drámájában a vezérszerep. Attika 
és Lakedsemon, melyek a perzsa háborúk tartama alatt és után szün
telenül a hegemónia, vezérszerep, és az összes hellének fölötti hata
lomra törekedtek, az egész hellén fejlődésnek két irányát képviselték; 
a körülmények lánczolata által Attika vagyis inkább ennek fővárosa 
Athén lépett Görögország politikai és szellemi életének élére. Ezen 
korban Athén lévén a görög élet középpontja a dráma valamint itt 
sarjadzott ki, úgy itt is érte el virágzásának tetőpontját; habár a 
csíra, melytől létrejöhetése függött, máshol is megvolt, a dráma mégis 
Athén jogos tulajdonának mondható. Mert valamint az epos a hellének 
ősi elŐkorának tükre; valamint az epos elhaltával a lantos költészet 
három századon át a nép állami és vallásügyi forradalmának kisérője: 
úgy a dráma azon költészetnem, mely fejlődni akkor kezdett, midőn 
Athén a hellén történet középpontjává lett. Jelentéktelen kezdetből, 
Solon idejében vette eredetét, növekedett és izmosodott a város nagy
ságával és a város történeti fejlődése minden fokán át párhuzamosan 
kisérte. Theseus, Solon, Elisthenes, Perikies ép annyi fejlődési foko
zatát tűntetik föl az athéni népszabadságnak, mint haladási mozza
natát az attikai drámának, a kardithyrambustól kezdve a tragédia és 
komédia legvégső tökélyéig. Mert valamint az attikai drámának emel
kedése, úgy romlása is csak a népszabadságnak néphatalommá, a 
demokratiának demagógia és ochlokratiává való elfajúlásának vissz
fénye, melyeknek önkényét és törvényellenességét a drámai művészet 
híven tükrözi vissza.

Aeschylos költészete hű képe korának : ő átélte hazájának leg
fényesebb napjait, Marathon és Salamisnál harczolt és művészete e 
magasztos kornak, a hellén öntudatnak és mély vallás érzetének volt 
tükre. Költészetét amarathoni hősök szelleme, erőteljes, férfias gon
dolkozás lengi át a Perzsák czímű darabjában, melyről Gorgias 
sophista azt mondá, hogy azt inkább Mars, mintsem Bacchus, a 
tragédia-költők védő istene sugallta, ügyesen szemelte ki az ország 
hősi mozzanatát; e tragédiában az egyéni méltóság érzetét és a köz
szellemet, az egyetlen ember szeszélye iránt hódoló néptömeg vak 
engedelmességének állítja ellenébe, kinek nagysága embertársai leala- 
csonyításában áll. A Heten Théba ellen czímű tragédiában az idegen
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Capaneus által megtámadott köztársaság és vallás eszméje a túl
nyomó ; még Oedipusban is nem magán emberek balsorsát állítja szem 
elé, hanem a várost fenyegető veszélyt és az istenek segélyét; s egy az 
ellenséges betöréstől megszabadított nép öröm-dalával végzi. A Kő- 
nyörgok-ben a népek és vallások közti szent kötelékeket világosítja föl; 
az Eumenidák-büJi látják élte végén táplált politikai meggyőződését: 
megtiszteli Theseust, a régi athéni demokratia hősét, de egyúttal óvja 
az új demokratiát, hogy a conservativ areopagust, a város testőrségét 
meg ne gyöngítse, s ne törekedjék őt régi jogától, erkölcsbírói tisztétől 
megfosztani. A Choephorok-bán az igaz diadalmaskodik a gazságon, a 
törvényszerűség a bitorláson, az isteni akarat az emberi vakmerőségen. 
A Prometheus-ában bemutatott emberi nem, mely harczban, szükségben 
kitűnő, öntudatában büszke, találékonyságában fáradhatlan, de e 
mellett meggondolatlanságra és képzelgő ön-túlbecsŰlésre hajlandó, az 
akkori nyugtalanul előretörekvő nemzedék képe.

Agamemnon-bán a gőg következéseit mutogatja a diadalittas nép
nek s a kar Aegisthos fenyegetéseinek ellentállással felel. Aeschylos 
tehát — hogy rövid szóval éljek — ifjú szellemtől áthatott és előre 
törő korszakában eltalálta a kellő kifejezést, de föltalálta hallgatóit is, 
kik lelke fönséges szárnyalása iránt fogékonyak voltak.

Sophokles költészetében az új perikiesi korszak lelte kifejezését; 
Perikies kora, de különösen a 445—431 -ig tartó béke évei Athénnek és 
az egész hellén életnek fénypontját képezik. Perikies Athén életének 
oly vezérirányt, művészetének oly fényt, tudományosságának oly szel
lemi fölényt tudott adni, hogy kormányzása alatt Athén a hatalom és 
virágzás tetőpontjára emelkedett; s így méltán mondhatta: «Mindent 
összefoglalva azt merem állítani, hogy egész városunk Hellas művelt
ségének iskoláját képezi*.1) Sophokles költészete támogatta Perikies 
életfeladatát, Athént a görög szellemi élet fővárosává emelni. Elektra 
cselekvénye ezéljául a törvénytelen hatalom megdöntését és a szabad
ság visszaállítását tűzi k i; az Oedipus-mond&nak attikai földön, Kolo- 
nosban ad engesztelő befejezést; Triptolemos-a Attikát, mint a maga 
eabb műveltség hazáját, mely messze országokra diadalmasan kitér 
jeszkedik, ünnepli. Tragédiáival Athén külső uralmának és dicsőségének 
belső, szellemi jelentőséget nyújtott; művészete a legnemesebb kor
iránynak volt tükre, s a perikiesi Athén átszellemült kifejezője. *)
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Egészen más azon állás, melyet Euripides korával szemben 
elfoglalt; habár nem is teljes két évtizeddel fiatalabb volt mint 
Sophokles és körülbelül egy fél évvel előtte halt meg, mindamellett 
egész más nemzedékhez tartozottnak látszik, melyben a Sophoklesben 
még egyesítve volt és a legnemesebb szépérzéktől uralt irányok kién* 
gesztelhetetlen ellenmondásba kerültek egymással. Férfias tevékeny
sége napjaiban a jelek mindinkább arra mutattak, hogy az attikai 
állam boldogságának oszlopai inogni kezdettek. Egy másik görög nem
zedék nőtt fel, más szemekkel tekintett az új költő maga körül és saját 
keblében, szellemében egészen más — kételődjeétől elütő — világnézlet 
keletkezett.

A peloponnesosi háború korában, melybe Euripides költői mű
ködésének legnagyobb része esik, szomorú sülyedés állt be a hellén nép 
erkölcseiben. A vallás elvesztette hatását, a régi istenekben való hit 
mindinkább tünedezni kezdett és helyét a hagyománynyal ellenkező, az 
ősök együgyűségén való merész fölülemelkedés, önzés, kétség és gúnyoló 
kedv foglalta el. Azonkívül a háborús évek alatt elszilajodtak a ke
délyek, s « régi bevett szokások elvesztették hatalmokat. Nagy ritkaság 
volt már, ha még valami asylumot tiszteletben tartottak, s valamely 
ellenséget kíméltek, a ki templomba menekült. így Agesilaosnak a/ 
Athena Itonia templomába menekültek kímélése különös érdeműi tulaj - 
doníttatik (Xenoph. Hell. IV. 3. 20.). Hómért és Hesiodot mibe sem 
vették ; a kétely föloszlató ereje tekintélyt nem ismért. Az elfogulatlan 
hit, az istenek őszinte tisztelete, az ember és természet közti össz- 
hangzat oda volt. Az állam szerencsétlensége, is előmozdította a val
lásos tudat megrendülését. Mert hisz a hellén vallás nem volt érzék
fölötti, téren és időn túlemelkedő, hanem a meglevő állapotokkal 
szorosan össze volt szőve f̂onva. Jámbor hittel szemlélték a görögök 
szabadságharczaikban az isteneket és hősöket, mint szövetségeseiket 
részt venni. A marathoni harczosok látták Theseust az alvilágból 
kikelni és Marathon meg Echetlos hősökkel együtt soraikban küzdeni; 
Salamisnál pedig az eleusisi istenségek és az Aeakidák segélyét tapasz
talták. Az istenek amaz államokkal, a liol nyilvános tisztelettel bírtak, 
oly annyira egybe voltak forrva, hogy a közjóért felelőssé tették őket, s 
ennélfogva elvesztették bennök a bizodalmat, ha az oltalmokba helyezett 
közjót hanyatlóban látták. így a siciliai hadjárat után a jóslás megve
tése kapott lábra, mert úgy hitték, hogy az istenek nyilatkozataiban és 
jeleiben csalatkoztak és Nikias vakon hívő isteni félelmében a had és 
hajósereg teljes tönkremenetének egyik okát ismerték föl. Ehhez járult, 
hogy hasbeszélők csődítették magokhoz a bámész népet, elhitetvén, 
hogy valami dasmon lakik bennök s jósol belőlök. Egy Eurykles nevti 
ilyfajta ember már a peloponnesosi háború első felében híres személy
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volt Athénben, s ízetlen bűbájoskodása ott oly sikert aratott, hogy egy 
egész rendje a hasbeszólő jövendőmondóknak róla nevezte el magát. 
Minthogy külső szokásokkal és bűbájossággal igyekeztek a lelkiiame- 
retet megnytígtatni, bízvást hajtottak a haszonlesés szavára, s lassan - 
lassan még annak az érzését is elvesztették, hogy valamely állam csak 
polgári igazságossága által állhat fenn. A nyilvános élet a demokratia 
ferde kinövései következtében mindinkább vesztett méltóságából; a 
pártoknak mindvégig növekedő feszültsége, melyekben nemcsak a 
különböző rendek, hanem egy család tagjai is ellenségesen álltak egy
mással szemközt, győzelem és vereség, elbizakodás és kétségbeesés 
sűrű váltakozása, a véres háború pusztítása a polgárokban, az ősi 
házak kiholta, új emberek beözönlése, kik sem születésre, sem neve
lésre nem voltak athéniek, végtére egész sora a háború végén össze
torlódó rendkívüli eseményeknek: mindez hozzájárult ahhoz, hogy a 
polgárságnak erős tartását megrázkódtassa. A közérdekek iránt gyó
gyíthatatlan közömbösség mutatkozott; a polgárok legnagyobb része 
tétlenül nézte a haza hanyatlását; szemtelen sykophantok gyanúsítot
ták a legönzetlenebb hazafiúi érdemeket, s tették nevetségessé a leg
kitűnőbb férfiak törekvéseit; a honszeretet, törvénytisztelet, polgári 
egyszerűség s egyéb ősi erények helyébe önzés, pártoskodás, dobzódás, 
önkény és erőszakoskodás léptek. A hellén nép vagyonosabb polgárai 
már ekkor iszonyodtak a háború fáradalmaitól és zsoldosok által védet
ték a hazát, kik a honszeretet érzelme nélkül annak adták bérbe kar
jukat, ki azt jobban meg tudta fizetni.

E korban hasztalan keressük azon athéni népet, mely Marathon- 
és Salamisnál Göröghont megmentette; a közerkölcsök megromlása 
mélyen aláásta az államot. Az államkincstár jövedelmeit botrányos 
módon pazarolták; a népet fizetni kellett, hogy a gyűlésekben meg
jelenjen, pénzen vásároltak híveket, hogy magokat föntarthassák. 
E zsoldos szellem lábra kapott a politika-, szónoklat- és bölcsészetben 
egyaránt. Görögországban, hol az élet szabad és nyilvános volt, min
dig divatozott a szónoklat; a peloponnesosi háborúig az államférfiak 
voltak egyszersmind az államszónokok is, kik a népet szóval és tettel 
vezették; a perzsa háborúk azonban kényszeríték a görögöket, hogy 
szellemi és testi erejöket mindnyájan megfeszítsék, hogy a nemzetet 
lelkesítő szavaikkal vitéz tettekre buzdítsák: pártokat alakítottak 
tehát, de nem azért, hogy egyik a másikat megbuktatván azon ural
kodjék, hanem hogy vetélkedjenek abban, ki használ többet az állam
nak ; ily módon állott szemben Themistokles és Aristides, ily férfiak 
voltak Kimon, Myronides és Tolmides s legkitűnőbb Periklesr kik 
hatályos szónoklataik által mily sokat vittek ki, azt a politikai tör
ténet világosan mutatja. Euripides költői tevékenységének idejében
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— minthogy már Perikies rendszere a népet korlátlan hatalmúvá tette
— a népnek hódoltak, annak kegye és hajlamáért esedeztek a gazda
gok, mert ki a népet megnyerte, azt önző czéljainak kivitelére fölhasz
nálhatta ; nem születés, képzettség, kitűnő tulajdonok vagy érdem 
adának már tekintélyt és hatalmat; azok irigység- és gyűlöletre kel
tették a gyanakodó tömeget, melyet édes beszéddel az eszélyes férfiú az 
ujja körül forgathatott. A nép ezen gyöngéit Perikies utódai hírszom- 
juk és nyereségvágyuk kielégítésére használva föl, előidézői voltak 
Athén szerencsétlen jövőjének ; így tüzes rábeszélése által Kleon a nép
nél minden erőszakos intézményét keresztül vitte, s a kitűnő szépségű 
Alkibiades, kinek, ha ő beszélt, senki sem állhatott ellen, élénk szónok
latával a népet a szerencsétlen siciliai hadjáratra bírta. Más részről 
szánalmas mosolyt gerjesztőnek azon gyermekies tréfák, melyeknek 
Alkibiades népszerűségét köszönhette. E férfiú, kiről Nepos találóan 
mondja, hogy «ő rajta kísérté meg a természet, mire legyen képes*, 
lángeszű, mívelt és tudós, csábítólag szép, társaságban kedves, harcz- 
ban jeles, de egyszersmind könnyelmű, hiú, nagyravágyó és buja ter
mészetű volt, egyaránt alkalmas egy egész országot boldoggá vagy 
boldogtalanná tenni. Egy napon a népgyűlésen komoly és fontos dol
gok kerülvén szóba, Alkibiades egy magánál rejtegetett madarat bocsá
tott ki köpenyege alól: az egész gyülekezet kaczajra fakadt; s az ö 
véleménye győzött. Neje, Hyparete által hűtlenséggel vádoltatván, őt 
karon fogva vezeti ki a törvényteremből: a bírák mosolyognak és ő 
megnyerte ügyét. Mindez szomorú világot vet az akkori kor erkölcsi 
állapotára; s feltűnő módon mutatja, mennyire elfajúlt már akkor az 
athéni nép és hogy mennyit tehetett egy hatalmas férfiú oly demo
kratában, mint a milyen az athéni volt.

Ez időszakban Görögországban számos férfiú lépett föl, kik a 
tudományt is iparágnak használták és pénzkeresetre fordították. 
Nevök: sophisták; ők voltak az elsők, kik oktatásukért pénzt fogad
tak el; színleg a népnek szolgálva, saját jóllétük után törekedtek; 
hiúság, becs- és kincsvágy ösztönzé őket a nép megcsalására; mik az 
államügyekben a demagogok, azok voltak a tudomány terén a sophis
ták, kik tartalomsilány díszes beszédmóddal igyekeztek a füleknek 
hízelegni; az eszmék és érzelmek szegénységét kellemes hangzású 
kerek mondatok, felületes és ragyogó ellentétek és merész képletek 
által iparkodtak pótolni. Az igazat nem magáért az igazságért keres
ték, hanem elveiket a gyakorlati élet követelményeinek alárendelték; 
a dialektikát vagyis gyakorlati gondolkodástant arra használták fel, 
hogy tanítványaikat képessé tegyék bármily ügyet, lett legyen az igaz
ságos vagy nem, sikerrel védelmezni. Ez által a fönebb érintett kétely 
konkolyát hintették el, mely a jó és rósz, való és valótlan közt válasz-
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tani nem képes, vagy mind a kettőt egykedvűen fogadja. Közös jellem
vonásuk az ő subjectiv irányuk vala, mely leghűbb kifejezést talált e 
mondatban:«Az ember mindennek mértéke* (ávdpö)7C0<; [litpov áwrdcvto>v). 
Elvetvén mind az eddigi bölcsészet eredményeit, mind az örökölt nép
hitet, megingatták az igazság és erkölcsbe helyezett bizalmat és a 
görög szellemi élet elfajulására sajnosan befolytak.

A sophistikával elterjedt Athénben Demokritos tana is, ki a nép 
isteneinek csak mint démonoknak kevéssé tisztes létet engedett, s a 
hagyományos vallásideákat úgy magyarázta, hogy azok rettentő ter- 
més?eti események hatásaiból születtek. E tan is nem egy különben 
hívő lelket megtántorított. Legismeretesebb példa volt erre a melosi 
Diagoras, lyrai költő, komoly gondolkozású férfiú, s megbízott embere 
a mantineabeli törvényhozó Nikodorosnak akkoriban, mikor Mantinea 
városa Spárta fenhatósága alól megszabadúlt, s önálló belkormányzást 
alkotott. Diagoras utóbb Athénbe ment, s az azelőtt jámbor dalnokon 
hatalmat vett a kételkedés; Demokritosnak, úgy mondják, személyes 
befolyása alatt hetyke szabad szellemmé lett, gúnyolta az isteneket, 
kiket dicsőített vala, s tűzbe dobta a fa-Heraklest, hadd állja ki a tizen
harmadik erőpróbáját. De kivált azzal sértette az athéniek érzését, 
hogy mysteriumaikat megvetvén, belőlük nyilvánosan csúfot űzött. 
(L. Diog. Laert. XIX. 4-1 ; Sext. Emp. IX. 19; v. ö. Zeller, Gesch. 
dér griech. Philos. I. 643.)

Míg a perzsa háborúk ideje a jámbor vallásosság és gyermekies 
hit képét nyújtotta, addig a peloponnesosi háború emberei nagyúri 
mosolylyal gúnyolák azok együgyűségét, kik megnyugvást a régi hitben 
kerestek, melynek belső ellenmondásait kimutatni nem volt mesterség 
ugyan, de az igazat fürkészni kevesen serénykedének. Minek is ? Ha 
Heraklitosként tartós és határozott lét nem gondolható, akkor min
denki azt tarthatja valónak, a mit érzékeivel olyannak elismer, holott 
erről senkivel sem vitázhat. Ekként nevelte a bölcsészet az általános 
fölvilágosultságot, mely gyakorlati szempontból fog fel mindent és von 
vizsgálata körébe.x)

*) E korrajzra vonatkozólag lásd: Xenoph. Helleni ka I I ; Diodor XIII. 
XIV; Lysias adv. Eratosth.; Isokrates, Areopagitic. (Bekker-fóle kiadás); 
Plut. Lya. XVIII; Com. Nép. Lys. I ; v. ö. Bode, Schöll, Mtiller és Bem- 
hardy görög irodalomtörténeteinek e tárgyra vonatkozó czikkein kívül — 
Curtius, Gör. tört. III. 3. fej. 300. 1.; Niebuhr, Vorles. über alté Gesch. 
II. köt.; Gilbert G. Beitrage zűr Geschichte Athens im Zeitalter d. pelop. 
Krieges J877; Hellwaid Culturgeschichte, 292—303.1.; Kleir, Gesch. d. 
Drara. I. 128. s köv. lap; Zeller, Gesch. d. griech. Philosopliie I. 643. 1.; 
ugyanattól: Die Entwickelung des Monotheismus bei den Giieclien (Vor-
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E korszellem tökéletes kifejezését találta Euripides költé
szetében.

Sophokles életének legnagyobb része Görögország legjobb kor
szakába, virágzásának teljkorába esett; ö megelégedett a békés, éltető 
nappal, mely Athén kék egén ragyogott és igen keveset törődött az 
időnkint tornyosuló vészfellegekkel, melyek a haza hatalma és nagy
ságának jövőjét látszának veszélyeztetni. Euripides, úgy látszik, nem
zetének politikai láthatárán, melyről az üde hajnalpir már rég letűnt, 
csak komor ködpárát vett észre, mely lelkesedését is lehűtötle; ha 
megállhat e föltétel, akkor abból költészetének iránya is kifejthető; 
jogosultan hihette, hogy ily körülmények között az eszményi világnak 
előtérbe hozatala nem hathat elég mélyen a kedélyekre. Elfordult 
tehát elődei eszményeitől és hozzáfogott a való festéséhez. De helytelen 
és a költőhez épen nem méltó állítás lenne, ha a magasztos és srzép 
iránti érzékét megtagadnánk: szembetnnőleg czáfolják ezt meg azon 
darabok, melyek átszállottak a jelenkorra és teljesen megítélhetők. 
Ép oly kevéssé mondhatjuk Bernhardyval is csak amúgy felületesen, 
hogy ő az ochlokratia szószólója és erkölcsfestője, az uralomra vágyó 
polgári elemnek költője volt, mely azon merész tervvel foglalkozott, 
hogy a legfőbb hatalmat szótöbbség által gyakorolja és az állam sorsát 
úgy intézze, a mint azt a pillanat követelni látszott. Ily föltevés egy
részt lealacsonyítja a költőt, másrészt pedig oly becsvágyat tulajdonít 
neki, melylyel épenséggel nem bírt. Hatni mindenesetre akart, és pedig 
hasznos módon, midőn költői termékeit színpadra hozta; de közön
ségévé az uralomra vágyó polgári elemet nem költői becsvágyból, de 
azért választotta, mert e közönség akkoriban oly polczra jutott, hogy 
az arra való behatás már magában véve is érdemnek látszott. A nézők 
hatalmát tehát azon fegyverrel támadja meg, melylyel azt legsikere
sebben lehetett: az őt környező jelent akarta festeni és a görög népet 
úgy rajzolni, a milyen valóban, és nem úgy, a milyennek kellett volna 
lennie ; egyszóval kortársai elé saját képmásukat állította. Veszedelmes 
volt e pálya és sok balfogást követhetett el, melyekért a különben túl? 
szigorú bírálat ugyancsak megrótta. Tárgyait jobbára, ép úgy mint 
Aeschylos és Sophokles, a hős korszakból választotta és a mythos 
hőseit mintegy a jelenben élő alakokká varázsolta, melyek ép oly mó
don viselkedtek, mint akkoriban az attikai polgárok. A hősök gigantikus 
személyiségét emberi alakba öltöztette, közelebb hozta őket közön
ségéhez és a hősi tragédiákat jobbára oly darabokká változtatta át,

tráge und Abhandlungen, 2. kiad. 1876.) Steinhart K., Des Euripides Cha- 
rakteristik und Motivirung im Zusammenhang mit dér Kulturentwickelung 
des Alterthums (Gosche-féle Archiv f. Literaturg: I. 1. s köv. lap.)
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melyek jelenleg társalgási darabok neve alatt szerepelnek. Hősei és 
hősnői, ép úgy mint korának élő alakjai, szenvedélyekkel és gyengéik
kel együttesen jelennek meg; így hősökből, mint Bellerophon- és 
Ixionból költőnk fösvényeket teremtett; hasonló önkénynyel a Théba 
ellen küzdött hét hő«ből, a magánéletben szerepelni szokott minden
féle érdekes, de a köznapiságon felül nem emelkedő személyeket alakí
tott. Ő a mythikus hagyományokhoz más viszonyban állott, mint 
Aeschylos, ki ezekben az isteni hatalom magasztos intézkedését ismerte 
föl, és Sophokles, kinek az emberi létezés felől a legmélyebbre ható 
fölvilágosítást nyújtották; költészetének tárgyaival szemben Euripides 
különös állást foglalt el, melyből Jmndúlva ezek reá nézve ép oly 
undorító, mint vonzó hatással bírtak. Ő a mythosok tartalmát az 
istenségről táplált philoBophiai meggyőződéseivel ép oly kevéssé tudta 
összeegyeztetni, mint a hogy nem mellőzhette hallgatag annak ellen
mondó részeit. Majd elveti magától az oly elbeszéléseket, melyek az 
istenségről 6zóló tiszta nézetek tekintetében egymásnak ellent monda
nak, midőn azokat nem igazaknak tartja, majd ismét igazaknak tartja 
az elbeszéléseket, de azok jellemeit és cselek vényeit, melyek nagy és 
nemes módon vannak föltűntetve, a lehető legroszabb é6 legközönsége
sebb oldalról festi. Helenát, kit Homer, minden gyöngesége daczára, 
annyi méltósággal és kellemmel tudott fölruházni, közönséges kéj- 
hölgynek tűnteti föl; Menelaust pedig nagy bolondnak; Orestes tettét, 
melyet Aeschylos rettenetesnek, de elkerülhetetlennek mond, ő bűnnek 
tartja, melyre Agamemnon fiát a jósda buzdította.

