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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.
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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
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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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