Nagy befolyást gyakorolt rá Anaxagoras, a ki az tanítá, hogy az 
ész (voöc) a legfelsőbb princípium, melytől az anyag nyeri a rendet. 
Euripides néha hajlandó Zeust evvel az «Észszel* azonosítani; más
kor a pantheismushoz fordúl és Zeust «a végtelen aether»-nek nevezi, 
mely szerető karjaiban tartja a földet*.1) Számos helyen nem tudni, 
vájjon a sophistika tanát ismeri e el, vagy pedig e tant saját tételei 
által akarja-e megczáfolni;2) ha az isten eszméje — mondja költőnk

») L. 'Pro. 884. SuppL 1140. fr. 488. 491. 757. 836. 890. 935. 961. 1007. 
Bővebben erről Zeller, az id. helyeken; Bouterweck, de philosophia Euri- 
pidea, sive de philosophandi generis, quo Euripides in tragoediis suis exor- 
nandis usus est, fontibus ac ratione (j 817). Commentt. Soc. scient. Gotting. 
recent. vol. IV. 3—34; Sneither, de Euripide philosopho, Groening. 1828; 
Haese, Comment. de Euripide poéta specimen, Halle, 1833; Polich, de 
tragicorum Graecorum philosophia et fontibus, ex quibus eam hausisse 
videntur. (Gymn. Progr. 4. Clausthal. 1858).

*) Bemhardy (Grundr. d. gr. Lit. II. 2. p. 367): (Euripides besass 
weder Methode d. h. consequentes Denken in Ethik und Philosophie dér
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maga (Hipp. 1100.) — keblembe száll, búm nagyobbodik, de ha 
mélyebben fontolóra veszem az ügyeket, akkor tétovázom és kétel
kedem az emberek tetteiben és sorsában, mert mindig változik; az 
emberek léte csak balga, tele hibával s mindig változó. — Ő át volt 
hatva a sophistikától, a nélkül, hogy benne kielégítést talált volna; 
felhasználta, hogy művészetének új érdeket adhasson, képviselője volt 
minden egyes abbeli jogának, hogy minden isteniről és emberiről für
készve vizsgálódhassék, de átlátta ez iránynak veszedelmeit is, ki is 
mondta nyiltan, óvott is tőle, meg-megrótta, s utoljára egy egész 
tragédiát költött («Bacchae* czíműt), melynek tartalma egy oly bol
dogtalan ember végét adja elő, a ki az istenek világával a maga eszét 
teszi szembe, s nem akarja azokat isteneknek ismerni el, a kik az ő 
képzete szerint az isteni valóságról isteneknek nem tarthatók. Pentheus 
király áldozatjává lesz az emberi vakmerőségnek, a mely az isteni 
hatalomnak, a mint ez Dionysusban nyilatkozik, még tagadhatatlan 
tettei előtt sem akar meghajolni, s ez az egész tragédia, a költő leg
későbbi s egyszersmind legnagyobbszerű darabjainak egyike, tele vau 
az emberi észnek isteni dolgokban való felfuvalkodására intézett 
támadásokkal, s az olyannak dicsérésével, a ki a hagyomány tanításá
hoz és a nép hitéhez hűségesen ragaszkodik. Aristophanes igazság
talanul mondotta róla, hogy «rávezette az embereket arra, hogy nem 
istenek*;1) egyik versét, például, szüntelenül hangoztatták ellenében : 
•Nyelvem esküt tőn, de lelkemet e fogadás nem köti* (tj 7X030’ 
(̂ópLOx’, dk cppT̂v áv(ó{i.0T0c Hipp. 612.). Ha megnézzük a Hip- 

polytus szövegét, meg fogjuk találni, hogy mit akart a költő e sorokkal 
kifejezni; azt, hogy az ember erkölcsileg nincs kötelezve egy Ígéret 
által, melyet hamis ürügyek alapján csikartak ki tőle. Azon irányok, 
melyek Athén erkölcsi romlásával összefüggnek, költőnkre teljes erőt 
nem vettek, s őt elődei magasabb ezéljaitól nem térítették el. Ő nem
csak élete módjában tisztán állott, s távol volt az ősi erkölcsök köny- 
nyelmű fitymálásától, hanem eleven vallásos érzéssel is bírt, meleg 
szeretettel volt isteni és emberi dolgok csöndes szemlélésé iránt, mint 
az műveinek számos helyéből világosan kitűnik. *)

Religon, noch einen positiven Grund und Bückhalt auf diesen Gebieten 
Igleich Socrates)*.

x) Tliesm. 451. v.: tcö; avooa; ava-Ens'x.v oux civat Seoy;. Kiáltó bizony
sága az ellenkezőnek: oúoiva vip otaai oaia4vo>v eTvat xaxőv (Iph. Taur. 391. v.).

a) Med. 662. 902. 962; Orest. 48o! 505; Hipp. 1100; Hec. 484. 782; 
Troad. 1271. 1279; Androm. 987; Heracl. 388. 906. L. Nágelsbach, Nach- 
homerisclie Theologie, 438. s köv. lap; v. ö. dr. Kont 1. «Euripides vallási 
szempontból* (Egyet, philol. közi. 1881. II. fiiz.); Fuchs, über die Mythen-
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Ha nem volnánk arról meggyőződve, hogy Euripides mint föl

világosodott bölcsész örömet talált abban, hogy az athéniek előtt 
számos szentnek tartott és elhitt hagyományt nevetségessé tegye, 
akkor valóban csodálkoznunk kellene a felett, hogy miért ragaszkodott 
mindenkép a mythosz elbeszéléseihez és nem igyekezett azok helyére 
eredeti tárgyakat létesíteni, a mint azt kortársa Agathon «a virág* 
(av&oc) czímű darabjában tette. «Legjobb lett volna* — mondja 
Curtiu8 — «ha Euripides a régi mondákon, melyeket úgy sem igen 
kedvelt, egészen túlad. Hisz évről-évre nehezebbé vált valami újat 
állítni elő; a tárgyakat már mind újra meg újra feldolgozták, a viszo
nyok mind adva, a személyek mind ismeretesek voltak. • A reflexió- és 
általános igazságokra való uralkodó hajlandósága mellett mégis csak a 
mythoszi tárgyak mutatkoztak legalkalmasabbaknak, mert itt talált 
többé-kevésbé illő helyeken legtöbb alkalmat arra, hogy istenről, a 
világról, családi viszonyokról és a különféle államformák értékéről 
kifejthesse nézeteit. A mythologikus hagyományokat Ő csak substra- 
tumnak, alapkőnek tekinti, melyre erkölcsi képeit a lehető legnagyobb 
szabadsággal és önkénynyel építi föl; »ő a mythoszokat arra használja 
fel, hogy azokból helyzeteket vonjon ki, melyekben kora embereit 
szellemi izgatottságuk és szenvedélyes tevékenységök közben tűntet
hesse föl*. (Otfr. Müller.)

Euripides tevékenységének csak két út állt nyitva: vagy a 
classicus mintáktól való tökéletes függés, vagy pedig a kor Ízlésének 
hódoló újításokkal tenni kísérletet. A sophoklesi költészetnek magas 
stílje nem volt további tökéletesítésre képes ; ő az antik drámai művé
szet eszményi szépségét a tökély tetőpontjára emelte; Euripides ver
senytársai, Morsimos, Sthenelos, Meletos és Earkinos az ő költői czim- 
boraságával együtt csak azokon a morzsákon tengődnek, melyeket 
Aeschylos és Sophokles dús asztalánál szedegetnek össze; Athén e 
másodrangú költői kisebb-nagyobb szerencsével utánozgatták a régi 
mestereket. Hasonlólag mondja Aristophanes egy ifjabb költőről, hogy 
•úgy nyalogatja Sophokles ajkait, a mint valami hordócskát, a mely
ből méz caordúl ki*. Ha tehát Euripides e puszta utánzók közöl ki 
akart válni, a szellemek új mozgalmát szüksépképen kellett színre 
vinnie, a napi philosophiát kellett a dráma számára értékesítenie

behandlung des Euripides (St. G allén. 1859.); E. Müller, Euripides deorum 
popularium contemptor (Vratisl. 1826.); Liibker, Beitrage zűr Theologie 
und Ethik des Euripides (Progr. Parchim. 1863. 4.); Chr. Jessen, Über den 
religiösen Standpunkt des Euripides (2 Flens. Progr. 1843. 1849; és Nachtrag 
a Zeitschr. f. östr. Gymn. VI. köt.).
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és a szónoklatot a költészettel a kor ízléséhez alkalmazkodólag 
egyesítenie. Ez tehát kísérlet volt a dráma továbbfejlesztésére ; nem 
csupán utánkölteni akart ő ; érezte, hogy a drámai költészetnek nem 
szabad holmi stereotyp formákban veszteg maradnia, ha hatni kíván 
a jelenben. — Mint említők, ily úton sok botlás nélkül nem lehetett 
haladni; már kortársai, jelesen Áristopbanes, megbüntették érte. l)

Aristophanest heves harczban találjuk az államélet visszaélései s 
a demagógia garázdálkodása ellen ; az uralkodó újításvágynak teljes 
buzgalommal ellene szegült; «ő» — Bernhardyként — «realistikus 
természet, menten minden eszményi«égtől, sokkal jobb és ósdiasabban 
gondolkodó athéni volt, mintsem hogy a közelében forrongó elemek 
értékét és összefüggését sokra becsülte volna; nem volt benne hivatás 
arra, hogy reflexiókba bocsátkozzék, s minthogy öt kizárólag a tények 
tüneményei kötötték le, nem igen gondolkodott az újabb műveltség 
idegenszerű hatalmai és az ezek által a korra gyakorolt elkerülhetetlen 
befolyás felől». Aristophanes a derült, meg nem fontoló felfogás egy 
nemével szított Athén régi hagyományaihoz ; szenvedélyesen gyűlölte a 
demagogusokat, philosophusokat és rhetorokat.

Abból az álláspontból, mely a régi iskola hívői, különösen 
Aristophanesé volt, azt követelték, hogy a költő a roszat hallgassa e l; 
mert azért megy az ember színházba a Dionysu 8-ünnepeken, hogy 
feledje az élet nyomorúságát és alávalóságát, s egy oly világba emel
kedjék, a hova nem hat fel semmi aljas. Még a gonosztevőknek és 
bűnösöknek is emberfölötti nagyságuk legyen. Ez mindenesetre szűk 
és egyoldalú álláspont, de neki köszönhette az antik tragédia az ő

J) így erkölcsi szempontból joggal támadja meg Aristophanes költőn
ket, midőn mondja (Békák, 1078. a köv. v.t:

«Es hány galibát okozott már ez!
Nem színre hozott kerítő nőket,
S kik az oltárnál betegesznek le,
S kik a bátyjukkal közösülnek, vagy 
Ezt mondják: «élni nem élet» ?
Aztán e miatt tele a város
Jogi firkászok s oltári-bohócz
Népmajmok renyhe hadával
Kik a népet szüntelen ámítják; stb.

(Itt és alább Arany J. ford.) V. ö. Ach. 412. Nub. 1371. Pác. 147. Thesm. 
547. Ran. 1043. 1063. — Euripides Hippolytosában t. i. Phaedra dajkája 
kerít; Aeolos-ban Makareus nőül veszi saját nővérét, Kanake-t; Auge czímű 
darabjában pedig Auge Athéné templomában szül és még gúnyolólag védel
mezi magát az istennő haragja ellen.
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sajátszerű tökélyét, ideális méltóságát és erkölcsi jelentőségét, s Enri- 
pides nézetök szerint nem volt képes azt, a mit ezen költői világon 
elrombolt, más úton-módon kipótolni vagy jóvá tenni. így fejti ki 
Aristophanes Békái-bán themáját, birálatát vagy halálos Ítéletét 
Euripides tragédiái felől, kit Ő Aeschylos, az antik költészet elismerése 
mellett, teljesen megsemmisít. Nem kimélte gúnyait, hogy költőnket 
mint istentagadót, népelrontót, erkölcstelenség-hirdetőt, élezeket haj- 
hászó embert és rósz művészt ostorozza. «Aristophanes*, mondja Jean 
Paul, •lásst wie ein Moses seinen Froschregen auf den Euripides nur 
zűr Strafe seiner schlaffen und erschlaffenden Sittlichkeit fallen, 
weniger bestochen, als Sokrates von dessen Sittenspriichen bei vor- 
waltender Unsittlichkeit im Ganzén*. Ennek a harcznak bizonyára 
megvolt az a hatása, hogy a valódi művészet iránti érzéket táplálta, s 
a régi mestereket tiszteletben tartotta; s bár Aristophanes s a vele 
egy értelmen levők az új nemnek gyarlóságait jól felismerték, még sem 
tudtak a dráma továbbfejlesztésére más útakat jelölni ki, nem hogy oly 
költőkre mutathattak volna, a kik talán helyesebb irányban indúltak; 
a jelen hézagját nem bírták kitölteni. Aristophanes a maga részéről 
nyiltan kimondja és pedig joggal, hogy a bűn ellenében az erényhez 
szegődött. Mindamellett személyes Ítéleteit vigyázva szabad csak elfo
gadnunk ; noha bámulatos mint kritikus, Euripides iránt még sem volt 
méltányos, vele szemben gyakran túlzott álláspontot foglalt el, sőt 
satirája sok helyütt személyes egész a lelkiismeretlenségig.*)

Euripides kétség kívül egyike azon költőknek, kik bő okot adnak 
az ócsárlásra, ha egyes dolgokat és nem összes eszme-világát tartjuk 
szem előtt, ha antik mérték szerint, tőle a művészet és tartalom közti 
harmóniát, vagy műterméket követelünk. Aristophanesnek mind
annyiszor igaza van, valahányszor a tiszta ízlés és organikus költészet

EURIPIDE8 ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE. 2 4 3

l) V. ö. Stallbaum, progr. de persona Bacchi in Ranis Aristoph. 
Lipcse, 1839; Rudloff, de Aristophane Euripidis irrisore, Berl. diss. 1865; 
C. Kock, Aristophanes Und die Götter des Volksglaubens (Jahrb. f. Philol. 
1857. Supplembd. 3.); Bernhardy, Id. m. II. 395. s köv. lap. Nálunk: 
dr. Kont I. Aristophanes mint műbíráló a Békákban (Egyet, philol. közi.
1880. III. fűz.); ugyanattól: Aristophanes, 33. 8t>. 92. s köv. lap.

Nagy ócsárlója Euripidesnek Klein: «Uns gilt Euripides als eines dér 
wirksamsten Zersetzungselemente des griechischen Staatslebens* etc. (Ge- 
schichte d. Dram. I. 407. 1.) Klein, ki mások hibáit oly elmés, metsző 
gúnynyal kipiszegi és velők elfogultságuk és túlzásaik miatt satirájának 
falánkját és kíméletlen kritikájának viharkorbácsait érezteti, Klein munká
jának sok hely ón, nevezetesen Euripides bírálatában is ugyanazon hibákba- 
esik: egyoldalú, túloz és elfogultan itél.
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követelményeivel lép föl Euripides eretnekségei ellen; és költőnk 
drámai művészete ellen tett kifogásai csakugyan Aristoteleséivel gyak
ran egyeznek. De más részt jól megfontolandó, hogy az Euripides 
költészetében elóforduló hibák és gyöngék nagy részét a kor megváltozott 
szellemének kell betudnunk: «Das Jahrhundert* — mondja Goethe — 
«reÍ8st sowohl den Willigen als Unwilligen mit sich fórt, bestimmt und 
bildet ihn, dergestalt, dass mán wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn 
Jahre friiher oder spater geboren, dürfte, was seine eigene Bildung 
und die Wirkung nach aussen betrifft, ein ganz anderer geworden 
sein*.1) Se körülmény a költőnkről mondott sújtó Ítéletet és művészi 
fogyatkozásai ellen emelt súlyos vádat jelentékenyen csökkenti.9) Enri- 
pides kora a tiszta és feddhetetlen igazság iránti érzékét és egy nehéz 
költő megértésére szükséges szellemi erejét sokkal inkább elvesztette, 
mintsem hogy egy euripidesi szellem a régi úton haladhatott volna. 
Ennek tulajdonítható, hogy az euripidesi tragédiákban a költő, mint a 
köznapiság embere, nem a közönség fölött, hanem azzal egy fokon áll. 
ő  úgy szólván csak «unus ex multis* s így hódol többé-kevésbé minden 
darabjában kora uralkodó irányának; ó kora philosophikus-rhetorikai 
irányának dramatikai tolmácsa; mint «a sophista és sokratesi fel- 
világosodottság gyermeke* jártas volt emez új rhetorikai és logikai 
tanulmányokban, melyeket a régi iskola hivői gyűlöltek. Törvényszéki 
jelenetekkel, melyeket a nép ez életben soha meg nem únt, az iskola 
igényelte szabályok szerinti művészi szónoklatokkal, mondásokkal és

1) Walirheit und Dichtung előszavában.
*) «Sein Object* — mondja Bemhardy — «war clie Ochlokratie imd 

das Spiel ihrer Leidenschaften; das Gewirr ihrer krankhaften Zustánde 
sammt den flüchtigen Erscheinungen dér geselligen Welt forderten ihn zűr 
ernsten Reflexión auf. Wenn mán alsó an Euripides eine Menge von Eigen- 
schaften rügte, die ihn von dér Strenge des antikén Dramas entfemten 
und den Eindruck einer zerfahrenen Poesie machten, uamentlich Mangel an 
Ebenmass, Hang zu Betrachtungen und Maximén, Missbrauch dér Bered- 
samkeit als einer Sache des Luxus, Ánháufung des tragiachen Stoffes und 
dér leidenschaftlichen Situationen oder Seichtigkeit dér Charaktere: so hat 
mán nicht genug bedacht, dass er hierin, wie in den meisten Uebertrei- 
bungen, mit grosser Treue das Maass seiner Zeit bewahrt und keinen 
Augenblick den Standpunkt derselben verlásst. Die Tragödie des Euripides 
ist an und für sich eine Phaenomenologie dér Leidenschaften und Conflicte 
in dér damaligen attisclien Gesellschaft und ilir Patlios, ilire Sophistik und 
schwelgerische Reflexión, welche zwar stets als wesentliche Ziige auffielen, 
aber doch gewöhnlich für Willkür und krankhafte Laune gelten, habén 
ihre innerlichste Wurzel und Nothwendigkeit in den gleiclizeitigen Zu- 
stánden».
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közhelyekkel, minőket az akkori bölcsek szüntelen ajkaikon hordtak,, 
előszeretettel foglalkozik; 1) az iskola és fórum szokásait a színpadra 
viszi! *) Hecuba czímű darabjában, egy .a trójai királyi családon ejtett 
súlyos igazságtalanságot arra használja fel, hogy az athéniektől annyira 
kedvelt törvényszéki jeleneteket és beszédeket színpadra vigye. E mel
lett Odysseus valódi athéni sykophant gyanánt szerepel, ki a szavak 
értelmének elferdítését és a sophistikát alaposan érti. Qrestes valóságos 
perfolyam, minden formáival; még tanúkihallgatás is fordúl elő és a 
fel- és alperesnek hosszú beszédeit a hallgatóknak politikai elmélke
dések által teszi érdekessé; hasonlóan a phoeniciai nőkben is törvény
széki jelenetek vannak fölvéve. *)

Euripides Hippolytosában (486. s köv. v.) hevesen kel ki a tar- 
talomsilány, díszes csupán a füleknek hízelgő szónoklatok ellen, és 
ezeknek a hallgatókra való kártékony befolyását élénk színekkel ecse
teli ; költőnk azonban nem ritkán maga is vétett ez ellen : Bernhardy 
(id. m. II. 374. 1.): «Allerdings fesselt seine Beredsamkeit durch 
Scharfsinn uud drastische Kraft, nicht selten aber verliert sie die 
Haitiing und verseichtet, so dass eie charakterlos und erschlafft, in

l) Friedr. Blass («Die Attiscbe Beredtsamkeit von Gorgias bis zu 
Lysias* 41. 1.): «Die Redekámpfe, welche Euripides . . . .  veranstaltet,. . .  
zeigen einen Fluss dér Rede und eme Gewandtheit dér Argumentation, die 
einem wirklichen Redner allé Éhre machen wtirde*.

a) Gustay Freytag («Die Technik des Dramas» 124. 1): «In anderer 
Weise wurde die Führung dér Scenen bestimmt durch die grosse Angele- 
genheit des attischen Marktes, die Gerichtsverhandlungen. Den Reden dér 
Ankláger und Vertheidiger zu lauschen war Leidenschaft des Volkes. Die 
höchst kunstvolle Ausbildung dér griechischen Gerichtsreden, aber auch 
das Raífinement, mit welchem mán Wirkungen hervorzubringen suchte, 
die feine sophistische Dialektik drang in die attische Bülnie ein und 
bestimmte die Form dér Dialogscenen*. — Goethe, Velenczében egy szín
házi előadás alkalmával, egyik ismerőséhez így nyüatkozott: «Jetzt ver- 
stehe ich besser die iangen Reden und das viele Hin- und Her-Dissertiren 
im griechischen Trauerspiele. Die Athenienser hőrten noch lieber reden 
und verstanden sich noch besser darauf, als die Italiener; vor den Gerichts- 
stellen, wo sie den ganzen Tag lagen, lemten sie sohon etwas*.

a) Viehofif (Beitrag zűr dramaturg.-ásthet. Erláuterung dér Iphig. in 
Taur. 38. L): *Die Rede des Pylades und die Widerlegung des Orest tragen, 
obwohl von prágnanter Kürze, doch sehr bestimmt den dem griechischen 
Publikum so beliebten Charakter dér gerichtüchen Streitredem*. V. ő. Med. 
465—608; Androm. 147—273; Phoeniss. 469—225; Heracl. 134—231; Hec. 
1132—1251; Iphig. Taur. 1053. s köv. v. L. Lechner: De Euripide rheto- 
rum discipulo. Progr. Gymn. Onold. 1874.
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Wortfülle, rhetorischen Figuren und witzigen Contrasten,x) áuf den 
ungemássigten Wassern des Básonnements verschwimmt*.

Ide vág Aristophanes is- (Békák, 89. v.):
• Hát nincsen ott még más tragoedia- 
Csináló ifjú, több mint tízezer,
Euripidesnél csacskább egy határral ?» 

u. o. 1018. v. «Aztán meg az ifjúságot üres fecsegésen kapni tauítád».*)
Az is meglátszik Euripides tragédiáin, hogy a korszellem hova

tovább jobban uralkodott rajta s r aga ita magával. Mert míg korábbi 
darabjaiban, pl. Medea, Hekabe, Hippolytos, Andromache és Alkestis- 
ben szigorúbban meg vannak tartva bizonyos elvek, az újabbakban 
növekedő hanyagságot veszünk észre ; a versek elsietettébbekké s gon
datlanabbakká, a jambusi hosszú szótagok feloldásai sűrűbbekké lesz
nek. A dialógus s az egymásnak megfelelő hosszabb beszédek rendezé
sében is a symmetriának bizonyos művészetét mutatják a régebbi 
tragédiák, a mi az újabb művekben nincs meg. Körülbelül bizonyos, 
hogy az az idő, melyben a költő a szerkezet és versalkat szigorúbb 
stíljét elhagyta, a 89. 01. tájára esik. Tehát akkortájban volt ez, midőn

1) Az ellentétekre vonatkozólag pl. Phoeu. 1478 :
tiőXei 8 ’ áyöive; ol usv sy tu y érraT o :

TfjS’ i-^aav, o£ ős őuaruyiatatoi.
Köclily, Iph. Taur. 501: «Dergleiclien pointirte Gegensátze sind dem Euri
pides besonders geláufíg*. L. Or. 390. 451. Hipp. 501. 612. Hel. 601. Hec.
252. 311. Here. Für. 165. 588. 634. Med. 884.

Prodicustól tanulta költőnk a hasonértelmü szók pontos megkülön
böztetését :

Med. 758. Tcpá̂ a?’ a p é X X n> xtu tu/oO?’ a (3oúXop.oct.
Hel. 286C tol; rcpáyjjLaatv t&vrjxa, tol; ő’epyoi ai v  ou.
Ion. 1374. T« tou Scoü jasv ypíjstó, toö ő s  ő at uovo;  (Japs’a.

V. ö. Androm. 384. Med. 469. 471. 1228. Spengel. Suvay. teyvőiv p. 46 sqq: 
Prodicus Ceus, quantum scimus de industria et magna dedita opera primus 
verborum potestates diseriminans proprium sensum usu antiquatum et 
obliteratum investigare et denuo hominibus tradere studuit. . .  De hac ver
bum doctrina, quam ut primum omnibus commendaverat, privatissimas 
dedit lectiones quinquaginta drachmis ab eo aestimatas, ut Soerates dicit 
in Cratylo p. 4*. V. ö. J. Chr. Hűmmel. Quaest. de Prodico sophista 57. s 
köv. lap; Blass. Id. m. 29. 1.; Stallbaum, in Plat. Protag. p. 337. N. Wecklein 
adnot. ad Med. 1229 sq.

2) V. ö. Aristid. III. p. 221 : óptÜ ős AteyúXov jjlsv a?tíxv ou a/óvta, »ó; 
eidaYafot XaXtav, oüők t'ov ÍJŐia:ov —oaoxXsa, otí ti); 7i;xvátr(t3; oT<5v ts ixiXtota 
ávtsí/ovto xa\ xpsltt̂ v 3} xata toli; “aXXo'j; t i  nxpsí/ovto. Eypvcífyt ős XaXslv 
aitoli; ai xatatttaSsvta, ayeXsív ti őó;avta toO fiípyj;.
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a Nikias-béke után Alkibiades lépett az állam élére, s ezt az 6 vakmerő 
politikájának bizonytalan útjaira térítette.x)

Euripides, a mennyire tudjuk, a hellén világtól távol, minden 
társadalom és érintkezéstől elkülönítve élt; ő elődeitől, Aeschylos és 
Sophoklestől eltérőleg nem vett részt a közügyekben; Euripides — 
mondja Bernhardy — volt áz elxö classikus költő, ki a világtól elválva 
működött. Mindamellett téves lenne a föltevés, hogy kora fontosabb 
eseményeit közönynyel nézte; a közélet zajló hullámai közepette élén
ken érezte Athén balsorsát, Argossal szövetséget ajánl, a Spárta ellen 
táplált ellenséges érzületét nem titkolja el, mindenek előtt azonban 
békére int. A mint tehát megragadja az alkalmat, hogy a nép szenve
délyét, az igazságnak és hitnek gonosz felforgatását, a népuralomnak 
lelkiismeretién vézéreit, a demagogusokat, kik a népet beszédeikkel 
vakítják el és merészségök áltak vészbe sodorják, keményen megrója, 
ép úgy a legmelegebb érdeklődéssel vesz részt szülővárosa más ügyei - 
ben és politikai vállalataiban ; *) ő az athéni lionszeretetnek nemcsak 
egy emléket állított. Jacobs (Nachtr. V. 409): «Ueberhaupt aber hat 
wohl nicht leiclit ein tragischer Dichter das subjective Interesse seines 
Vaterlandes und des Nationalstolzes so oft und so offeubar dem 
objectiven Interesse dér Kunst beigefügt und demselben bald in dér 
Walil des Stoffes, bald in dér Einrichtung dér Handlung, bald in ein- 
zelnen gelegentlichen Abschweifungen und Tiraden gehuldigt. Die 
Flehenden, dér Ion und die Herakliden sind einzig und alléin diesem 
Zwecke gewidmet*. Az Esdeklők-ben Athén, mint a humanitas előhar- 
ezosa szerepel, Creon, thébai király ellen, ki a sánczai előtt elhullott 
argiv harczosoktól megtagadta a végtiszteletet. Költőnknek athéni 
dicsőségért való heves érzéséről fényes bizonyságot tesz Ion czímű 
darabja is. melynek cselek vényéből az fejlik ki, hogy Ion, a jón törzsek
nek és az attikai nemzetségeknek alapítója, valóságban Apollónak 
Crensától, Erechtheus leányától való fia volt. A Heraklidák-bán ugyan
csak Athén menhelyül szolgál Herakles gyermekeinek, kik Eurystheus- 
tól, boldogult atyjok egykori gazdájától üldözőbe vétettek ; hasonlókép 
az Erechtheus töredékei a honi népmondának mély és meleg felfogásáról 
tanúskodnak. E mellett színi tárgyait úgy igyekezett megválasztani s

*) A metrum és compositió stíljének epochái : G. Hermáim, El. d. 
Metr. 123. 1.; H. Hirzel, de Eurip. in comp. div. arte 92. 1.

*) L. Orest. 902. Aeol. fr. 2. Eurysth. fr. 6. Plisthen. fr, 2. Crea- 
phont. fr. 15. Heracl. 310. Suppl. 244. fr. 628. Dió Chrysostomus őpttx'j; x«t 
jraXiTtxós-nak nevezi Euripidest. A Spárta elleni antipathiáját illetőleg: 
Androm. 445. 724. Suppl. 187; v. ö. Valck. in Herod. IX. 54; G. Hermann 
praef. Andr. p. XI.
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elrendezni, hogy azok jelen viszonyokra való vonatkoztatással az 
újdonság báját öltötték fel. így az említett Esdeklőkben ez az Argoa 
iránt szerzett érdem a végett van kiemelve, hogy, a mint az utolján 
egyenesen ki is mondatik, ez az állam az athéniekkel szoros szövet
ségre indíttassák; a Thébával vitt régi harczok pedig a deliumi csata 
után, — mely után a thébaiak az elhullott ellenfelek eltakarítását 
szintén megtagadták — indirect érdekkel bírtak. A Heraklidákban 
azért szolgál Athén menhelyűl Herakles gyermekeinek, hogy ez által 
Spárta hálátlansága kitűnjék, s az attikai párt Peloponnesosban erő
södjék, egészen az Alkibiades-féle politika értelmében, melyet a költő 
szemlátomást követett.1) Talán egy tragikus sem ezélzott annyit a kor
viszonyokra és a symbolikus jellemekre; Lykurgos szónok méltán 
mondhatta róla, hogy máskülönben is derék költő volt, de kiváló dicsé
retet érdemel azért, hogy a hazai őskorból vett mintaképek által igye
kezett polgártársai hazafias érzelmeit kellő lángra gyújtani. *)

D r. Kbáusz  J akab.

A N A K R E O N I  D A L O K .

22. Európa képe.
Fiú, ha nem csalódom,
Zeust látok e bikábaú.
Hátán szidóni nőt visz,
S hullám-hasítva úszik 
A tengeren keresztül.
Más bika át nem úszsza 
Ny áj átül elszakadva 
Az óriási tengert,
Csupán csak az tehette.

P. Thbwbkwk E.

V. ö. Le Beau, Mém. de l’Acad. des Inscr. T. 35; Süvem, über 
einige historische und politische Anspielungen in dér altén Tragödie (Ab- 
handL d. preuss. Akad. 1824.); C. Schenkl, Die politischen Anschauimgen 
des Euripides (Zeitschr. f. östr. Gymn. 1862. 357—379; és 485—508. 1.).

*) Lykurg. c. Leocr. p. 160. § 100: őto xa\ Sixaúo; áv ti; Eupi7:íŐT4v 
lnacvE<TEi£v, o~c iá ts aXXa wv ifa^o; not̂ TÍ;; xa\ toütov tov [iSSov “poeíXsxo “oií̂ cat, 
fjoú[j.£vo; xáXXurrov av yvdaScii tót; roXtrat; napáSsifjAa ta? éxcívtov rpá̂ ei;, np'o; 
a; a^o^novta; xat 5etopoSv7a$ <rjvE$í£Ea*ai Tat? ^u/at; to xf4v ícaTpíSa <piXeív. — 
Athént szentnek mondja: oato; Electra, 1320; £áSEO{ Ion 184; — boldognak: 
eyőaíatov Elect. 1289. Tro. 207. oX[iio; Alk. 452. Xtnapó; Iph. Taur. 1130. Tro. 
803. Alk. 452; — híresnek: xXeivó; Antiop. fr. 225. Ion 30. 262. Tro. £07. 
Hipp. 1459.
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1. P. Cornelii Taciti Annalium ab exceesu divi Augusti Libri I—VI. Beve
zetéssel és tárgymutató kivonatokkal ellátta Petrovich Ference. Buda
pest. 1881. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása, Hoffmann és 
Molnár, 1881. 8-ad rét, XXVIII. és 200 1. Ára 90 kr.

Hogy Tacitus művei njabb magyar jegyzetes kiadására nagyon 
rászorultunk, mindenki tudja, ki ezen olassikust középtanodáinkban 
előadta, vagy tudomással bír arról, bogy vannak hazánkban oly művelt 
laikusok is, kik anélkül, hogy a philologiával szakszerint foglalkozná
nak, olvassák Tacitusukat és szívesen vesznek minden oly művet, mely 
kedvelt írójuk megértését elősegíti és megkönnyíti. Petrovich könyve 
mindkét rendbeli olvasót ki akar elégíteni; mennyiben fog ez neki a jö
vőben sikerülni, meg nem mondhatjuk—bár Bevezetéséről a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozhatunk, — nem mondhatjuk meg pedig azért, mert 
művének főrésze, a jegyzetek, az Eggenberger-féle ezég kiadványai majd 
fele részének szokásához híven késik megjelenni és talán mindaddig fog 
késni, mig a mű első részének, a méregdrága szövegnek egy egész ki
adását a kevésbbé fontos bevezetéssel együtt a középiskolai tanárok ta
nulóikkal el nem fogyasztatták azon reményben, hogy a jegyzetek lehető 
gyorsan, azaz a kellő időben fognak megjelenni.

Az előttünk fekvő kiadásból is csak az első kötet jelent meg, mely 
az irodalomtörténeti és nyelvtani bevezetést, valamint az Annales első 
hat könyvének szövegét tartalmazza a tárgymutatókkal együtt. Az 
utóbbiakról örömmel constatálhatjuk, hogy czéljuknak minden tekin
tetben megfelelnek és a tanulót készülése közben sikeresen megóvják 
•legalább a fő dolgok félreértésétől». Csak itt ott hisszük, hogy kelleté
nél rövidebb és általánosabb értelmű a tárgymutató, pl. cap. 1 «Római 
történetírás *; cap. 14 és 15 «a néptribunusok egy indítványának bu
kása* (a bukás itt csak mellékes körülményre vonatkozik, az indítvány 
főrésze elfogadtatott); cap. 75 iTiberius mint az igazságszolgáltatás el
lenőre és (javailér.*—Félreértésre szolgáltathat alkalmat a cap. 8— 10-hez 
való tartalommutató: «a császári hulla elégetésénél őrtálló katonaság 
érzelmei*; a szövegben: «die funeris milites velut prfesidio stetere, múl
túm irridentibus qui ipsi viderant stb.» áll, hol az «irridentibus* abl. 
abs.-nak alanya csak nem lehet a főmondat alanya, milites, hanem a 
közönség azon része, «qui ipsi viderant* stb.

A «Bevezetés* szintén kevés alkalmat ad helyreigazító megjegy
zésekre, de annál többet elismerésünk nyilvánítására. Szól Tacitus életé
ről, elősorolja egyes munkáit, megvitatja authenticitásukat és keletkezé
sük idejét; azután megbeszéli Tac. történeti műveinek forrásait, jellemzi
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stílusát és az arany latinságtól eltérő nyelvszokását, végre ismerteti 
politikai, társadalmi és vallási nézeteit és találóan kifejti, mennyiben 
tartozunk hitelt adni Tiberius császár Tacitus adta jellemfestésének. 
Mindezen részletek az újabb szakirodalom gondos fölhasználásával és 
Petrovichnek ismeretes élénk stílusán vannak megírva, és úgy a tanu
lóknak mint a művelt laikusoknak hasznos és élvezetes olvasmányt 
adnak. Csak azt nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül, hogy némelykor a 
szerző nagyon is belemélyed vitás kérdések tárgyalásába, és hogy elő
adása itt-ott kelleténél tudományosabb. Egyes kifogásaink közül a követ
kezőket hozzuk fel: p. II. Nem Spira Vendelnek, hanem Vendelinus de 
Spira nak, Spirai (Speyeri) Vendelnek hítták a Históriáé editor prin- 
cepsét. —P. III. kimaradt Tacitus jelesebb kiadói névsorából Bekker, és 
nem egészen pontosan mondatik az ifjabb Plinius életéről, hogy «62-be 11 
született és 108-ban niég élt*, holott 113-ban halt meg. — P. XIII. 
A «Dialógusát nemcsak a «legrégibb* kézirat mondja Tacitus művének, 
hanem valamennyi codexünk archetypusa. — P. XIV. Petr. az Annales 
közzétételének évéül a 116-ik évet veszi fel; hogy miért, nem mondja 
meg, ámbár nem lett volna talán fölösleges az általa commentált mű 
keletkezésének idejével valamivel behatóbban foglalkozni. Teuffel 115 
és 117 közé teszi az Annales kiadását. — A Bevezetés legfontosabb téve
dése talán az, hogy a czímkérdés dolgában a Bevezetés, mely úgy lát
szik e Közlönyben közzétett czikkem megjelenése előtt imprimáltatott, 
ugyanazon nézetet vallja, mint a melyet Petrovich a Tauáregylet Köz
lönyében és külön lenyomatban is megjelent értekezésében fejtegetett; 
de még ezen aránylag legfontosabb tévedés sem bir különös jelentőség
gel. — Ha Petrovich «Jegyzetei* — mint hisszük —ugyanazon niveaun 
fognak állani, mint e «Bevezetés*, Tacitus-kiadását méltán legjobb isko
lai kiadásaink közé fogjuk számíthatni.

2. Latin verstan és prosodia, gymuasiutnok számára és magánhaszná
latra irta Dr. Pere Vilmos, gymn. tanár. Budapest, Franklin-társulat.
1881. 8-ad rét, 96 oldal. Ára 70 kr.

A latin prosodiát és metrikát tárgyaló közleményekben irodal
munk nem mondható szegénynek. Thewrewk Emilnek rhythmikai dol
gozataitól eltekintve különféle Alvárykon és Versus memorialesen kívül 
birunk e szakba vágó önállóan megjelent tankönyveket Holub Mátyás
tól (1862), Füssy Tamástól (1863), Horváth Zsigmondtól (1867) és 
Garami Rikárdtói (1874-). Azonkívül a Bartal Malmosi-ék nagyobb mon
dattanának függelékében és gyakorlókönyvében. Szepesinek és Szénássy- 
Elischernek mondattanaiban és alaktanaiban is föl vannak sorolva a 
latin prosodia és verstannak főbb szabályai; de mindezen művek nem 
tették fölöslegessé az olyan verstan és prosodia megjelenését, mely mint
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a Peczé, egyrészt nem a régi elavult állásponton áll, másrészt pedig 
nem elégszik meg avval, hogy az algymnasium igényeit kielégítse, ha
nem a már érettebb hetedik és nyolezadik osztálybeli tanulókat fel 
akarja menteni a metrikus achemáknak bemagolásától, és be akarja 
vezetni a rhythmus és metrum lényegébe. Örömmel üdvözöljük tehát 
többek közt szerzőnek azon szokását, liogy az egyes Verssorokban meg
jelöli azon szótagokat, melyeken a főictus, és azokat, melyeken a mel- 
lékictus van, továbbá a diaeresist és a caesurát: mind oly dolog, mely az 
elfő pillanatra ugyan talán zavarólag hat a hozzá nem szokott szemre, 
de rövid begyakorlás után nagy mértékben elősegíti a verssorok megér
tését és így helyes skandálását is. — Minthogy Pecz művének beosztását 
Közlönyünk olvasói a szerzőnek önismertetéséből már eléggé ismerik, 
czélszerűbbnek tartom minden dicséret helyett, melyre a könyv nem 
szorult, röviden azon helyeket felsorolni, melyeket nézetem szerint a 
biztosan remélhető második kiadásnál meg fog kelleni változtatni.

§. 17-ben jó lett volna enüíteni, hogy (Brücke és mások szerint) 
a szótagok quantitása a modern nyelvek metrikájában sem közömbös 
dolog; ugyanott talán fel kellett volna hozni, hogy vannak a magyarban 
is időmértékes versek.—§. 18-ban a saturnusi vers említésénél utalni kell 
§. 139-re, hol a tanuló megtalálja, mi az a saturnusi vers. — §. 31. sze
rint liiatus fordúl elő némelykor az arsisban,*ha a magánhangzóval vég
ződő szó után görög szó következik, pl. . . . Nubibus esse sólet aut pur
puréi Auroráé.* De hiszen Aurora nem görög szó ! —§. 40. nincs meg
mondva, kik azon régibb költők, kik.az us és is végzetek s-jét is kivetet
ték következő mássalhangzó előtt. — §. 45. fölösleges volt a poetica 
licentiákhoz számítani a prózában is nem ritka olyan összevonást, mint 
nil (= nihil). — §. 55. az a megnyújtását a graviá acc. plur. neutrius 
generis-ben talán eredeti hosszúságból lehetett volna magyarázni.— § 60 
és 71-ben szerző Christ metrikájának megfelelő helyeire utal, mi leg
alább is fölösleges. — §§. 90. és 91 -ben nincsen példa felhozva acaesura 
semitrinaria* és semiquinaria-ra, §§. 123., 149., 155. stb.-ben pedig 
egyes verssorokra. — §. 128. nincsen kitéve az idézet szerzőjének neve.
— A prosodiában a képzők mennyiségéről szóló paragraphusokban még 
maradt javítani való. A magánhangzós névképzőket kár volt a, o és u 
tövűekre felosztani; ennek ugyanis az a következménye, hogy számos 
melléknévképző (pl. icus, ímus, imus, orus, osus, 6ivus stb. stb.) mindaz 
a-tövűek, mind az o-tövűek közt föl van hozva. — §. 36. acrimonia ele- 
ség-nek, matrona asszonyság-nak van fordítva, §. 53-ban iter temetés
nek ; kétértelmű subula-nak (ár) és aestuarium-nak (öböl) fordítása. — 
§. 49-ben nix-nek töve nig, §. 52-ben niv ; §. 61-ben fluo töve fluc, lique- 
scere-é lic, traho-é trag, veho-é vég, de ugyanazon paragraphus más he
lyén ugyanazon szók töveiül flug, liqu, trah és veh van fölemlítve.

17*
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Ezek azon egytől egyig apró hiányok, melyeket Pecz ezen ujabb 
munkájában találtunk, és az olvasó első pillanatra láthatja, hogy a 
könyvnek iskolai használatát a legkisebb mértékben sem nehezítik. Végül 
még csak azon meggyőződésemnek akarok felmerült kételyekkel szem- 
ben kifejezést adni, hogy Pecz könyvét egyes, részben a nyomás által is 
indikált kihagyásokkal, a gymnasinmnak alsóbb osztályaiban is, hol 
ngyis alig lehet a prosodiánál többet tárgyalni, sikerrel lehet hasz
nálni. A latin grammatika terén Szénássy és Bartal-Malmosi tanköny
vei már meghonosították nálunk az új irányt, kívánatos volna tehát, 
hogy Pecz ezen műve a latin verstan és prosodia terén is meghonosítsa 
középiskoláinkban az újabb, helyesebb theoriákat.

D r. Á bel  J enő .

A német helyesírás szabályai gyakorlatokkal és helyesírási szótárral 
ellátva. A felső nép-, polgári- és középiskolák használatára összeállí
tották Dr. Schwicker J. H. és Tiber Ágost budapesti tanárok. Buda
pest, 1881, Nagel B., 100 1. Ara 60 kr.

A szerzők e könyvvel német nyelvi oktatásunkat akarják meg
könnyíteni és egy rég érzett bajon kívánnak segíteni, «a mennyiben a 
német helyesírásban eddig uralkodott ingadozást, ziláltságot és rend
szertelenséget akarják megszüntetni nálunk is, még pedig első sorban 
iskoláinkban*. E czélra lefordították az osztrák kormánynak 1879. 
augusztus 22-én kiadott helyesírási szabályzatát, melyet példákkal és 
gyakorlatokkal bővítettek ; azután felvették «a synonym, azaz l) hason 
hangzással, de különböző értelemmel bíró szók* lajstromát, — melyről 
csak azt felejtették el bevallani, hogy Schiller Károly német nyelv
tanából2) származik ; — végre kapcsoltak hozzá egy szótárt, mely az 
előszó szerint 11,108 szót tartalmaz, mely azonban nem kimerítő, csak 
helyesírási szótár akar lenni, tkövetkezésképen azon szók, melyeknek 
írása egyáltalában nem nyújt nehézséget vagy kétséget, mellőztettek*.

Eddig szerzők czélja és munkájok tartalma.
A kérdés, melyről szó van, épen nem sürgős természetű; de

252 HEINRICH GUSZTÁV.

l) Csak mellesleg érintem, hogy a tudomány synonymok alatt épen a 
megfordított] át érti annak, mit a szerzők állítanak, t. i. rokon értelmű, de 
különböző hangzású (gyökü) szókat. Hogy pl. Aal (angolna), allé (mind), Ahle 
(árr) és Allee (fasor) — ez a szerzők első példája — synonymok volnának, 
azt még senki sem állította; de igenis synonymok, pl. bcfehlen, gebielen, 
heissen, ordnen, bes télién stb., mert mind «parancsolást» jelentenek. De ez 
elemi nyelvtanba való.

*) Deutsche Grammatik für Mittelschulen von Kari Schiller. Wien 
6. kiadás, 18—25. 1.
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tény, hogy elintézetlen, b én részemről érdeműi rovom fel e könyv 
szerzőinek, hogy napi rendre tűzték, l) ha az általak javasolt eljárást 
nem helyeselhetem is.

A német helyesírás ugyanis Németországban magában némi 
megállapodásra2) jutott, legalább az iskolában, sőt Poroszországban jó 
részben már az iskolán kívül is. Ausztria, Bajorország, Poroszország 
és Würtemberg8) 1879-ben és 1880-ban hivatalos helyesírási szabály* 
zatokat adtak ki, melyek az illető államok iskoláiban és iskolai köny
veiben érvényben vannak. így tehát négyféle német orthographia *) 
volna, 8 első pillanatra nehéz feladatnak tetszhetnék, ezek közöl hazai 
iskoláink számára a legezélszerűbbet kiválasztani, — mert hogy a meg
levőkből kell választanunk és nem szabad egészen újat gyártanunk, arra 
nézve alig fognak eltérni a vélemények.

E feladat azonban annyiban nem nagyon nehéz, mert ez ortho 
graphiák mind Rnumer Rudolf azon főelvéből indúlnak ki, hogy az 
orthographia rendezésénél a hagyományos, jelenleg is szokásban levő, csak 
egyes kérdésekben ingadozó írásmódot kell alapul venni. Úgy nem fel
tűnő, hogy a hivatalos négy helyesírás lényeges pontokban egyező ; ez 
főleg a németországiakról áll, melyek csak mellékes dolgokban térnek 
el egymástól.

A következőkben röviden összefoglalom az egyező és eltérő hatá
rozatokat. A németországi helyesírásokat, a hol egyeznek, egynek ve
szem (N.), a bajort (B.) külön és a poroszt (P.) külön csak ott említem, 
a hol eltérnek egymástól. Ezekkel rendesen csak az ausztriai (A.) 
helyesírást állítom szembe. A würtembergi (W.) nem t?ír fontossággal.5)

A hivatalos orthographiák megegyeznek a következő pontokban:
1. Á, Ö, Ű írandó, nem Ae, Oe, Ve; tehát Apfel, Ófen, Úbel, nem 

Aepfel, Oefen, Kebel.

*) L. Tiber Ágostnak a Tanáregyleti Közlöny-ben (1876 és 1881) 
megjelent két czikkét is.

2) L. főleg W. Wilmanns kitűnő könyvét: Kommentár zűr preus- 
sischen Schulorthographie, Berlin, 1880, 218 lap.

8) A würtembergi szabályzat jóval régibb keletű, mint a többiek; 
azért berendezése és szabályzatainak fogalmazása részben igen eltérő.

4) Van természetesen több hivatalos és nem-liivatalos szabályzat is,
de ezek lényegtelenek, ba oly roppant zajjal lépnek is fel, mint például 
a Sanders Dánielé.

s) Az egyezések és eltérések pontos összeállítását lásd a bécsi Zeit- 
schrift für das Realschulwesen 1880-diki ötödik füzetében, Tiber Ágost
múlt évi czikkében és minden egyes kérdésre vonatkozólag Wilmnims id.
művében.
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2. Az ieren-re végződő igékben ie írandó; tehát regieren, studierenr 
nem regiren, stud íren. Ez ie természetesen megmarad ez igék szárma
zékaiban is: Regierung. (W. szerint csak azon igékben írandó ie, melyekből 
ier végzetÖ főnév van : Barbier, Quartier stb., különben iren-t kell írni.)

3. A nis képző egyszerű zár s-sel (§) írandó ; ez az s megkettőzte- 
tik (ff), ha utána hangzóval kezdődő rag következik; pl. .©let$nid, 
©íei<$niffe. {W, szerint nifj írandó.)

4. A hangzónyújtást, mint eddig, háromféleképen jelölik : 1. az
a, e és o megkettőzésével, pl. Aal, Beere, Boot; — 2. az i-nél w-vel, 
pl. viel, lieb; — 3. A-val folyékony mássalhangzók előtt, pl. fehlm, 
lehren, néhmtn, mahnen.

5. A th megtartandó a tulajdon- és idegen nevekben, pl. Bertha, 
Oünther, Kathedrale, Panther.

6. A szóvégi h a heit képző előtt elmarad, pl. Roheit, Hoheit 
(= Roh-lieit, Hoh-heit).

Megegyezés van — sok aprólékos szabályon kívül — még a 
kezdőbetűkről, a kötő- és hiányjelről szóló szabályokban is.

Az eltérések — t. i. az elviek, az egyes szók írására vonatkozók 
nem lényegesek — a következő pontokban foglalhatók össze:

1. A th írása. E th a következő vagy előző szótag hangzójának hosz- 
szát jelölte, pl. Theil vagy Xoth. X. szerint a th mind a két esetben elej
tendő s helyette egyszerű t írandó; csak a következő szókban marad 
meg a th: Thal, Thon (agyag), Thor (kapu és bolond), Thran, Thrline, 
Thron, thun, That, Unterthan, Thiire. — Ausztria szerint ellenben a 
következő szótag hosszát jelölő th mindenütt, az első szótag hosszát jelölő 
th pedig kevés kivétellel mindig írandó, tehát Theil, Thier— Xoth, Rath 
stb. Németország e pontban a hagyományos orthographia egyik legki
rívóbb fél8zeg8égét szüntette meg.

2. A s-htingok írása. X. megtartja az eddigi írást: ff rövid hangzó 
után, ha a sziszegőket ugyanazon szóban újra rövid hangzó követi: 
Ijöffe, laffe, cffc: — fc pedig a szó végén vagy mássalhangzó előtt és 
összetételekben: fjafet, ípafj, fjafjlidj. A. szerint a rövid hangzó után fí, 
*11. a szó végén fs, hosszú hangzó után fi áll: $affe, ípafö, ftlufS, fltejjeti. 
Latin írásban ez fe N. szerint fs, A. szerint 3. — A német kötőszó X. 
szerint bűji (hogy), A. szerint bajé. — X. t előtt f-t, A. 3-t ír, pl. lieft 
(ie£t, löfte, löőte. — Ausztria tehát az s-hangok írását még zavartabbá 
teszi és két új írásjegyet (fá, 3) hoz be.

3. Három egyenlő mássalhangzó összekerülése alkalmával B. és .4. 
egyet töröl, P. megtartja mind a hármat, pl. BA.: Stilleben, Bettueh, 
P .: Stillleben, Betttuch.

4. Az összetett mássalhangzókat — milyenek: ft, fp, pf, cf, — 
X. mind elválasztja, i .  együtt hagyja, tehát .V. • faltén, li^peíit, tyüp̂ fen,.

Digitized by Google



HAZAI IRODALOM. 255

neMen, tro^jen; A .: fa*ften, It-fpeln, ffü-pfen, nê cíen, trónén. AP. szerint ng 
elválasztandó: Un-gar, ^m̂ ger, B. szerint az első szótaghoz csatolandó; 
Ung-ar, fting=er.

5. Az igékkel képezett összetett kifejezéseket P. külön, AB. egy 
szóba írja ; tehát P .: in adjt nef>men, ju ftönbe fommen, f)auő faltén stb., 
A B .: inadjtiteí>men, juftanbefontmen, f>au§f>alten.

6. Végre az idegen szók írásában az összes helyesírások Raumer 
Rudolf álláspontját fogadták el (mely szerint az idegen írás megtar
tandó), csak a C betűre vonatkozólag van lényeges eltérés, mert e 
helyett (a legtöbb esetben) X. a kiejtés szerint K és Z betűket használ, 
tehát pl. Slíabemie, ilanal, Capital, floíonie, — íDejember, tfonjil, 2Jlebijin, 
^ro3efc stb., míg A. ez esetekben is a C mellett marad: Sícabemie, D̂ecember 
és a többi.

Ez eltéréseket röviden úgy foglalhatni össze, hogy Xémetorszáy 
igen lényeges pontokban egyszerűsítette, józanította, megkönnyítette a német 
helyesírást, míg Ausztria legnagyobbrészt co7iservativ maradt s a hol újított, 
többnyire csak növelte a régi zavart. Ezt ma már az osztrákok magok is 
belátják, és semmi kétség, hogy az osztrák helyesírás nem fog sokáig 
érvényben maradhatni, hiszen semmi sem indokolja existencziáját, s ha 
Poroszország jobban sietett volna szabályzatával, Ausztriáé bizonyára 
létre sem jön.

Hogy nekünk magyaroknak, ha a német helyesírást iskoláinkban 
rendezni akarjuk, ily körülmények közt mit kelljen tennünk, arra 
nézve alig fognak eltérhetni a vélemények: el kell fogadnunk a német, 
a porosz helyesírási szabályzatot, melynek némely határozatát bátran 
még egyszerűsíthetjük is ; a th pl. még a porosz orthographiában kivé
telesen meghagyott szókban is egyszerű í-vel helyettesítendő. El kell 
fogadnunk a porosz szabályzatot, mert

1. az Összes helyesírási szabályzatok közt ez a legjózanabbik és a 
német orhographiai reform, további fejlődésében kétségteleuűl Német
ország döntő vezérállamának helyesírásából fog kiindúlni;

2. mert nekünk nemet irodalmi és nyelvi dolgokban nem Ausztria 
az irányadó, hanem Németország, különben Goethe és Schiller helyébe 
is Castellit és Nestroyt kellene tennünk; végre mert

3. a porosz orthographia az egyedüli, mely az irodalombaji él, 
mely tudományos munkákban alkalmaztatik, melyet a sajtó igen tekin
télyes része már elfogadott. Az osztrák orthographiát magában Ausz
triában sem használja senki; tisztán és kizárólag csak az iskolában és 
a tankönyvekben tengődik. Minek tanuljanak meg tanítványaink oly 
helyesírást, melylyel sem az irodalomban, sem az életben sehol nem 
találkoznak ?

Ezek után az előttünk fekvő könyv szerzőinek már elvi állás
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pontját nem helyeselhetjük. De a könyvet különben nem mondhatjuk 
jónak.

A szerzők helyesírási szabályzatát nemcsak a tanulók, de még a 
tanárok sem fogják megérteni. Szolgai fordítása ez a német eredetinek, 
mely természetesen olyanok számára készült, kiknek a német az anya
nyelvűk, úgy hogy a magyar tanuló és tanár nem boldogúlhatnak vele. 
A szerzők egyetlen magyarázó szót sem koczkáztatnak, még az ere
detinek bevezetését is (mely a német helyesírás elvéről szól) elhagy
ták. A fiúk még azt sem tanulják meg e szabályzatból, hogy mely szó
tagok hosszak és melyek rövidek, mily szerepe van a hangsúlynak, 
mily viszonyban állnak hangsúly és mennyiség egymáshoz stb. Pedig 
az elvi dolgok helyes megértése nélkül az egész helyesírás önkényes 
határozatok s épen oly önkényes kivételek halmazának tűnik föl. Meg
vallom, én részemről általában nem tudom felfogni, hogy juthat valaki 
arra a gondolatra, hogy ily helyesírási szabályzatot lefordítson, holott a 
laikus is könnyen beláthatja, hogy a magyar tanulónak egészen más 
szempontból kell az előtte idegen nyelv orthographiáját előadni.

A szótár szerencsés gondolat, de kivitele nem jó. A legszüksége
sebb szók hiányzanak belőle, a felvetteknél is sehol a szók grammatikai 
szerepére (hogyan conjugáltatnak, declináltatnak, fokoztatnak stb.) leg
kisebb figyelem nincsen. E nélkülözhetetlen kellékek helyett kap a 
tanuló egy sereg idegen szót, melyekkel alig találkozik valamikor az 
irodalomban. így pl. egy hasábban (37. 1.): Compliment, Complot, com- 
plotieren (?), Compositeur, Compot, compress, Compromiss, compromittieren, 
Comptoir, concar, concentrieren, Concession; Concil, concipieren, Conclave, 
Concordat. concret, Concurrent, Concurs, Condition, Conditor, Condolenz, 
Condor, Conduct, Conducteur, Conduite, Confect, Confetenz.

Pedig az ily szótárra, meggyőződésem szerint, roppant szüksé
günk volna. Német nyelvi oktatásunk egyik fő baj a kétség kívül abban 
rejlik, hogy az alsóbb osztályú tanulóknak nincsen szótáruk. A nyelvtanok 
és olvasókönyvek szerzői e bajon jegyzetekkel, magyarázatokkal, szó- 
gyűjteményekkel iparkodnak segíteni. Az illető könyvek ez által drá
gábbak lesznek, sok lomot hordanak fel minden egyes kötetben, és 
végre is nem segítenek a bajon, mert az ifjúságnak teljes szótárra van 
szüksége, még pedig oly szótárra, mely neki a grammatikában is pontos 
és alapos felvilágosítást nyújtson. Még az sem elég, ha egy főnévről vagy 
igéről megjegyezzük, hogy «gyenge* vagy «erős», mert e • felvilágosí
tással* sem a főnevet nem decimálhatja, sem az igét nem conjugálhatja 
a tanuló. A felfogásunk szerint készült szótárra való kellő figyelemmel 
szerkeszthetnék azután tanférfiaink olvasókönyveiket is, melyekben 
csak azt kellene magyarázniok, a mi a szótárban megmagyarázva nincs.

Összefoglalom a mondottak alapján nézetemet:
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1 . Rendezzük a német helyesírást iskoláinkban, még pedig a 
porosz orthographiai szabályzat alapján.

2. E szabályzat, tekintettel arra, hogy a német nyelv nálunk 
idegen és'nem anyanyelv, ügyesen átdolgozandó s egyes tételei (első 
sorban a tanár számára) röviden, de világosan indokolandók.

3. E szabályzathoz szótár csatolandó, mely a német nyelvnek 
leglényegesebb szókincsét magában foglalja, főtekintettel a középiskolai 
oktatásra. A szók grammatikai használatáról e szótár mindenütt 
pontos felvilágosítást nyújtson.

Meggyőződésem szerint ily munka kiadása a kormányt illeti, 
mert e könyvnek főkellékei: teljesség (tehát meglehetős terjedelem, vagy 
húsz-huszonöt ív) és olcsóság (legfeljebb 50 kr.). A helyesírás rendezése 
és szabályozása különben is a kormány dolga.

H einrich  G usztáv .

Olvasmányok a Poétikához, szerkesztette Névy László. Budapest, 1881.
Eggenberger. 234 lap. Ára 1 frt 40 kr.

•Ezen olvasmányok a Poétika kiegészítéséül szolgálnak. Leg
nagyobbrészt azon költemények, melyekre az elméletben hivatkozás 
történik . . .  A kiválasztásban nemcsak a művek classikus értékét és a 
műfajra nézve jellemzetes voltát, hanem azt is szem előtt tartottam, 
hogy az olvasmányok közt legkiválóbb költőink képviselve legyenek.» 
így nyilatkozik maga a szerző az előszóban könyvének ezélj áról.

Névy Poetiká-ja. ügyesebb tankönyveink egyike; gazdag anya
got ölel fel, mégis könnyen érthető és áttekinthető; sem felfogásában, 
sem előadásában nem áll feltűnően a középiskola színe fölött, de azért 
laposnak vagy üresnek sem mondható; nem önálló vagy eredeti (a mi 
tankönyvben többnyire nem érdem), de nem is szolgai mása valamely 
idegen munkán»k. Greguss Költészettana minden tekintetben ellentéte a 
Névyének; rövidebb, tömörebb, magasabb és önállóbb felfogású, széle
sebb látkörű, tudományosabb irányú, elvontabb stílű, —de mind e jeles
ségei (hazai viszonyaink közt) jó részben nehézségekké s akadályokká 
válnak, főleg gyengébb vagy kényelmesebb tanár kezében. Azután 
nincsen hozzá olvasókönyv. Névy könyve, melynek felosztására s 
definitióira nézVe sok esetben eltérhetnek a vélemények, megér
demli, hogy iskoláinkban elterjedjen, — most még inkább, minthogy 
az előttünk fekvő kötetben adott mutatványok az elmélet megértését 
kiválóan előmozdítják.

Ez ‘Olvasmányok* általában kellő szakismerettel, irodalmi jár
tassággal és peedagogiai tapintattal szerkesztett tankönyv, s kétség 
kívül hasznavehető alapja lesz a költészettani oktatásnak. Sőt egyik 
oldala különös dicséretet érdemel. Szerző ugyanis három nagy epikus
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művet: a Zrínyiászt, Zalán futását és Csokonai Dorottyáját teljes, 
részben prózai, részben szószerinti kivonatban közöl. Ez eljárásával 
azt akarta elérni, bogy az ily művek is egész terjedelmükben tárgyal
hatok legyenek az iskolában. Mind a felfogás, mind az eljárás helyes, s 
a képzelhető legjobb eredményt várhatni tőle: a kivonatosan ismer
tetett munkák teljes elolvasására fogja a tanulókat serkenteni.

Az «Olvasmányok* tehát hasznavehető könyv s mint ilyen 
engedélyezhető. Mégis bátor vagyok a következőkben nehány megjegy
zést koczkáztatni, melyek, nézetem szerint, figyelmet érdemelnek a 
talán reá bírják a szerzőt arra, hogy művét a valószínűleg nem sokára 
bekövetkező új kiadás alkalmával ezek értelmében módosítsa és töké
letesítse.

1 . A szerző nem vett fel drámai olvasmányt, mert, mint az elő
szóban mondja, «ha valamely műfajnál, akkor a drámánál szükségei 
az egésznek feldolgozása*. Ez tökéletesen helyes, és az új tantervnek 
nem legkisebb érdeme, hogy e helyes felfogást érvényre emelte. De a- 
szerző következtetése még sem áll. A drámáról magáról, a dráma 
szerkezetéről-es törvényeiről csak egész mű olvasása alapján nyerhet a 
tanuló teljes és megfelelő képet. Ily egész művet kell vele olvastatni,, 
tragédiát és komédiát egyaránt. De a Poetiká-bán ezen kívül még 6ok 
mindenféléről van szó, mit bizony nagyon czélszerű volna, hacsak 
töredékes példában is, a tanulónak bemutatni. így pl. egy összefüggő 
jelenet valamely görög tragédiából, Aristophanesnek legalább egy para- 
basisa, Plautusból, Calderonból, Corneilleből egy-egy jelenet a külön
böző korok és nemzetek drámai stíljét tanulságosan szemlélhetővé ten
nék. A szöveghez csatolt rövid magyarázatok, jegyzetek, bevezeté
sek stb. alkalmas módon előmozdítanák a közlött részletek teljes meg
értését. Ez az eljárás még más szempontból is igen ajánlatos, hogy t. L 
a tanulókat a remekművek teljes elolvasására buzdítaná. Pedig végre is 
e serkentés, e buzdítás egyik legfontosabb feladata a tanításnak.

2. Az olvasmányok általában jól vannak kiszemelve ; bár némely 
darabot (ilyenek pl. «Szőcs Marcsa*, egy-két óda s epigramm, nehány 
régibb írónknak némely sem költői, sem történeti szempontból nem 
értékes darabja) könnyen helyettesíthetni értékesebbel és részben az 
iskolába jobban illővel. De fontosabbnak tartom a prózai olvasmányok 
szaporítását. Az egész kötetben (243 lapból!) nincs három lapra terjedő 
prózai olvasmány. Ez, nézetem szerint, az oktatás szempontjából nagy 
baj, pedig a szerző könnyen tehet róla, ha ott, a hol lehetséges, így a 
mondánál, a regénél (Krisztus és a madarak, 16. 1., nem rege, hanem 
legenda), a legendánál (legjobb legenda-költőink, Arany és Tompa, 
nincsenek képviselve), a szatíránál, mesénél, allegóriánál stb., — men
nél több prózai darabot is fölvesz. Persze legjobb volna (ezenkívül),
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ha a regényt és novellát is ezen kötetben vette volna föl. Elég furcsa is, 
hogy poétikai olvasókönyvben ezeknek nyoma sincs, annál furcsább, 
mert a szerző e költői fajokat Poetiká-jában (63—74.11.) — természe
tesen ! — kellő terjedelemben tárgyalta. Talán a PJietoriká-hoz igért 
prózai olvasókönyvébe akarja a regényt és novellát fölvenni ? vagy 
egyáltalában nem szándékozik ezekből mutatványokat adni, mert nem 
akar töredékeket közölni olvasókönyveiben ? Mind a két szempont 
helytelen ; a regény és novella költői fajok (nem is tekintve azt, hogy 
van verses regény és verses novella, ha némely ©sthetikus máskép 
nevezi ie), és mint ilyenek a poétikába, illetőleg a poétikai olvasó
könyvbe valók ; töredékes bemutatásuk pedig nem képezhet akadályt, 
mert a regény is úgy tárgyalható, illetőleg tárgyalandó, mint a hogy 
Névy igen helyesen a felvett eposzokat tárgyalta.

3. Legnagyobb kifogásom a könyv ellen a jegyzetek csekély 
száma, sőt, mondhatni, teljes hiánya. Nem ismételhető elégszer, mire 
az «XJtasítások» is többször felhíják a figyelmet, hogy lehetővé kell 
tennünk a tanuló házi készülését és meg kell könnyítenünk, rövidebbre 
szabnunk az iskolai oktatást. A mi száraz tárgyi magyarázatra szük
ség vau, azt a tankönyvben lehet, sőt kell is közölni. Egyes olvasmá
nyoknál meg, pl. Horatius költészettanánál, épen megfoghatatlan a 
magyarázatok teljes hiánya. De másutt is számos helyen elfért volna 
egy kis jegyzet. Hogy csak egy-két példát említsek, a 204. lapon Az 
örök istenáldta Gaea, a 164. lapon a sybarita é6 a 215. lapon a szibarita 
ráz nagyon megkívánják a magyarázatot, nem is szólva az elbeszélő 
költeményekről, melyek legnagyobbrészt s itt-ott jó sok magyarázatra 
rászorúlnak. A Fóti dal-nál a következő jegyzet olvasható: «Készült 
Fóton, az 1842. okt. 5. szüret alkalmával. Innen czíme*. Ez adatot rég 
megczáfolták (Vörösmarty M. M. ed. Gyulai Pál, II. 292.1.). Jobb lett 
volna, ha a szerző pl. a második versszak következő Rorait magyarázza:

Hol van a hal, mely dicső volt 
És remek ?

Tudom, hogy némelyek szerint e magyarázatok a tanárra bizan- 
dók, — de a tapasztalás mindenkit meggyőzhetett már arról, hogy így 
nem érünk czélt, hogy tanáraink közt még mindig nagy számmal 
vannak olyanok, kik vagy nem tudnak vagy nem akarnak fáradozni. 
De figyelembe veendő az is — és erre kívánok legnagyobb súlyt fek
tetni — hogy kár az ország összes tanárait egyes adatok, nevek, czél- 
zások kutatásával fáradoztatni, mikor a tankönyv szerzője ezt a fővá
rosban, hol minden tudományos eszköz és a legkülönbözőbb szaktudó
sok rendelkezésére állanak, nagy fáradság nélkül elvégezheti. A vidéki 
tanár sokszor, tudományos eszközökkel, könyvtárral stb. nem rendel
kezvén, legjobb akarata, legnagyobb buzgósága mellett sem érheti el
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azt, mit a fővárosi tankönyvszerző csekély utánjárással elvégezhet. 
Ne csináljunk folyton fél munkát, még pedig oly fél munkát, melynek 
másik, nehezebb felét másokra hárítjuk.

4. Még egy kis megjegyzést. A csodaszarvasról szóló regénél (ez is 
mennyi magyarázatra szorúl!), a Zrínyiásznál, Zalánnál s Kemény 
Simonnál (Vörösmartytói) a szerző bevezetésül — igen helyesen — 
adja a történeti alapot, de csak az elsőnél magából a forrásból (Kézai- 
ból), a többieknél Horváth Mihályból. Ez utóbbi eljárás annál kevésbbé 
helyeselhető, mert a szóban forgó költemények szerzői Horváth Mihály 
könyveit nem ismerték, s így nem is használhatták, nem belőle merí- 
totték a feldolgozott tárgyat. Helyesebb volna, vagy mindig a forrást, 
vagyis az illető esemény első feljegyzését vagy legalább oly feljegyzést 
közölni, mely valószínűen az illető költői műnek forrása volt, vagy 
végre, a hol sem az egyik, sem a másik nem lehetséges, e történeti 
alapot sokkal rövidebbre fogni. — Enyingi Török Bálint levelénél 
(154. 1.) szintén nem ártott volna a ‘történeti alap* rövid össze
foglalása.

Ezek volnának azon általánosb irányú megjegyzéseim, melyeket 
hazai szakférfiainknak s különösen az előttem fekvő könyv szorgalmas 
8 folyton előre törekvő szerzőjének figyelmébe ajánlani akartam. Névy 
poétikai olvasókönyve mostani alakjában is hasznos könyv, — különben 
is egyetlen poétikai olvasókönyvünk; de ha az említettem kívánságokat 
teljesítené, nézetem szerint nemcsak jeles tankönyv lenne, hanem az 
iskola falain kívül is számíthatna érdeklődő és hálás közönségre.

Budapest, 1882. február hó 18.l)

ANAEREONI DALOK.

9. Az elfogott fecske.
Hogyan fenyítselek meg,
Te csacskaszáju fecske ?•
Megfogjam és lenyírjam 
A fürge-röptü szárnyad’ ?
Avagy kövessem inkább 
Téreusz királyt s tövestül 
A nyelvedet kivágjam ?
Mit rablód el Bathyllust 
Olyan korán csipogva 
Szépséges álmaimból ?

P. T hew rew k E.

*) A Magyar Országos Közoktatási Tanács bírálata.
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Goethe et Diderot pár J. Barbey d'Aurevilly. Paris, 1880. E. Dentu, 
éditeur. XXIII, 290 1. Ára 3 frk. 50 cent.

Si l’on n’ixnprimait que l’utile,
il y aurait cent fois moins de livres. Voltaire.

Vannak emberek, kik vagy elbizakodott önzésből, vagy czinikus 
félszegségből mindig ellenkező véleményben szeretnek lenni másokkal, 
még pedig annál inkább, mennél fontosabb a vélekedés alapjául szol
gáló tárgy.

Minden jel oda mutat, hogy a czímben megnevezett munka 
szerzője az ilyen különködő embereknek is a legszélsősködőbb fajtájá
hoz tartozik. Nagy maga-fitogtatásával előáll, hogy ő bírálatos (tanul
mányt* (étude) ír ; mentegeted zik, hogy őt semmi külön érdek és szem
pont nem irányozza; kérkedik, hogy ő csak az igazat akarja, de bátran 
kimondani, s a nagyzó vállalkozás mégis oda lyukad ki, hogy az egy
más mellé illesztett két testes (tanulmány* voltaképen gyalázó pam- 
phlet; a nagy pártatlanság valóságos nemzeti és felekezeties epés
kedés, a bátor szókimondás pedig a legközönségesebb fajtájú dühöngő 
szidalmazás.

Nem tekinthetjük föladatunknak, hogy Göthét, különösen pedig 
Diderot-t e munka gáncsolásai ellen védelmezzük. Különben sem 
szorul egyikök sem a mi paizsunkra. Mi a mérgeskedő munkát csak 
mint irodalmi curiosumot, mint olyan szenvedélyes seperatum votumot 
kívánjuk bemutatni, mely embert és müvet egyiránt a gyűlölet szem
üvegén nézve vizsgál és itél meg.

Kellemetlen s egyszersmind nevetséges látvány egy ilyen béka- 
poffeszkedés, egy ilyen tudós-oktalankodás, egy ilyen chauvinismussal 
vegyes ultramontán türelmetlenkedés, de nem minden tanulság nélküli, 
a mennyiben minden méltatlankodás a méltányosság iránti becsülést, 
minden igazságtalanság az igazság iránti tiszteletet s minden elfogult
ság az elfogulatlanság iránti hajlandóságot éleszti és fokozza.

D’Aurevilly könyvében a két famosus (tanulmányt* egy hosszú 
bevezetés (introduction) előzi meg, mely kijelenti egy részről, hogy a 
két bírálat eredetileg nem egy terv szerint készült, de utólagosan 
összeillőnek mutatkozott, a mennyiben Göthe Diderot nak a tanít
ványa, kiegészítője; kijelenti más részről, hogy e könyv föl akarja 
végre szabadítani Francziaországot a Németország nyomása alól, mely 
utóbbi az előbbit «bölcsészetileg és irodalmilag occupálta s a franczia 
észjárást és képzelődést leigázta* annyira, hogy Göthe dicsőségét is
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Francziaország, «a csábító Francziaország tette európaivá*. A mint 
aztán e szerencsétlenség miatt jól kijajgatja magát 8 számtalan változat
ban hirdeti, hogy Göthe igazában mennyire semmi és senki, áttér 
voltaképi tárgyaira.

D’Aurevilly ur Göthe munkáit természetesen nem eredetiben, 
hanem fordításban, Porchat fordításában olvassa és bírálja. Mellesleg jól 
kifizeti szegény Porchat-t, meg Göthének valamennyi franczia fordí
tóját, b nem annyira azért, hogy ez «irodalmi kontár* munkáit lefor
dították, hanem hogy a lefordításra érdemeseknek találták.

Göthét és munkáit nyolcz fejezetben tárgyalja, melyek közül az 
első az általános méltatást, a 'második Göthe színmüveit, a harmadik 
költeményeit, a negyedik a philosophiáját, az ötödik a regényeit, a hatodik 
az utazásait, a hetedik Göthét mint tudóst mutatja be, s végül a nyol- 
ozadik a tanulmány eredményeit foglalja össze.

Mindjárt bevezetésül kimondja, hogy Göthe öt untatta, már pedig 
igazi lángész nem lehet úntató. De hát Göthét csak a félkegyelműek 
tartják lángésznek, s hogy ily szerencsétlenek vannak, az mindenek- 
fölött Francziaországnak, különösen pedig Staélnénak a vétke. A fran- 
cziák híresztelése nélkül Göthe csak a németek közt ütött volna zajt. 
Sokkal inkább tanult, mintsem alkotó szellem lévén, egész életén át 
£oh’sem csinált egyebet, mint «fordított és átdolgozott*. Különben 
pedig tetőtől talpig együgyű (badaud) volt. De azért belekontárkodott 
mindenbe. Volt miniszter, színházigazgató s írt annyi mindenfélét, 
hogy kísérleteinek se vége, se hossza. És egyebek közt Lewes mégis 
talál rajta magasztalni valót. No, de «Lewes sem nem tudós, sem nem 
kritikus, sem nem bölcsész, hanem egészen egyszerűen életíró*, ki mem 
pirul* Göthét ennek saját önéletrajza alapján dicsőíteni.

Göthében nemcsak maga Göthe, hanem a világ is a drámaírót 
bámulta leginkább. Drámai művei közül legnagyobb mértékben elra
gadta Németországot (noha nem annyira irodalmi, mint inkább nem
zeti tekintetből) Faust. Pedig hát Faust nem a Göthe agyából szárma
zott, hanem kívülről jutott be az agyába, mert már régóta többszörösen 
készen volt; elkészítette azt főleg a Marlowe hatalmas keze, mely után 
Göthének nem volt egyéb teendője, mint az átdolgozás. Aztán Göthe 
Faust-ja különben is inkább opera, mint dráma, s az is összeférczelve 
többé-kevésbbé élő képekből, melyek laza egymásutánban követik egy
mást s középkori tudákosság képviselői. De a Faust mindenesetre jobb, 
mint a Götz von Uerlichingen, mely, igaz, nem fordítás, de shakes- 
pearei utánzat. Faustban egyetlen egy személyt vallhat Göthe a 
magáénak, t. i. Margarétát, ki igaz és élő, de annyira faj képpé átalá- 
nosítva, hogy minden társadalomba és czivilizáczióba beillik, s hogy 
Göthének valamennyi más nőalakja is mind ennek az egynek a változata.

2 6 *1 KIRÁLY PÁL.
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Mephistopheles nem a Götheé, hanem a legendáé. Egy-két vonást leszá
mítva Mephistopheles nem igazi, hanem csak «német ördög*.

Visszatérve Götz von BerJichingenhez, úgy vélekedik, hogy 
Götz pasztán egy «feudális Don Quichotte*, ki szereplő társaival 
együtt úgy tesz-vesz, mintha madzagon rángatnák. Jobbnak tartja 
ennél Egmont-ot} noha ez sem egyéb bizonyos személyek és ismeretes 
események jelenetezett eüéptetésénél (défilade), egyetlen Göthei alakkal, 
Claire-vel, ki azonban nem más, mint a Faustbeli Margaréta. De ez 
természetes, mert hiszen a Göthe tehetsége semmiben sem meddőbb, 
mint a nőalakok teremtésében. Különben e tragédiában minden Beau- 
marchaistól való, de Beaumarchais szelleme nélkül. S ez annyival 
kevésbbé csodálható, mert Göthe csak toldott-foldott, sokat olvasott, 
de képzelő tehetsége egy csöpp sem volt. Turquato TVuso-jában Rous- 
8eaura ismerhetni s Iphiyenia in Tauris-a. nem egyéb, mint görög után
zat, de csak annyira hasonlítva a görög drámához tmint egy hóember 
egy márványszoborhoz*. Egyetlen egy darabban látszik megdobbanni 
az az izom, melyet Göthe szívének lehet nevezni, t. i. Stella-bán, csak
hogy ez meg Werther-'b6\ van «lopva*, mert Göthe még önmagát is csak 
át szokta dolgozni. Clavijo is csak «összeollózott t tragédia.

Maradt Göthétől közel egy kötetnyi vígjáték is ; de azok mind 
csupa haszontalanságok. «Nincs Páriában olyan kis színház, melynek 
repertoireján nem szellemesebbek, jellemzetesebbek 6 comicusabbak 
volnának nemcsak a comoediák, hanem a vaudevillek is*, mint a Göthe 
vígjátékai, melyekben sokkal több az alacsonyság, mint a szellem. Már 
pedig, a mi alacsony, az megszűnik szellemes lenni.

A Göthe költeményeinek megbírálásánál a fordításhoz mellékelt 
arczkép elemzéséből indul ki. Keresi e nyalka (coquet) arczképen a 
költői kifejezést, a «Jupiter-Göthe* fenköltséget, a Beethoveni, Byroni, 
Miltoni szem-kifejezést, de hiába; s kimondja merészen (hardiment), 
hogy hiszen «Göthe legkevésbbé sem költői egyéniség*. Ismervén saját 
ürességét, inkább a tárgyas költészettel foglalkozott, mint olyan ember, 
a ki csupa szem volt, de szív és agyvelő nélkül. Hanem tárgyas költő
nek is milyen ! Római eleyiái nem is elegiák, hanem leírások. Wahrheit. 
und Dichtuny czímű versei sem nem költemények, sem nem igazságok. 
Még legjobb a Divan-)ft, de az is a Hammer fordította Hafíz hatása 
alatt készült, Bakis jóslatai egyszerűen érthetetlen badarságok. LHsti- 
chonai annyira közönséges sententiák és közmondások, melyeket még 
egy Göthének sem volt érdemes versbe foglalnia. Szóval ezen egész 
úgynevezett költészeten az a germán köd ömlik el, mely a németeket 
a legrégibb időktől mind e mai napig jellemzi.

Hát még philosophu8nak milyen pliilosophus ez a Göthe ? Való
ságos fakir pliilosophus a fakirnak mysticisrausa nélkül. Az volt a
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hite, hogy «a természet istenben és isten a természetben van, a mi 
épen úgy hindu, mint német pantheismus*. Olvasta ugyan Spinozát, 
de nagy tisztességre emelnők, ha spinozistának neveznŐk. Hindu volt ő- 
egészen, valóságos pangloss, de e mellett sokban hasonlított Talley- 
randhoz is, noha ennek természeti adományaival nem dicsekedhetett. 
Göthe sem nem tisztán költő, sem nem tisztán tudós, hanem e kettő
nek ritka példájú keveréke, oly keverék, melynek főtulajdonsága a 
látszat.

Regényt is írt hármat e czímek alatt: Werther, Wühelm Meister, 
Wahlverwanduchaften, mely utóbbit d’Aurevilly «Concubinage»-nak 
kereszteli, hozzá tevén, hogy «a derék, becsületes németek csak azért 
találták föl a metaphysikát, hogy legyen képmutatásukat mivel leplez
niük*. Werther egy affektált, érzelgős, gyermekes suhancz-munka, mely
ben Göthének egyetlen leleménye a pisztolylövés; mindazáltal ez a 
három közt a legjobb s még ma is elolvasható. Ellenben a másik kettő 
még csak rossz könyvnek sem mondható, hanem megnevezhetetlen, 
kimondhatatlan s olvashatatlan izé, minden bírálaton alul álló com- 
positióval. «Becsületemre (így kiált föl), hihetetlennek tartom, hogy 
azok, kik Göthéről a lángészt megillető tisztelettel beszélnek, olvasták, 
még pedig végig olvasták volna a Wühelm Meistert és a Wahlverwandt- 
schaftenU. E két munka az ostobaság tüneményei. Idő- és önérzet
pazarlás lenne ezekkel bővebben foglalkozni. Csupán annyi legyen 
mondva az utolsóról, hogy az a mormonok concubinatusa s beidel- 
bergi hordószámra méri az úntatást, ezt az egyedüli alkotását 
Göthének.

Ezt követőleg örömmel jegyzi meg d’Aurevilly, hogy az eddigi 
fejezetek ellen, noha azok a Constitutionelben s részenként jelentek meg, 
egyetlen tiltakozó hang sem emelkedik, bár ő valóságos skandalu
mokra volt készen. Csúfolván Göthét, hogy az «ördöngös Voltairet* 
akarta, de tehetség nélkül játszani, sorra veszi Ütazdsait. Először is 
olaszországi útazásáról szólván, szemére veti, hogy «nem szerette sem 
a régieket, sem a történelmet, mert a történelem nem látható valami*, már 
pedig Göthe egyetlen egy orgánumnak, a szemnek a rabszolgája. Külön
ben útazónak is olyan volt, mint egyébnek. Középszerű tehetsége csupán 
gyermekes, vagy öreges kíváncsiságban nyilvánúl. Leírásai, elbeszélései 
unalmasok, együgyűek mindenütt, mert hiszen szeme úgy volt alkotva, 
hogy mindenütt és mindenben csak a kisszerűt látta meg. «Figyelmes 
közellátó és paránykutató, ki a tárgyat, hacsak orrát bele nem ütötte, 
észre sem vette volna.* Egyébiránt «minden megvetése mellett is* 
fölemlíti, hogy Göthe néha mégis túlemelkedett «eredeti középszerű
ségén és saját értelmi színvonalán*. így pl. Rómában észreveszi a 
művészetet Maga mondja, hogy ott újjászületik az ember ; de ő nem
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született annyira újjá, hogy «a catholicismus római költészetét meg
értette volna*. De protestáns létére hogy is értette volna! Azt azonban 
nem tagadja, hogy a Göthe műbírálataiban, ha nagy fény nincs is, 
egy-egy szikra itt-ott mégis föl-föl villan. (A művészetről szóltában 
d’Aurevilly úr megteszi Dürer Albertet «nagy cseh*-nek [magnifique 
bohémé]).

Göthe Emlékirataiban, melyek szerinte sokkal gyarlóbbak útazá- 
sainál, mindössze két kifejezést talál a nagy kritikus valamire valónak, 
nevezetesen : «mint balzsamos gőzkör* és (egy fiatal hölgyre czélozva) 
•úgy látszék, hogy magával vitte páholyába azt a fényes éthert, mely
ben mondhatni, úszni szokott*. (!!!) Ezeknél sem szebb, sem okosabb 
kifejezés az egészben nincs több.

A mi a tudományosságát illeti, az is középszerű, mint mindene; 
de annyit megenged, hogy figyelő ember és «e figyelmessége révén el is 
jut a relatív eszességnek bizonyos fokáig* ; az állattanban, botanica- és 
anatómiában érdemet is szerzett; de ezzel aztán vége is a tudományá
nak. Egyebek közt Newtonra vonatkozó bírálata, melyet pedig még 
Faustjánál is többre becsült, valóságos megvetés tárgya lett. «S ez 
volt egyetlen bánata ennek a szerencse-gyereknek, ennek a Nabucho- 
donozomak, ki két lábon maradt s nem étetett az isten vele füvet, a 
mihez pedig annyi joga volt*.. .*)

De ki győzné türelemmel, hogy ezt a «komoly tanulmányt* még 
bővebben idézgesse ? Legyen elég tehát még csupán annyit megemlí
tenünk, hogy, miután Göthét fajankónak, bolondnak, erkölcsi múmiá
nak nevezgette s életét mint a legbotrányosabbat mutatta be, végül 
oda lyukad ki, hogy «egyetlen példa az irodalomtörténetben, mely 
pedig annyi bitangolást, annyi ál-érdemet takargat*, hogy egy Göthe, 
ez a nagy semmi, oly hosszú időn át oly nagy méltánylás tárgya 
lehetett. íme most már illő mértékre van leszállítva ez «irodalmi 
cameleon*, s azért ilyen modorban, hogy a büszke szellemeket (!) el- 
riaszsza a göthei dicsőség megkedvelésétől.

Egy csöppel sem kíméletesebb a másik, hasonló terjedelmű 
tanulmány sem; annyiban azonban mégis kegyelmesebb, hogy 
Diderot-t többnek tartja Göthénél. S hogyis ne, mikor Göthe csak 
Diderot után lett azzá, a mivé. D’Aurevilly Diderot-t először is mint

1) Nem lesz talán érdektelen itt megemlítenünk, hogy, míg d’Aurevüly 
{gy a sárgaföldig letapossa Göthét, addig az oktatásügyi minisztérium a 
tanár- és tanítójelöltek számára egy «mozgó könyvtárt* rendeztetvén be, a 
•nagy írók* czímű rovatban ilyesmit is ajánl: «60. Goethe: Herrmann et 
Dorothée*. — «61. Goethe: Goetz de Berlichingen*. K. P.

Philologiai Közlöny. VI. 8. 18
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philosophu8t bírálja; majd sorra veszi az elbeszéleseit s regényeit, a szín
müveit, a kritikáját, a levelezését s végűi még egyszer egymás mellé 
állítja a két hírhedt «charlatan*-t, megtoldván a szép parallelát azzal 
az ismételt mentegefödzéssel, hogy Göthe ellen nem a sédaxá napok 
emlékének hatása alatt szállt eíkra.

Diderot, «e roppant feosegő»t sokat írt. A mai kritika magasabb 
polczra helyezte, mint saját százada. Különösen nagyra becsülték a 
németek, kikkel egyébiránt nem egy tekintetben szellemi rokonságban 
áll. A franczia kritikusok közül kiváltképen Janin, Sainte Beuve és 
Joubert rajongtak érte, «szegények*, de Joubertnek mégis volt annyi 
ízlése, hogy csak a neki tetsző lapokat vágta ki és tette könyvtá
rába Diderot munkáiból, melyeknek többi részeit «inquisitor-módon» 
elégette.

A Diderot könyveiben az, a mi legérdekesebb, nem tőle, hanem 
leányától, Vandeulnétől való, s ez Diderot életrajza. Ez jól van írva, 
de elfogultan. Látta volna csak az apját a Procope*kávéházban, meg 
egyebütt,, majd másképen beszélne róla. Bármily ügyesen forgolódott is 
Diderot a társaságokban, azért csak nyalka mendikáns maradt Ő min
denkor. Parasztos nyárspolgári sajátságait sem a honi jó társaságok
ban, sem II. Katalin udvarában nem tudta levetkőzni. Diderot-t né
melyek Voltaire mellé állítják; pedig ép oly kevéssé hasonlított 
Voltaidhoz, mint Rousseau, hacsak abban nem, hogy mind a hárman 
gyűlölték a catholicismust. S épen ez Diderotnak az első vétke ; a 
másik pedig az, hogy a német szellemet ő honosította meg s ezzel a 
franczia szellemet nemzetietlenné tette. Őt bizonyos tekintetben a 
Göthe apjának lehet nevezni; de, mint az e korbeli apák, többet ér a 
fiánál. Diderot is, mint Göthe, sok mindenbe belekanalazott, de 
kevésbbé bárgyú dilettantismussal, mint Göthe. Még legvakabb volt 
nz egyházzal szemben, állítván, hogy «egyedül a józan ész (raison) 
teremt hívőket*; már pedig — d’Aurevilly szerint — «La raison ne 
fait que des raisonnants ou des raisonneurs ! >

Diderot «úgy nevezett* pfrilosophiája nem egyéb, mint a Bacon 
experimentalismusának szüleménye és terjesztője, túlhajtva ezt egészen 
a materialismusig, melyet munkái oly tbüszke szemérmetlenséggel* 
tükröznek vissza. A «hirhedt* Encyclopaediának Ő nem feje, hanem 
részvényese volt. A ködös abstractiókat szerette, míg az igazi philo- 
suphus az igazság után tör. Ha az igazi philosophusokat, az igazi 
vallásos embereket kérdezzük, azok majd meg fogják mondani, hogy 
Hegel pantheismusa, Littré positivismusa és Darwin naturalismusa 
után mi értéke van a Diderot «nyomorult materialismusának*, mely
nek még csak az az érdeme sincs meg, hogy legalább világos volna. 
A bíráló mindössze a «Réve de d’Alembert»-nek ismeri el némi viszony -
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lagos értékét. Abban legalább van szellem; de «absolut cynismusa* 
abban is egészen a kutyaságig megyen. Hanem hiszen úgy is halt meg, 
«mint egy kutya*.

Elbeszélései és regényei szintén csak arra az emberre vallanak, 
mint a philösophiája. A regény, mint többi «istentelen* XVIII. század
beli írótársánál, ő nála is csak szokott eszméi hordozója volt. Egyéb
iránt nemcsak kora akadályozta őt abban, hogy nagy regényíró legyen, 
hanem a tehetség hiánya is. Diderot fecsegő természeténél fogva pré
dikátornak lett volna jó ; de «az ördög korán hatalmába ejtette s így 
megmentette tőle az istent*. Nagyon értett a paradoxonokhoz, mely 
tehetségével ügyes elbeszélő képességet párosított, de alakot nem volt 
képes teremteni egyet sem.

Hát színművei milyenek voltak ? Megbuktak; pedig ugyancsak 
kardoskodtak mellettök a czéhbeliek. Mindössze a Pere de famille tar 
totta fenn magát 1835-ig, hogy aztán örökre letűnjék az is. Csupán a 
németek tapsolták meg Diderot polgári tragédiáit. Még Lessing is 
felült neki, holott legalább is egy fejjel volt nagyobb Diderotnál, ki 
különben is absolute az ellenkezője annak, a minek egy drámaírónak 
lennie kell, s a dráma terén is csak XVHI. századi materialista s isten- 
tagadó philosophus. Nincs benne semmi igaz, s a mennyiben hatott, 
hatása általában csak ártalmas volt. Szegény Beaumarchais-t is ő 
rontotta el.

S ennek a boldogtalannak, ki mindenben kételkedett, az a 
szemérmetlen önhittsége is megvolt, hogy ő költő. S valóban csinált is 
verseket, melyek közül azonban csupán a következő gyönyörűséges 
négy sor vésődött be az emberek emlékezetébe :

«A természet nem szült se’ szolgát, sem urat.
Törvényt nem akarok sem adni, se kapni,
S ha már nincs kötél, hogy királyokat fojtsak,
Paphurkát szeretnék karra motólálni».

(La natúré n’a fait ni serviteurs, ni maitres.
Je ne veux ni donner, ni recevoir des lois,
Et mes mains ourdiraient les entrailles du prétre 
A défaut du cordon pour étrangler les rois.)

A kiadók azonban nem akarták, hogy Diderotnak a több versei 
feledésbe merüljenek. Teljes Diderot-t akartak adni. Isten neki. Leg
alább láthatjuk, hogy többi versei nem mind a fentebbi négy sor nyel
vén beszélnek.

Mint kritikus, valóban félelmetessé lehetetett volna, ha akarta 
volna. De, hogy valaki erős kritikus lehessen, helyes kritikai érzékkel 
kell bírnia, a mi pedig ő nála hiányzott. A kritikusi képzettségből csak 
az volt meg benne, a mi «becstelen és becstelenítú*. Maga mondja,

18*
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hogy a kritizálás «ostoba foglalkozás*. Ez bizony elég szomorú, kivált 
ha olyan «lángész* mondja, a milyenül őt ünnepelték. Pedig meg kell 
vallani, hogy ritka kritikusi adománya volt. Megvolt benne a föltaláló 
képesség. Meg tudta mondani, hogy mit hogyan kellett volna csinálni. 
8 mégis rendesen megelégedett azzal, hogy bírálataiban Csak az apró- 
cseprő hatásokról számolt be. Egyszer mégis megtette, hogy képmásá
nak, Thomasnak egy, a nőkről írott rossz declamátioját áldolgozta, 
hogy megmutassa, milyennek kellett volna annak igazában lennie ; és 
ez lett a legjobb munkája; ez az a dolgozat, melyet d’Aurevilly a «föl
találó kritika szerencsés mintájának* nevez. De aztán csakis a kritiká
ban volt föltaláló.

Levelezései általában csak munkáiban elszórt eszméinek, nézetei
nek bizalmas alakú ismétlései; miért is sem Diderot, sem az irodalom 
nem vesztett volna semmit, ha e levelek homályban maradnak. Mind
össze csak botrányos élete tárúl föl e levelekben nyiltabban, különösen 
azokban, melyeket,,barátnőjéhez“ intézett. Ez utóbbi levelekről a mű- 
és erköicsbíró d’Aurevilly olyan kifejezésekkel referál, melyekhez 
hasonlók talán a külvárosi korcsmákban sem hallhatók, s melyeket itt 
igazán röstelne az ember bemutatni.

Végűi még egyszer egymás mellé állítja Göthét és Diderot-t, 
részint, hogy amannak kisebb voltát annál hatásosabban kimutassa, 
részint pedig, hogy még egyszer hangsúlyozhassa, hogy e bírálatok nem 
faji és felekezeti gyűlöletből, hanem egyedül az író és hivő meggyőző
déséből származtak s így is csak azért, hogy az ál-érdemek illeték
telen dicsősége valahára már kellő világításban legyen feltűntetve.

íme a famosus munka, melylyel nyilvánosan talán nem foglal
koztunk volna, ha hírét nem veszszük, hogy bizonyos körökben nagy 
tetszéssel és elismeréssel fogadták. Every mán has his own pleasures !

K irály P ál.

Pindars Siegeslieder. Erkl. v. Friedrich Mezger. Lipcse, 1880. 484 1. Ára 
8 márka.

Dissen Pindaros-commentára óta nagyobb szabású magyarázatos 
Pindaros-kiadás nem látott napvilágot. Pedig 1847 óta, — midőn Dis
sen magyarázatait Schneidewin másodszor adta ki — számos, Pindaros 
magyarázatának az eddigieknél tárgyilagosabb alapot pzolgáltató kuta
tás történt. Ideje tehát már, hogy valaki ezen ujabb vizsgálódások 
szempontjából, megmaradva a Boeckh álláspontján ott, ahol lehet, — 
Pindaros ódáit újból commentálja. Egyrészt e feladatnak akar megfe
lelni Mezger jelen magyarázatával. A másik czélt maga a szerző így 
mondja ki az előszóban: «Der Zweck dér Ausgabe ist Studirenden und 
solchen, die den Dichter lediglich um seiner selbst lesen wollen, das 
Verstándniss zu erleichtern.*
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E kettős czélt Mezger általában véve nem érte el.
Az elsőre nézt. nagyon is szűk keretben mozog a commentár. A ki 

a Pmdaros-irodalom terjedelmes voltát ismeri, tudni fogja, hogy ilyfajta 
összefoglaló commentárt írni nem könnyű dolog. Mindent belevonni 
lehetetlenség, de nem is felel meg a czélnak; épen csak arra szorítkozni, 
a miben a tudomány teljes megállapodásra jutott, szintén nem czélirá- 
nyos. Mert hány vitás pont van a pindarosi exegesis tág mezején, Jiol 
az Ítélet ma még csakis subjectiv, de a hol a legnevezetesebb és talán 
valamikor megoldásra vezető ezen subjectiv Ítéleteket elmellőzni nem 
lehet. A helyes mérték és finom tapintat e feladat megoldásának egyik 
főkelléke. Mezger ugyan az irodalmat teljesen ismeri, és alig van oly 
Pindarosra vonatkozó kis közlemény, melyet fel ne használt, vagy a 
melylyel számot ne vetett volna, — ámde ily nagy apparatussal csak 
ott dolgozik, hol a költemények alapgondolatait, szándékszik a környező 
elemekből kivonni, vagy ha általános aesthetikai fejtegetésekbe bocsát
kozik. A részletekkel néha oly röviden bánik el. mint valami közönsé
ges jegvzetes kiadás. Itt tehát még mindig a Boeckh commentára az első 
tekintély.

Ugyancsak túlságos szó-fukarság vádja alá esik Mezger, ha köny
vét a másik czél alapján bíráljuk. Mert ugyan melyik kezdő birkózik 
meg commentár nélkül e legnehezebb görög költőnek számos oly helyé
vel, melyekről M. egy szót sem szól. Néha 5— 6 sort magyarázat nélkül 
hágy; máskor meg angol kiadásokból vett fordításokkal (melyek nem 
mindig helyesek) igyekszik világosságot hozni az illető helyre.

A bírálóra az egész commentár oly benyomást tett, mintha min
den szava egy bizonyos tendencziának hódolna, mely azonban szintén 
nem kifogástalan. Van egy Mezgertől kiemelt szempont, mely Westphal 
egy nevezetes fölfedezésének következetep keresztülvitele akar lenni, s 
melyben sok a fáradság, de kevés a köszönet.

Minthogy e dologról eddigelé nálunk nem igen szóltak, legyen 
szabad ez ismertetés keretét felhasználnom és a dolog velejét pár szóval 
felemlítenem.

Westphal a «Prolegomena zu Aeschylus Tragoedien* czimŰ mű
vében azt állítja, hogy Aeschylus a maga kardalainak és Pindaros a 
maga ódáinak szerkezetében a Terpauder-féle nomost követték, ő ez 
állítását 01. 5., Nem. 11., 01. 4. 10. 12. 14 és Pyth. 7 és Nem. 2 kivéte
lével valamennyi pindarosi ódára alkalmazhatónak vélte. Kétségtelenné 
tette azt, hogy a Terpander-féle nomos 3 főrésze, t. i. az ápyá, az 
&|i/paXó(; és a a'ppavíc; 86 ódában határozottan kidomborodik. Ezenkívül 
ráutalt ama részekre is, melyek ezen 3 főrészt áthidalják, illetve kiegé
szítik, noha e mellékrészek létezésének bebizonyítását maga már el nem 
végezte.
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Mezger a Westphal bizonyító eljárását ki akarja egészíteni. Ő t. i. 
azon fölfedezésre vélt jutni, hogy Pindaros, kinek hallgatóira nézve 
a mnemotecbnika egy bizonyos neme, itt a Terpander-féle nomos, való
ságos égető szükség volt, — nem elégedett meg ezen szigorú és a hall
gatók nagyobb része előtt ismeretes felosztási módozattal, hanem az 
emlékezetet ezenkívül elősegítette az által is, hogy ugyanazon, rendesen 
tartalmas szót a szükség szerint a stropha, antistropha vagy epodos 
ugyanazon versében, sőt ugyanazon tactusában ismételte.

Mezger már most azt keresi, hogy ugyanazon költeményben hol 
fordúlnak elő ugyanazok a szók, — 8 ezen tisztán esetleges játékban 
akarja feltalálni a pindarosi magyarázat tárgyilagos alapját. Sajnos, 
hogy az olvasó, bármily jóakarattal igyekezzék is a Mezger theoriájá
nak bizonyítékokat szerezni, — csakhamar el fog állni igyekezetétől, ha 
rendre veszi a szerző okoskodásait*

Vegyük sorjában az első 5 költeményt, Pyth. II., Pyth. III., Pyth. 
I., Olymp. I. és Nem. I.

Pyth. II. 25: oatpé? és 57: aátpa közt parallelismust vél Mezger 
találni. Nem tekintve azt, hogy e szó Pindárosnál, meg egyebütt i«, 
nagyon közönséges, maga a mythos nem a 25, hanem már a 20 verssel 
kezdődik. — 52. és 75. (3potü>v ismét oly közönséges szók, melyeknek 
ugyanoly helyen való visszatérése a véletlen rovására eshetik.

P yth . IlT . 7 7 :  «XX’ ércrJi-aaJa'. ,a$v eyajv £?£X<o (A ntistr. 1.)

1— 2 :  rj êXov ‘/eípwvá x e  'FtXupíőav,
ü  ypstuv tou-St’ á;j.ETÉpa; ir.'j yXiÓTja; xoivov

Stroph. 1—2.)

A vonatkozás azért nem lehet szándékos, mert hisz az rjfteXov 
(Ív.) egész más értelmű, mint 77 : eftéXco, s mert emez antistrophe 1. 
amaz pedig a stropha 1. sorában fordúl elő. — 62 : |i.ar/aváv azepod. 2., 
109. ugyanaz a szó az epodus 3 sorában fordúl elő. — 6. v. téxtova 
va>8ov£as, a stropha 6., 113: téxiovoc óla aocpol az epod. 7 sorában for
dúlnak elő, nem tekintve azt, hogy a vonatkozás constatálása különben 
is légből kapott. A 6. sor YOiapxéos-át összeveti M. az 52. sor 
jával.

Pyth. I. 81: aindem er tív  (69)., durch welches Ze£> 67. v. wieder 
aufgenommen wird, an die gleiche Stelle dér Antistrophe setzte, in dér 
v. 29. Zsö stand*, (sic!).— 6 icöl<z ypóvoQ 4-6 v. — tóv Trpoaápjrovta 
'/póvov (57 v.), ax egyik a stropha 6. sorában, a másik az ep. 5. sorában,
— tehát nem ugyanazon a helyen. — atsi (64) és (67.): atsi, és (90): 
atei. Ismét a legközönségesebb szók ! — S ezen szók bizonyára csak 
véletlen ismétlése legyen az egész óda magyarázatára nézve irányadó í
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01.1. (96 1.): rj[j-̂ ov ájj/púroXov íym  — 17 : tpíXav á|npi tpáírs- 
£av (beidemal Bteht ájj/pi im gleiehen Vers und Fuss dér Strophe [Anti
strophe] ). Ez még a Mezger szempontjából se szolgáltatja a legcsekélyebb 
bizonyítékot sem; — 15 v .: áyXaíCsTat és 94: össze vettet
nek, pedig 1. nem is ugyanazok a szók, 2. amaz az Antistr. 3. emez a 
Stropha 4. sorában áll. — Ugyanott p. 96: «Denn wie Pelops Xavéra? 
§5 ápstatot {ts|iaóta? oíoó? (92) erzeugte, so heisst es auch von Hieron 
v. 13 (im gleiehen Vers dér Antistrophe dpéiro>v xopocpá̂  ápstáv áicö 
saaáv)* ’Apsrrj ismét a leggyakrabban előfordúló szók közé tartozik.

Nem. I. 55. v. gota és 19. loxav. — 61 vs.: ó 8é oí cppáCs x. t. X. 
ért 14vs.; xatéveuoév té oí yaíms egymás mellé állíttatnak, mert mind
két helyen Ígéret, illetve jóslás van. — Ritkítja pórját az, amit M. a 
111. lapon mond: -Dass aber dér Dichter diese so wortreich gepriesene 
ewige, selige Ruhe im Causalzusammenhange mit dér Bewáhrung dér 
angebornen Tüchtigkeit in Mühe und Noth gesetzt wissen will, dürfte 
daraus hervorgehen, dass er an den betreffenden Punkten 34 v. és 70 v. 
Iiéyas z we i  m al  an die gleiche Stelle dér Epode gesetzt hat.»

Megjegyzem, hogy ez öt költeményben Mezger az ö kedvencz 
theoriájának bebizonyítására csakis ezen parallelismupokkal rendelkezik, 
melyek, mint láttuk, nagyobbára téves föltevésből indúltak ki.

Ugyanezt ki lehet mutatni M. egész állítólagos theoriájáról. Való 
csak annyi lesz a dologban, hogy itt is, mint más antik remekművekben 
a trichotomicus szerkezet feltalálható. Mert hogy a Terpander féle 
nomos pindarosi alkalmazása sok helyütt sántít, azt maga Mezger is 
bevallja. Sok ódában hiányzik a rcpooífuov, másokban az s£óőtov; 
némelyikben az áthidaló rész nincs meg ; sőt van olyan is (Nem. I.), 
hol a mythos nincs is meg az 6(i/paXós-ban, hanem a ocppa7Íc*ban.

Hogy mindennek daczára az egyes ódák főgondolatát nagyjában 
helyesen határozza meg M., az nem a Terpander-féle nomos e túlhajtá- 
sán múlik, hanem azon nézetem szerint egyedül helyes elv következetes 
keresztülvitelén, mely szerint a főgondolat mindig és minden esetben a 
mythos és a győző közt fennálló belső kapcsolatban rejlik. És ezt a 
szempontot még Boeckh sem alkalmazta mindenütt, de még kevésbbé 
D issen, a ki nagyon is hajlandó a költőnek tisztán ethikai czélokat im- 
putálni, tekintet nélkül a történeti igazságra.

Ha tehát Mezger commentárját mindamellett jónak mondjuk, azt 
csakis az utóbb említett szempontból tehetjük.

D r. F ináczy E rnő.
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LUKÁN F ÁRZÁLIÁ JÁBÓL. ‘)
V. Ének, 1—236. v.

Tartalom. Pompéjusz (Magnusz) vezérré választatik. 1—64. v. — 
Appiusz tanácsot kór a jósdától. 6 t—236. v.

Ekkép a harczok sebeit fölváltva tapasztalt 
Hadfőket, jót és roszat összekeverve, egyenlőn 
Tartá a sors főn maczedók földére. Havával 
A tél már Hémoszt bébi úté s zúzos Olimpot 

s A lehunyó Csirkés*); s a nap közeli te, mely adja 
Évkönyveknek az uj neveket s mely nyújtja legelső 
Tiszteletét Jánusz korfőnek. Miglen azonban 
Tart szolgált tisztük végrésze, csatának ügyében 
Kik szétvoltanak, a honatyákat Epírbe hivatja 
Mind a két konzul. Látzok főrende szegényes 

io És idegen hajlékba jutott s kormányzati dolgok 
Rejtélyit hallá külföldi tetőknek alatta 
Vendégként a rendi gyűlés. Hadi széknek elannyi 
Joggal emelt pálczát ugyanis ki nevezne s szekercét ? 
Megtanitá a tisztes rend a népeket, hogy nem 
Pompéjnak van pártja, hanem hogy Pompéjusz áll a 

»5 Városatyák pártján. Mihelyest csend álla be a bús 
Ülésben, méltósággal szól Lentulusz ekkép 
Fennhelyről :* Ha latin erkölcs, ha az őskori vérhez 
Méltó lélekerő rejtőzik kebleitekben:
Űzve minő földtájra vagyunk, ne tekintsetek arra,
S mily távúi esik a megszállt várostol ülésünk 

*o A titeket kísérőknek kell néznetek arczát;
S kik mindent rendeltek, atyák, döntsétek el elsőbb,
A mit az országok tudnak, meg népeik, hogy mi 
Róma tanácsa vagyunk. Mert bár túléjszaki Gönczöl 
Jég szekerének alá bennünket vessen is a sors,
Vagy hol forró ég és hőnek zára alatti 

85 Földöv egyenlőtlen nappalt s éjt lenni nem enged, — 
Kísérő társunk leszen a polgári s vezéri 
Főhatalom. Gall lángoktól tarpéi lakásunk

*) Hősköltemény tíz énekben. Fordította Márki József tdr. Javított 
fordítmány.

a) Máskép: Hetevény (Plejades, Vergiliae), melynek leliúnytakor veszi 
kezdetét a tél. Népies neve: Fias tyúk.
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A mikor elhamvadt és Yéjibe tette Kamillusz 
Át székét, ottan vala Kóma. Jogátul ez a rend 

30 El nem esett soha is, megválva előbbi helyétől.
Czézáré a bús födelek s hajlékok ürülten,
A némult törvény s az igazság háza bezárva 
Gyász jogszűnettel. Csak olyant lát ottan atyául 
A ház, a kit ez a teljes varosbul elűzött.
A ki ezen fő rendből nincs szám vetve ki, itt van. 

as Mit sem tudván a bűnökről s béke ölében 
Hosszan nyúgodván, a harczi düh őket először 
Szétszórá; minden tag megtér újra helyére, 
ím a földnek egész erejével pótlani fogják 
Esthont isteneink: illír hullámba temetve 
Fekszik az ellenség; kiaszott líb síkokon hullott 

*0 Kúrio el, fontos taga a czézári tanácsnak.
Fogjatok, oh ! hadfők, zászlót; a végzetek útját 
Szorgalmazzátok ; kiki vesse reményit az égben,
S öntsön olyan bátorságot szívünkbe szerencsénk,
Mint az ügy önte, midőn szaladánk ellennek előle. 
Esztendőnk lemerültével végére jut a mi 

45 Tisztségünk. Tínéktek, atyák, a kiknek hatalma 
Véget nem látand, forduljon közre tanácstok,
És rendeljétek Magnuszt hadfőnek*. Örömzaj 
Üdvözlötte ezen nevet a gyűlési tagoknak 
Részéről s haza s ön sorsuk Magnuszba helyezték.
Erre az érdemeket szerzett fejedelmi személyek 

so És népek lőnek tüntetve ki tiszteletekkel.
Vízen hatalmas Féb-Ródosznak ajándokok adva 
S jég Tajgétusz nyers ifjúságának ; az ősi 
Hírű Athénét dicsérik s Massziliája

* Kedvéért Fóczisz lön fölszabadítva ajándék.
Majd Szadalét s bátor Kótot s a fegyvere által 

63 Hű Dejotárt és Raszkúpolt, fagyos égali ország 
Fejdelmét, megdicsérik ; s hódolni, tanácsi 
Végzésből, Líbiát jogaros Júbának alája 
Rendelik. Ah! gyász sors, neked is, Ptolomée, hitetlen 
Nép méltó ura, égbeliek bűntette *), szerencse 
Szégyene*), fürteidet pell ékkel nyomva övezni

*) 3) Kik megengedték, hogy Ptolomé Dienes (Dionysius Ptolomaeus), 
kiről itt szó . van, pell (pellai) nagy Sándor koronáját elnyerje, melyet fején 
a7. atyák Pompej közbenjárásával erősítettek meg, kit később épen az meg
öletett.
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Engedték ; mint gyermek kapsz népekre kegyetlen 
Szablyát — és bár a népekre ! — ; ajándokul adták 
Lág fejedelmi lakát: követé Pompéjusz ölese;
A nőtestvértől*) el lön birodalma rabolva,
És iptóla) a szörnyű te tt3) . . .  Gyűlésnek oszoltán 

6& Már fegyverre kel a sokaság; mire — kétes esettel 
S vak sorssal szemben — mikoron mindenki, vezérek 
És népek készülnének, maga Appiusz a harcz 
Ingadozó fordulatait nem merte követni;
S égieket sürget, miszerént sikerére tanítnák 
A dolgoknak meg; s jós Fébusz hosszú.időig 

70 Bézárt delfi lakát fölnyitja. . .  Nyugotra, keletre 
Egy távolságú Parnassz4), szentelve Apollo 
És Bakknak, kettős halmával emelkedik égbe; 
Kiknek, egy istenkép nézetvén, harmadik évben 
Mindenkor megújították a thébai papnők 

75 Delfi borünnepöket. Midőn a víz árja borítá 
A földet, csak ezen csúcs álla ki s téve különbség 
Általa lön ég s tenger közt. Bérczednek aliglan 
Legtetejét emeléd csak föl te is, állva ki vízből,
S rejtőzél egyik ormoddal, Parnassze. Imitten 
Anyjának, ki midőn terhelné magzata méhét 
Száműzetett, Péán megbosszúlója, nyilával 

80 Pítont mint kezdő leteríté, akkor hogy ország 
És háromlábú — Themiszé vala. Szörnyű nyilása 
A földnek, látván Péán, hogy mennyei szókat 
Súgalmaz s lehel értelmes hangzású fuvalmat 
A talaj, — elrejté a szent barlangba személyét 

R5 S a nyílásra feküdt6), ott jóssá léve, Apollo.
Mennybeliek közül itt ki van elrejtőzve ? Mely Uten 
Tartja ezen vak odút, égből kirekesztve, lakásra 
Méltónak, bézárkoztan ? Melyik égbeli tűr meg 
Földet, örök rendnek titkát mind bírva s világnak 

*> Tudva jövendőjét, és a népeknek előtte 
Fölleplezni magát kész lévén s emberek által

M Kleopátrától, ki a koronához egyenlő joggal bírt.
**) Cézártól.
*) Pompéj, a vő meggyilkolása.
4) Strabo írja (IX. könyv): Jupiter két sasa, egyik nyugat, másik 

keletről egyszerre bocsátva Pamassznál jött össze.
5) llogy a szelet — ihletést — fölfogja s jövendöljön.
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Érintést megszenvedvén, s nagyságos, hatalmas,
Zengje akár a sorsot, akár, mit zengve parancsol 
Az sors lesz ? Tán a föld kormányzása okáért.
Abba egész egyetem nagy szellemi része, mely a lég- 
Ürben egyensúlyozott gömböt fenntartja, beléje 

e& Oltva lévén, kifolyását a czirréi üregben 
Kapja s az ég Dörgőjével siet összevegyülni.
Béhatván ezen istenség a szűzi kebelbe,
Sújtva halandónak lelkét, fölhangozik, és a 
Jós ajkit megnyitja, miként szicil Étna tüzétől 

100 Háborgattatván, hullámzik csúcsa, vagy a mint 
Tífon agy árkod van, tömegétől fedve örökre 
ínarimé hegynek, kámpán sziklákat okádik.
Mégis ez istenség, melyhez járulhat akárki,
És mely nincs ki előtt sem zárva, az emberi dühnek 
Tisztán taraja magát szennyétől. Hasztalan ottan 

io6 Kérni gonoszt halkan suttogva; mivelhogy az, a mit 
Zeng, eldöntve lévén s azt megmásítani senki 
Nem birván, tilt vágyakkal föllépni halandót.
És lakhelyt igazaknak adott kegy telve gyakorta,
Kik váltottak egész várost, mint tírusziaknak ;
Elhárítni segélyt nyújtott harcz vészeit, a mint 
A szalamín oczeán példája mutatja ; haragját 

no A terméketlen földnek, kijelelve az útat,
Megszüntette; ragályt elűzött a légbül. Időink 
Nem szűkölködnek teteraesb jó nélkül az egynél,
Hogy megnémult a delfek jósdája; jövőtől 
A miután a zsarnokság rettegve, beszélni 
Eltiltá az eget. Nem is esnek búba miatta 

ne A czirréi papok, hogy szólni nem engedik őket
S hogy templomszünet áll nálok. Mert hogyha mely isten 
Szállt keblökbe: az így bevett hatalomra legottan 
Történő kimúlás vagy díj vagy bünhödet aztán.
Minthogy az őrjöngés ösztönzete s árama folytán 
Emberi testalkat megdől s késztése az égnek 

i8o Megtöri a gyarlók lelkét. Mely hosszú időben 
Ekkép nem mozdult, a háromlábot, az órjás 
Bérc csendességét nyugtából, fölveri Appjusz,
Estország1) sorsát mindvégig tudni kivánván.
A főpap vévén, szentélyt fölnyitni parancsot,

x) Heszperia, Olaszország (Italia).
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S a remegő jósnőt beküldeni isten elébe, — 
im A kásztál forrásoknál s erdői magányon 

Gond nélkül bolygó Femnóét fogva kezénél 
Megragadá s a szent ajtón késztette bemenni.
Á szörnyű küszöböt félt a papUnyka keresztül 
Lépni 8 azért a had vezetőt hiú csellel akarja 
Elrettenteni a vágytól, ismerni jövendőt, 

íso «Mért vonz téged, mond, az igaz túlmérvü reménye, 
•Római ? Parnasszus, miután szót veszte nyílása, 
•Elnémult, és béfojtá kebelébe az istent;
«E hegytorkot akár a szellem hagyta el, útját 
«A mindenségben vévén más tájra; akár a 
<Barbár lángoktól Pító midőn égé 1), hamuja 

m «A megmérhetlen repedékbe lejutva, Apollo
• Ösvényét elzárta; akár tetszése szerént az 
•Istenségeknek nem szól a czirrai jóshely,
•És elegendő, hogy veletek közlötte jövendő 
•Végzetetek titkát a hosszú éltü Szibilla 
•Verse; akár Péán, miután eltiltani szokta 

i«o • A bűnöst hajlékától, ajkakra, melyekkel
•Nyilvánítsa magát, nem képes lelni korunkban.*
A szüzi csel nyilván állott s félelme hitette 
El maga a tagadott istenségeknek erőjét.
Majdan előfürtit szalagok béfonva szorítják;
S mely hátára omolt, hajzatját hószinü párta2)
Fóczi borostyánnal foglalják össze. Kit, állót 

i4s S kételgŐt, a pap tolván beeröltet az ajtón.
Az, rettegvén a tova szentély jósi űrétől,
Újra megáll a tornáczban s színlelve beteltét 
Isteni lélekkel, nyúgodván keble, kigondolt 
Szókat mond, zavaros hangok morgásai által 

íso Mit se tanúsítván, hogy az ég dühe szállá beléje;
A hadfőt áljóslatival nem oly annyira sértve,
Mint Fébusz hitelét s a háromlábot. Igéit,
Nem szakitá remegő hang meg, s szava tágas odúját 
A barlangnak elég nem volt bétölteni, sem haj* 
Borzadozás közben le babért nem ráza magáról; 

ige A templom mozdúlatlan küszöbével, az erdő 
Biztos volta jelül szolgált, hogy féle együlni

1) A trákok ugyanis a delfi templomot folégettók.
2) Infula.
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Fébuszszal. Hiányzását veszi Appiusz észre 
A jós istennek s dühösen : «Mind nékem, imigyen 
•Szól, mind a színlett égnek fogsz, csalfa, lakolni 
•Méltóan, hacsak a barlang közepére be nem mész, 

im «S a rémült föld oly zavaráról kérdve, beszélni 
•Meg nem szűnendel magad.* A szűz végre ijedten 
A háromlábhoz szalad és a szörnyű üreghez 
Térve megáll s elszokva levő mellébe az istent 
Béveszi, mint azt a béreznek már annyi időig 

i«s Nem használt lehe a jósnőbe beönti. Hatalmat 
Nyervén végre Apoll istenség czirrai keblen, —
Papnőnek tagait Péán nem szállta tökélyesb 
Mértékben soha meg ;'s kiüzé az előbbeni érzést 
S összes lényében meghódította az embert.

«o Esztelenül őrjöng, idegen főtx) hordva keresztül 
Barlangon, s szalagát istennek s fébuszi füzért,
Züllve merev fürtin, forgat templomnak űrében,
Hányva nyakát, s bolygása között az elébe kerülő 
Jósszéket feldönti s erős tűz lángja hevíti,
Téged hordozván, haragodban, Fébe. Ütéssel, 

na Szúrással be sem éred csak : belit égeted össze.
Még zabolát is kap ; sem mondani nem szabad annyit 
A jósnak mint tudni. Vegyült valamennyi kor egybe ;
És mellét oly sok század súlya nyomja szegénynek ;
Oly hosszú sora terjed el a dolgoknak előtte; 

im A mi jövő, mindaz napnak fényére törekszik ;
S küzdenek a sorsok szavakat követelve ; sem első,
Sem végső nap, sem tenger mértéke s fövenynek 
Száma — titok nem volt. Valamint eubéi magányban 
Kúmának jósnője, vevén szívére, hogy annyi 

is5 Nemzetnek szolgál dühe, a nagy sorsi tömegből 
Csak Rómáéit szedegette ki büszke kezekkel:
Fémonoé szintúgy gyötrődik, telve Apollo 
Szellemivel, mikoron téged, ki tanácsot óhajtasz 
Kásztál földbe bezárt istentől, Appiusz oly nagy 
Sorsok közt rejlőt, hajhászva sokáig alig lel. 

íoo A dühödő szájon tajtékzó méreg először
Csak most jő, s nyögelem s lihegéssel hangzatos hörgés ; 
A szomorú tululás a barlang tágas űrében

l) Idegen szellemet.
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Most hangzik 8 végűi, a szűz történek utána 
Már, e szók:* Harcznak kikerülöd szörnyű veszélyit, 

i»5 «Római, oly válságban részt nem véve ; 8 nyugalmat *) 
•Csak te találsz roppant völgyén eubéai partnak.* 
Elfojtott egyebet 8 bézárá ajkit Apollo.
Sorsőrző jóshely s mindenség titkai, és te,
Péan, igaztúdó, s ki elől nem vonta az ég el 

soo Semmi jövő napját: a dőlő birodalomnak
Végdolgát s hadfők s fejedelmek vesztit, elannyi 
Nemzetet, a kik heszperiek vérébe sülyedtek,
Mért rettegsz fölfedni ? Talán nem rendele a menny 
Ennyi gonoszt még el ? S mert a csillagzatok egyre 

aos Kétkednek, Magnót feje vesztésére ítélni, —
Tiltatik oly sok balsorsnak napfényre jutása ?
Avvagy azért hallgatsz, miszerént a végzetek a kard 
Üldő munkáját s a düh bűndíja rovását 
S a boszuló Brútoknak ujan kormányra kerültét 
Teljesítsék ? . . .  Eztán a jós mellével az ajtó 

*io Szárnyainak rontván, azokat föltárta s kiugrék 
Űzetvén a templomból; dühe tarta — beszédét 
Sem végezvén mind; mi ki nem jött, benne az isten 
Még forgatja vadul szemeit s nézése az égen 
Szerte bolyong, ábrázata hol fenyegetve mogorván, 
Hol remegést tűntetve elő; nincs nyugta az arcznak ; 

si5 Lángpir futja el a kékellő ajkakat és szájt;
Hal ványsága se mint félőé, ámde ijesztő ;
Szívének fáradtan sincs nyugodalma, de mint a 
Duzzadozó oczeán, éjszakvídéki fuvalmak 
Szüntével, tompán mormog: könnyíti azonkép 
A jósnőt a sok sóhaj. S a mennyei fényről,
Melyben látá a sorsot, midőn újra világi 

33o Súgárokra jutott, köziéti homályba borúla.
Sírhoni elfeledést küldött lelkére Apollo,
A mely az égbeliek titkát kitörülje. Elillant 
Tüstént kebléből az igaz, s valamennyi jövendő 
Fébusz székéhez ment ismét vissza; s aliglan 

335 Nyerve erőt lerogyik *). Nem rémít tégedet, Appi, 
Végednek közeledte se, kit rejtélyivei a sors

) Halált.
) Meghal. (V. 116—118. v.).
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Rászedem tót bár még- s fÖTcf joga egyre habozna1), 
Kateísz uralma után akarál, eubéi szigetben,
Lesni, ragadtatván hiuságos csalfa reménytől.
Hajh! eszelős, hogy mit sem tudj a harczi robajról, 
Hogy kímélve maradj oly számos földi nyomortól, — 

no Mely mennybéli vihet ki, halálon kívül, ilyesmit ?
Bírni fogod csendes partját eubéi szigetnek,
Fedve jeles sírral, hol bőszíkláju Karisztosz 
A tenger szorosát szűkebbé tészi s kevélyek 
Bosszúló istenségit hol Ramnusz imádja;
Hol sebesen hánykódik az ár, vize összeszorúlván,

386 És Euríp, változtatván hulláma futását,
Kalcisz gályáit vésztelt Auliszba ragadja.

Mábki József.

ANAKREONI DALOK.

22. Óhajok.
Kővé a phrygi parton 
Lett Tantalos leánya,
S Pandíoné a légbe 
Mint fecske szállá egykor.
Bár én tükör lehetnék,
Hogy rám örökre néznél,
Válnám csak én ruhává 
Hogy hordanál örökké.
Víz lenni mint szeretnék,
Hogy én füröaztenélek,
Válnám csak én kenetté 
Hogy illatom borítna.
Kebled körűi a fűző,
Nyakad körűi a gyöngysor,
Vagy ceak sarúd ha volnék,
Hogy engemet tipornál.

V. Thenvrkwk E.

A) Pouipéj és Cézár között.
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— Elôfîzetési felhivâs a kôvetkezô mû ele<5 kôtetére : A classika 
philologia jelesebb munkàsai életrajzokban. I. kôtet : A 16., 17. szàzad es 
a 18. szàzad elsô felének jelesebb philologusai.

A philologia tôrténetének legàltalânosabb, de târgyilag véve leg- 
fontosabb része az, mely a kultur-tërténetre vonatkozik. Az ujkor a maga 
szellemi szükségleteinek kielégîtésében exotikus, azaz : e szükségleteket 
javarészt a legtàvolabbi idôkb<51 es a legkülômbôzobb népekt<51 kell 
âtvennie. Àz ôkor, nevezetesen a gorôg ôkor autochthun vala, azaz : a 
nevezett szükségleteket sajât fôldjén talâlta meg. A régiek valldsa ésjoga 
a haza fôldjén termett. Persze volt sok, a mit 6k sajâtjoknak vallottak, 
noha màshonnan eredt: mindamellett volt ôntiulatokban olyas valami 
is, a mit 6si idôktôl fogva gorôg vagy romai birtoknak tekintettek. îgy 
volt ez a gorôg irodalommal és miïvészettel, noba nem tagadhatô, hogy az 
utébbinak keletkezésére szolgâlô ôsztôn Egyptombôl szârmazik. A ro* 
maiak meg vannak rôla gyôzôdve, bogy a nevezett két téren teljesen a 
gôrôgôktôl függnek. Amde e két nép rokonsâga igen kôzeli vala, és az 
antik életviszonyok azonossâga kônnyüvé és egyszerüvé tette az àtvé- 
telt. Nem igy âll a dolog az ujkor vezér-népeinél : az üjkor népei valld- 
sukat a Jordàntôl, a joy elveit a Tiberistol, az irodalmat az Ilissos vizetol 
kaptâk. A kôzvetitês szerepe a classika philologiânak jut. Akkor, mikor a 
tudomàny még nem ébredt uj életre, akkor a biblia zàrt kônyv vala 
nemkülônben a Corpus juris is. Innen eredt a sok tévedés és liiba. Mi- 
el6tt pedig az irodalmat âthatotta volna a gorôg és romai szellem lehel- 
lete és illata, a pràza sovàny, a kôltészet pedig humân universalités nél- 
kül szükôlkôd<5 vala. A kôzépkori kôltészet mindenütt tôbbé-kevésbé a 
partikidarümus jellegét viseli magan.

A philologia tôrténetének philologiai megitélése egyéni és specialis. 
Van személyi éa tdrgyi része. Hogy a philologia érdemeit s vfvmânyait 
épugy mint tévedéseit helyesen megitélhessük, s hogy az elôbbi szàzadok 
tudomânyos8âgâval val6 szoros kapcsolatât fenntarthassuk, ismernünk 
kell a philologiânak az id<5k folyamàval fellép<5 szereploit és azok sorsdt. 
A tdrgyi rész âtvizsgâlâsa àltal a philologiai màdszer vdltozdsdval ismer- 
kedünk meg (fgy p. ha az etymologiât, a mythologiât, a régiségeket stb. 
veszszük figyelembe), tovâbbâ a philologia egyes disciplindinak kdetkezé- 
sével és fejlodésével. Igy alakul meg szemünk elôtt a classika philologia 
genetikai encyclopaedidja.

Ily szellemben szândékozom a cl. philologia tôrténetét feldol- 
gozni, és pedig iigy, hogy elôszôr a megbeszélend<5 philologus életrajzi
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adatait és jellemzését elôrebocsàtom, s azutàn nniveit behatôan tdr- 
gyalom.

Ezen két, esetleg hdrom kôtctre tervezetfc raunek elso, kêziratban 
becégzett kôtete a kiivetkezo philolugusok mükôdését târgyalja: l'alla, Kras- 
mus, Melanchthon, Camerarius, Stephanus H., Ducange, Sylburg, Vossius, 
Turnebus, Lambintts, Scaliger, Casaubonus, Lipsius, Heinsius D., Grotius, 
Salmasius, Petaviux, Gronorius, Cujacius, Gothofredus, Bentley, Dattes, 
Markland, Toup, Porson, Tyruliitt, Elmsley, Dobree, Hemsterhuis, Valcke- 
naer, Pierson, Ivoen, Luzac, Wesseling,Ruhttken, S ch rade, Fabricius, E  menti, 
Reiske, Rnz tudomdnyos vi'vmânyai leszuek itt sorra megbeszélve. Nagy 
jelentoségükhôz képest e kôtefc külônôsen Stephanus Henriket, Scaligert, 
JientUyt, Hemsterhuisot, Valckenaert târgyalja behatôan.

A II. esetleg III. kôtet (mely kellô pârtolâsesetére 2—3 év mulva 
fog megjelenni) a 18. szdzad végétIU kezdve fogja a nagy pbilologusokat 
tàrgyaloi, tehât tobbek kôzôtt: Wolf Friyyes Âgostont, Hermann Gott- 
friedet, Boeckh Âgostont, Ritschl FHgyest és iskolâikat. Behatôan lesznek 
itt egyuttal târgyalva a jelen szdzad angol, franczia és magyar philo- 
logusai.

Az I. kôtet (14 nagy 8*adrét iv) àrât legolcsôbb szâmitâssal 1 fo
rin t 20 kr.-ra szabtara, mely ôsszeg csak a mü âtvételekor pôstai utàn- 
vétel mellett lesz lerovandô. A mü bolti ara jôval magasabb leend.

Az alâirâsokatkérem czfmem alatt Muzeum-kôrüt 29. sz., legkésdbb 
1882. janudrhô 31ig  beküldeni. Mihelyest 180—200el6fizet6jelentkezik, 
mâr a jôvô év februàr hovâbun sajtôalâfogom bocsatani müvemet, ugy 
hogy clôfizetoim azt àpiilis el’ején mâr bizouyosan megkapjâk.

Jelen felhivâs alâirâeâval az elôfizetô csakis az I. kôtetre kôtelezi 
magât.

Tiz elûfizetés utân egy tiszteletpéldàny jâi\
Azt hiszem, hogy külôuôsen philologusaink részér<51 annal tôbb 

pârtolâsra szàmfthatok, minthogy s cl. philologia ôsszefoglalô s némi* 
kép kimeritô tôrténete eddig még külfôldôn sem jelent meg. Budapest, 
1SSJ - november havâban. Dr. Bàszel Aurél, egyetemi magântaoâr. 
( Muzeumkôrât 29. f z .)

— Bartal-Malmosi latin  alaktana és gyakorlôkônyve, mint mâr 
e folyôfrat egyik utolsô szâmâban emlftettük, németre lefordfttatvàn a 
külfôldôn is ismeretessé lett. Aztis emlftettük, hogy Németorszâgnak egy 
derék tanférfia, G. Stier, a zerbsti Francisceum igazgatôja, azt a tanâ- 
csot adta a szerzôknek, hogy adjék ki kônyveiket az Ausztriâban és Né- 
metor6zâgban elfogadott orthographiâk szerint.

Azéta Stier Teubner kiadôhoz fordult azzal a kérdéssel, vajjon 
nem lenne-e hajlandô az illetô munkâk kiadâsâra. Teubner, tekintettel

Philologiai Kô*I6ny. VI. 3. 19
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a németorszàgi tankônyvek nagy szâmâra, tagadolag vàlaszolt. De ugy 
lâtszik, hogy e tagadé vàlaszuak külônôsen az az oka,hogy a szôban forgô 
kônyvek magyarorszâgiak. Teubnernek erre vonatkozô szavai igy bang- 
zanak: fWir liaben aber in Deutschland so wenig Maugel an Lehr- 
und Übung8büchern fiir den lateinischen Unterrichfc, dass es mir nicht 
nôtbig scheint, ein um/ansches Buch auf deutschen Boden zu verpflan- 
zen.n  ̂ De Stier azt hiszi, hogy ezzel még niocs a dolog végképeu el- 
odâzva, s a szerzôkhôz irt levelében folytatôlag ezt mondja: «Icb kann 
daber nnr rathen, den Gedanken awjenblicklich ruhen eu lassen, vieUeicht 
findet sich ungesucht Gelegenheit, und kann ich Ihnen ferner in dieser 
Sache nützlich sein, so bin ich es mit Vergnügen.»

— Péchy Istvân, elaggott irôtârsunk, ki jelenleg tiszavesenyi 
sz(31(5s kertjében pusztai gunyhéjâban tengeti nyomorült életét, a sz<516- 
kapâlâs szüneteit arra hasznâlja, hogy a legmagasztosabb gôrôg classi- 
kusokat magyarra forditsa. Yalamikor az «Üj Magyar Muzeumnak» 
dolgozott s Toldy Ferencztôl igen szép biztatâst nyert. 1874-ben kiadta 
Anakreon dalai forditâsât. Most, élete alkonyàn, az egész Pindarust 
fordi'totta s fordi'tâsâbôl mutatvânyokat is küldôtt a philologiai târsa- 
sâgnak. Lehetetlen meg nem indiilnunk ezen 6szôreg irô remete sorsân, 
mikor azt halljuk, hogy oly nyomorban van, hogy még tollat, téntât is 
csak a falusi lelkész vagy mâsok kegyelmébôl kap. Ez indftotta a philo- 
logiai târsasâgot arra, hogy kebelében gyujtést rendezzen Péchy Istvân 
szâmâra. Eddig adakoztak : Âbel Jen<5 5 frt, Bartal Antal 3 frt, Bâszel 
Aurél 3 frt, Heinrich Gusztâv 5 frt, Keleti Yincze 1 frt, Kont Ignâcz 
1 frt, Pecz Vilmos 3 frt, Salamon Ferenez 2 frt, Simonyi Zsigmond 
1 frt, Télfy Ivân 5 frt, P. Thewrewk Emil 5 frt, Torma Kâroly 3 frt, — 
ôssze8en 37 frt, mely ôsszeget Péchy Istvânnak mâr megküldtünk. 
Tovâbbi adomânyokat ôrômmel veszünk.

— Holub Mâtyâs latin-magyar szôtâra mâsodik kiadâsânak 
megjelenésére akarjuk figyelmeztetni t. olvasôinkat. E kiadâst, mely 
alig egy pâr évvel az els<5nek kôzzététele utân lât uapvilâgot, Kôpesdy 
Sârulor igazgatô rendezte sajtô alâ ; az ô fâradozâsainak kôszôDhettf, 
hogy az elismert jelességü segédkônyv mostani alakjâban még inkâbb 
megfelel a tudomâny és az iskola igényeinek ; az uj kiadâs ôt fvvel 
nagyobb is a réginél ; âra 2 frt 50 kr.

— TOrténelmi és régészeti Értesitô. (A délmagyarorszâgi tort, 
és régészeti târsulat kôzlônye.) E folyoirat ez idei 3. füzetében Milleker 
Bôdotj az eddig még eenkitôl nem méltatott rerseczi rôrnai vizrezetékrol 
szôl. Ezen, ma Flôravezetéknek nevezett vfzmu maradvânyai «Majdân»
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vidékén, Kis-Szredistye elôtt, aztân Topolovo tâjékân és egyebütt talàl- 
hatôk. A vezeték csôvei Mill. szerint égetett agyagbôl valôk s 38 % 
hosszüsâgû és beliïl 98 —127 ezélepségü tagokbôl âllanak. A veze
ték kôragasz burkolattal van kibélelve. A maradvânyok kiâsâsa alkalmà* 
valérmeket is talâltak Autoninus ( 138—ICI), Constantinus (324—337) 
ésG. Jnl. Venis Maximinus (235—238) korâbôl. Az egész vezeték czélja 
az volt, hogy a romai Verseczet vlzzel ellâssa. Sajnos, hogy a CBôveken 
bélyeg nyomai nincsenek ; mert ez esetben megliatàrozhatnôk a legiôt, 
melynek a vi'zmÜ keletkezését kôszdni.

A budapesti philologiai târsas&g 1882 februàr 1-én felolvasô 
üléxt tartott kôvetkezô napirenddel :

1. Dr. Heinrich Gusztâv, Râskai Vitéz Franciscôjàhoz.
2. Volf Gyôrgy, Hogy hfttâk az • Ârgfrus kirâly* szerzôjét?
3. Dr. Somogyi Ignâcz, Strabo életérôl és mtfveirôl.
4. Kiràly Pâl, Goethe és Diderot.
A felolvasô ülés utân a vdlasztnidny tartott ülést. Elnôk : Ponori 

Thewrewk Emil. Jegyzô: Dr. Keleti Yincze. Jelen voltak: Dr. Âbel Jenô, 
Dr. Bàszel Aurél, Dr. Heinrich Gusztàv, Dr. Kassai Gusztâv, Malmosi 
Kâroly, Pirchala Imre, Volf Gyôrgy.

1. Elnôk bemutatja a nagymélt. vall. és kôzokt. m. k. miniszter ur 
1881. évi 35903. sz. a kelt vâlaszàt az encyclopædia ügyében beadott 
folyamodvâuyra, melyben értesîti a târsasâgot, hogy kellô fedezet hiâ- 
nyâban a vâllalatnak csak erkôlcsi tâmogatâsâtigérheti. Avâlasztmâny 
ezt tudomâsûl veszi és tâjékoztatâs végett fel fog szôlitani valamely 
kiadôt a kôltségirânyzat elkészitésére.

2. A Szamosi Jânos âltal beküldôtt Gôrüy olvasàkünyv (I. rész) 
megorzés végett a mâsodtitkârnak àtadatik.

3. Az Aquila-ban felâlli'tandô Sallustius-emlèkre a vâlasztmâny 10 
frtot szavaz meg.

4. Ezutân a pénztârvizsgâlô bizottsâg (a két titkàr és Dr. Pecz 
Vilmos) elôterjesztette a pénztâr âllapotârôl szôlô jelentését, valamint a 
folyô évre szôlô kôltségelôirânyzatot, melyet a vâlasztmâny némely 
csekély môdosi'tâssal magâévâ tett. A mult évre, valamint az elôbbi 
évekre a pénztârnokoknak a felmentvény megadatott.

5. A pénztârnok ajânlatâra rendes tagoknak megvâlasztattak : 
Barbarits L. liôbert, Szombathely ; Dr. Baldzs Fermez, Nagy-Szeben ; 
Caerep Jôzsef, Szeged ; Gerêb Jôzsef, Budapest ; Gyomlay Gyula, Budapest; 
Hajnal Imre, Szeged ; Dr. Horrdth Cyrill, Budapest ; Ketnpf Jôzsef, 
Budapest ; Le h r Albert, Budapest ; G. Mihdltz Odôn, Zilah ; Olejovits 
Jânos, Nagy-Kâroly ; Simon Mihàly, Kis-Zombor ; Sterba Janos, Lakocsa 
(Sopron m.).
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Tagdijukat megflzették (a II. füzetben kôzzétettek utân feb- 
rudr 25-ig) :

1881-re : Ambrus Môr, Losoncz. — Gergely Kâroly, Krassô. — 
Moser J6zsef, Üjvidék. — Sclilott Gyula, Beszterczebânya. — Végh 
Endre, Kaposvâr (é< 1882 re 1 frtot).— Wigaud Janos, Pancsova.

1882-re : Burâny Gergely, Szombatkely. — Farkas Jôzsef, Kecs- 
kemét. — G. Mikàltz Odôn, Zilah.— Hajnal Imre, Szeged. — Olejovits 
Jânos, Nagy Kâroly. — Fchill Salamon, Budapest.

Az oklevél dijâtbeküldték : Hajnal Imre, Szeged. — Kâposz- 
tâBsy Jusztiniân, E ger.— Olejovits Jânos, Nagy-Kâroly.

— Sallustius szobrâra küldôtt Buniuy Gergely Szombat- 
helyr<51 2 frtot.

•284 VEGYESEK.

A z f,Egyetemes Philologiai Kôzlony^ elso és mdsodilc 
évfolyam a leszdlU tott âron,

cgy éofolyam 2 frt 50  1er,
Ttiiiid a ketto 4  frton  

a philologiai târsu la t pétiztârnolcâwil megrendelhetô.

KÔNYVÉSZET.

Üsszeâllitja H ellebrant Àrpâd.

HAZAIIRODALOM.

Latin és gûrôg classikusok fordftâsa és magyarâzata. Pozsony, 1881. 
Stampfel. (16-r.) egy-egy füzet 30 kr.
I. füz. Livius XXI. Ford, és magy. Ddvid. 1.1. füzet. (64. 1.)

II. füz. Sallustius. Jugurtha. Ford, és magy. Krajnyâk E. 1. füzet. 
•(64. 1.)

Mendlik A. Lectures françaises à l ’usage des écoles publiques. I. partie.
Budapest, 1881. Lauffer Y. (8*r. IV., 76 és 33 1.) 60 kr.

Ottô E. Franczia nyelvtan. Javitva fordftotla Rayé L. I. rész. 5-ik jav. 
kiadâs. Budapest, 1882. Kiliân. (8*r. IV., 200 1.) Kôtve 1 frt. 20 kr.
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G. C. Taciti annalium ab excessu divi Augusti libri I— VI. Bevezetéssel 
és targymutatô kivonatokkal ellâtta Petrovich F. Budapest, 1881. 
Eggenberger (Gôrog és rômai remekirôk iskolai kônyvtrira. K. 8-r. 
XXX., 200 1.) 90 kr.

Theisz Gy. Franczia nyelvkonyv. Olvasôkônyv. Gyakorlôkônyv, Nyelv- 
tan. Szôtàr. A legujabb tan ter v értelmében a realiskolâk 2. osztâlya 
szâmàra. Budapest, 1881. Franklin-târs. (N. 8-r. 15 és 221 1.) 1 frt 
40 kr.

Tomor F. és Vâradi A. Magyar olvasôkônyv a kôzépiskol&k I. osztdlya 
szâmâra. Budapest, 1881. Larapel. (8-r. IV ., 200 1.) 90 kr.

—  Ugyanaz, a II .  osztâly szâmâra. Budapest, 1882. Lampel R. (8-r. 
2Ô0 1.) 1 frt.

K Ü LFÔ LD IIR Ô D ALO M .

Dorer E. Goethe und Calderon. Gedenkblatter zur Calderonfeier.
Leipzig. 1881. Fridrich. (8-r. IV , 43 1.) M. 1, 20.

Fischer E. G. E. Leasing als Reformater der deutschen Litteratur. 2 
Thle. Stuttgart 1881. Cotta (8-r.). Tartalom : I. Lessings reforma- 
torische Bedeutung. Minna v. Barnhelm. Faust. Emilia Galotti (VI, 
2 61 1.) 4 M. 50. — II. Th. Nathan tler Weise. (V I, 193 1.) 3 M. 50. 

Fragmenta philoeopliorum graecorum. Collegit, recensuit etc. Mulla- 
chius. vol. I I I .  Platonicos et peripateticos continens. Paris, Didot, (n. 
4-r.) M. 12.

Fulda, K. Chamispo und seine Zeit. Mit dem Portrait Adelbert’s v.
Chamisso in Lichtdr. Leipzig, 1881 Reissner. (8-r. X, 284 l.)M. 5. 

Fürst, Lessing’s Nathan der Weise. Historisch u. philosopliisch erliiutert.
Leipzig, 1881. Fridrich, (8-r.) M. 1.

Goethe-Jahrbuch. Herausgegeben von Crri<jer. 2. Bd. Frankfurt a. M.
Lit. Anstalt, 1881. (8-r.) M. 11.

Goldziher. I. Le culte des saints ches les Musulmans. Paris, 1881.
Leroux. (N. 8-r. 95 1.)

Hartmann,De aoristosecundo. Berlin, 1881. Weidmann, (8-r.) M. 1.20. 
Heerdegen, Untersuchungen zur lateinischen Semasiologie. 3. Heft.

Ein lexikalisches Beispiel. Erlangen, 1881, Deichert. (N. 8-r.) Mk. 2. 
Hirschfeld, Ophelia von Shakespeare zum ersten Maie im Lichte arztli- 

cher Wissenschaft, zugleich als Beitr«g zur àsthetischen Kritik der 
Tragôdie Hamlet. Danzig, 1881, Gruilrn. (16-r. 61 1.)

Hoffman, Das Orakelwesen im Alterthum. Basel, Krüfi, 1880. (V II, 
275 1. 8-r.

Ickelsamser’s teutsche Grammatica. Herausg. v. Kohler. 2. Aufl.
Freiburg i/Br. 1881. Mohr. (8-r.) M. 1.

Jarnik. Zur albanischen Sprachkunde. Leipzig, 1881. Brockhaus. 
8-r. 51 1.)

Lücken. Die Gôtterlehre der Griechen u. Rômer oder das classische 
Heidenthuin vom religionsvergleichenden Standpunkte aus bearbei- 
tet. Paderborn, 1881, Scliôningh, (8-r.)M. 3.

Mahaffy, über den Ursprung der liomerisclien Gedichte, u. Sayce, über 
die Spraclie der homorischeu Gedichte. Autorisirte Uebersetzung 
von Jmelmann. Hannover 1881. Helwiog. (8-r.) M. 1.50.

Mettingh. Erzahlungen aus der romischen Geschichte nach der Dar-
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stellpng des Titus Livius etc. Wolfenbiittel, 1880. Zwisaler, (Kl. 8.) 
Mk. 2. 40.

Morris, C. Auman classai oficalliterature. Chicago, 1881. (^-r. 418 1.) M.
10. s a

Mtiller, M. Selected Essaya on hmguage, mythology and religion. 2 
vols. London, 1881, (8 r. 1310 1.) M. 19.

Nicolai, Gescliichte der rômiscben Literatur. Magdeburg, 1881. Hein- 
richsbofen. (8-r. X V III, 913 1.)

Papst, Vorlesungen über G. E. Lessing’s Nathan. Herausg. v. Edinger.
Beru, 1881. Haller. (8-r.) M. 5.

Pawel, Die literarischen Reformen des 18. Jahrhunderts in Wien. — 
Wien, 1881, Konegen, (8 r. 44 1.)

Peilzner, Gescbicbte der rômiscben Kaiserlegionen von Augustus bis 
Badrianus, Leipzig, 1381. Teubner. (8-r.) M. 6, 40.

Plautus. Miles Gloriosus. A revised text witb notes by R. Y. Tyrrel.
London, 1881. (12r. 270 1.) M. G.

Platon’s Staat. Griechisch und deutscb mit kritischen und erkliitenden 
Anmerkungen. 1. 2. Bd. Leipzig 1881. Engelmann, XXV, 391 és 427 
1.) M. S.

Pozzetti E, Storia délia letteratura greca narrata agli alunni liceali.
Napoli, 1881. (12u X, 257 1.) M.3. 60.

Ribbeck, 0. Friedrich Wilhelm Ritsclil, Ein Beitragznr Geschichte der 
Philologie. II. Bd. Mit einem Lichtdruck-Bildniss Ritschls. Leipzig, 
1881. Teubner. (8-r. X, 591 1.) 12 M.

Rundschau philologische. Herausgegeben von Varmer u. Lvdaig. 1881.
1. Quartalheft. Bremen, Heinsius. (N. 8 r.) M. 5.

Schiekopp, litauische Elementargrammatik. Theil 1. 2. Tilsit, 1881.
Psot. (72, 40. IV. 1. 4-r.)

Schliemann H. Orchomenos. Bericbt über meine Ausgrabungeu im 
Bôotischen Orchomenos. Mit 9 Abbildungen und 4 Tafeln. Leipzig, 
1881. Brockhaus. (8-r. V I, 58 1.) M. 3.

Schulze, E. Skizzen hellenischer Dichtkunst. Gotha, 1881. Pertlies. (8-r.
V, 132 1.) M. 2.40.

Szàntô. Untersuchungen über das attische Bürgerreclit. Wien, 1881, 
Konegen. (8 r.) M.l. 60.

Trollope, A, Life of Cicero. 2 vols. London, 1881. (8-r.) 18. M. 
WOlfflin, die allitterirenden Verbindungen der lateinischen Sprache. 

München, 1881. Franz. (8-r. 94 1.)
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5 T I L T  TÉE.1)

E|7  kia heljrelgaaitia a „Nan8ikaa“ birâlat&ra.

Nem pro domo akarok apologiat irai, polcmizâlni sem szândékom, 
mégis van egy par szavam az igazeâg érdekébcn.

1. A Mralat igen kegyesen dicséri Catullusomat, «u hol a rovid 
rimes verseket hasznâlja.» (sic !) „ f ‘J humeront mek forditdsdban — foly- 
t&tja —  és egyâltalàn ott, a hol a hosszù vcnxurokat hasznâlja, a hatâs 
nem oly nayy. »

Hogy az olvasô àtlâssa, mily tudomânyos rhythmikus distinctiôval 
van itt dolgunk, hadd ikbassak ide egy oly «rovid* catullnsi verset.

Lâthatô, hogy ez a négy rovid sor ketté szakitott két ép oly bosszu 
sor, mint a Nauzikaa-beliek. Rhythmikailag tehât tokéletesen egyformâk. 
Vagy biràlônk a szemével bail ?

2. ,, Ehhez jârul a sok poetica licentia a massaihanyzàk kihayydsdndl 
némehj ragokbanMiféle kihagyrfsok ? Hatilyenek : eszébe’ , mer’ (mert), 
mindjâr’ , nagyba’ , vadonba’ stb. Hat nem idézhetünk ilyeneket legjobb 
koltoinkbol quantum satis ? Hat nincsenek meg mindezek az élô nyelv- 
ben ? Vagy a gorôg nép koltését nem szabad magyar népkôltésbeli ala- 
kokkal fordi'tani ? Hisz ez a nyelv licentiàja, melylyel egy a poetica 1. 
LegalAbb a Greguss kôltészettanâbôl ezt tanüljuk.

3. „Külonben is alig lehet az antik metrumot mindeniitt a magyar 
rimes versekkel forditani.“  («Metrumot — forditani» =  metonymia.) Erre 
râférne a bizonyitâs. Az nem bizonyfték, hogy Arany Aristophanest az 
eredeti mértékben fordftotta, mert hiszen egy boratiusi sapphôi-verset 
meg magyar rhytbmusban forditott. S miért szabad az angoloknak meg 
francziâknak az antik mértéket modem formâkkal pôtolniok ? Nekünk 
talan a német czopf tiltja m e g ?9) Arany mâr 1856 ban kimondta: 
• Bemélem, nincs messze az idô, hogy a nemzeti rhytlimus magasabb 
kdltészettel is megfér.» (Prôz. dolg. 54.) Igen is, nekünk ér annyit az 
a rigmusos nôta, mint a mennyit a gorôgôknek ért a maguk rhytbmusa.

4. Kifogâsolja e rimeket : bajnok—hajlott 1 eszel te,— orszâgszerte, 
érte— mène, kimosnâm—biz’ osztàn, nàszrôl—ràszôlt, b<5ven— szokkent.

1) E rovat tartalmàrôl nem vâllalunk felelônséget. Szerk.
*) A németek is modem foimàkba ôltoztetik mâr az 6kor koltôi

• Mondja! — de mit kedvesének 
Siig-bûg a leânyka,

Ird azt csak a forgô szélbe 
S rolianô vizârba. *

termékeit. Szerk.
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É n  sem mondom, hogy ezek jô rimek, de azt âllitom, hogy liera rossz 
asssonaMzolc (az utolsô kivételével). Azt pedig mindenki tudja nâlunkhz 
Arany értekezése ôta, hogy az asszonàncz verselésünkben ép oly jogo- 
siilt, mint a rim.

5. Szememre hànyja, hogy verseket kihagyok (123— 124): teliàt 
két egész sort ! Hogy raiért liagyom ki, vajjou csak a sajàt szakdllamra, 
vagy talân valamely objektiv indi'tô okbol — micrt jàrt volna utàua ! ? 
Halljuk teliât, mit mond Ameis az inkriminalt két versrôl : «Dieserund 
der folgende VerB sind ans V. 8. 9. 58. iibertragen, und hier invjehôrig 
. . . auch ist die Verbindung mitdem vorgehenden hart uud uwjesehickt » 
V. ô. még e helyhez az Auhangot I, 96, mely szerint Bekker, Nitzsch, 
Diintzer és Hentze is Ameis mellett bizonyi'tanak.

Fehértemplom 1S82. jan. 17.
Dr. C8KNGKRI JÂNOS.

V&lasa a helyreigasîtàsra.

Csengeri «par szavâra» nem is szdndékoztam felelni, s e folyôirat t. 
szerkesztfségére, amely oly kegyes, minden lamcntatiôt meghallgatni, 
biztam az iigy elintézését ; de mégis hôdolnom kell e rossz szokdsnak, 
dmbdr legegyszerubb volna, az olvasôt mngara a mûfordftdsra utalni, 
hogy meggyozôdhessék, mennyire sikerült ez a «Nauzikaa.* Ime 
vâlaszom :

Az elso pontban Csengeri négy sort idéz Catullusdbôl. Mintha én 
azt moudtam volna, hogy az eyész Catullus oly sikerült, hogy bdrhonuan 
ragarljunk ki egyes sorokat, azok minden kelléknek megfelelnek. De még 
ez a négy sor is szebben hangzik, mint a Nauzikaa versei, akarmit 
mond a fordi'tô. Vannak a Catullus-fordftrfsban dalszerü formdk, me- 
lyekr<51 bizonyrira senki sem tagadhatja, még az sem, a ki «szemével 
hall», hogy jobban sikerültek, mint a sok lielyen dôczôg<5s Nauzikaa- 
versek.

A màsodik pont a licentidkrôl szol. A licentiak szdma rendestn 
megforditott arànyban dll a fordîtô tehetségével és a fordftas jelességével.

Hogy az antik metrumot modernnel lehet visszaadni, azt nem 
tagadja senki, de alihoz sok helyen tôbb ügyesség kell. Ezt biràlatomban 
magam is kiemeltem s a fordi'tônak nem kellett volna Aranyt idéznie.

A negyedik pont az asszonanczrôl szôl ; én rïmeket s nem as6zo- 
nanczokat rôttam mcg.

Az ôtodik pontra megjegyzem, hogy ha Ameis és màsok a két 
sort tôrlik, ugy még nem kôvetkezik, hogy mindenkinek e véleményt 
el kell fogadnia.

Dr. K o n t  Ignâcz.
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