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AZ ÁLLÍTÓLAGOS RÁKÓCZI-CODEX.1)

I. Gróf Kemény József, egyike irodalmunk legtiszteletremél- 
tóbb fórfiainak, a többek között egy nagybecsű kutfő-gyűjteményt 
hagyott maga után, melyet ma, mint a Toldy Ferencz által kiadott 
Magyar Történelmi és Irodalmi Berek második kötetét, Történelmi 
és Irodalmi kalászatok‘ néven ismer bibliographiánk.

Az e gyűjteményben foglalt részletek XXXIII. száma Med> 
gyesi Pálnak, az I. Rákóczi György erdélyi fejedelem udvari pap
jának, Szent Atyák Öröme czímü, 1640-ben megjelent, munkájából 
közöl egy pár nevezetes töredéket.

Az első töredék Dobó István, Ferencz, Lorántü Mihály és 
Zsnzsánnaemlékezetüket idézi fel az «Ajánló levélből* ; a második 
magából a tulajdonképeni «mü»-ből, annak 2. és 3. lapjáról hoz 
elő egy czikket, melyben az van elbeszélve, hogy mi adott okot 
Medgyesinek a könyv írására.

E második czikk s az erre alapított irodalomtörténeti állítás 
az, a melyről szólani akarok.

A czikk maga, melyet mondandóim alapjául szűkségképen 
előre kell bocsátanom, így szól:

•Az elmúlt 1639. esztendőnek szintén a végén, deczember- 
ben, terminusnak idején, Kolozsváratt kegyelmes Asszonyunk 
monostori házához ugyan felesed magával kimenvén, tetszék ő 
Nagyságának, hogy én is (t. i. Medgyesi, az író) ő Nagyságával 
együtt kimennék. Az holott ebédleni akarván Ő Nagysága, paran- 
csola kegyelmesen, hogy az ott lakó régi Páter Dániel Vásárhelyi 
uramat is az ebédre felhívnák. Asztalhoz ülvén ő Nagysága sok 
főrenden levő híveivel, mi is Vásárhelyi urammal leültetteténk

*) Felolvaetatott a M. T. Akadémiának 1874. febr. 3. tartott Ülésében.
S z e r k .
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290 SZILÁGYI ISTVÁN.

szintén egymás mellé. És mikor immár alkalmasint ettünk volna, 
Asszonyunk ő Nagysága szólítá a Pátert becsületesen és igen szép 
s szükséges mennyei dolognak (ez lévén ő Nagyságoknak asztal 
felett leggyönyörüségesb szokásos mulatságok) akarván végére 
menni, kiváná ő Nagysága a Pátertől, hogy a mint egy kis 
tenyémi könyvecskében Pázmány a ez égérét kitötte (azt vélvén ő 
Nagysága, hogy Vásárhelyi uram írása volna), mutatná meg, hogy 
azokban, a miket mi hiszünk, semmi a Szentirásban nincsen. 
A. Páter felállván, megköveté ő Nagyságát s azt feleié, hogy nem 
ö kegyelme írása volna az. Nem hagyá asszonyunk Ö Nagysága 
arra a dolgot, és mind ö Nagyságától s mind kiváltképen Haller 
István uramtól súgásból való izengetések által eröltettetvén ö 
kegyelme a Páter, rá kezdé a feleletre magát venni, de soha 
egyenesen a dologhoz nem* szóla. Én még eddig semmi igyemet 
a dologhoz nem átottam.»

«Hogy azért sokáig időt ne töltene a Páter: maga Ő Nagy
sága asszonyunk hoza elő egy hitágazatot, tudnia illik az úrvacso
rájának mind két nemmel, az (az, kenyérrel és borral osztogatását. 
Kéré ő Nagysága, mutasssa meg,.hogy nincsen az a Szent-irásban, 
holott Sz. Pál I. Cor. II. v. 23. nyilván említi és kiadja mind 
kettőt. Monda a Páter: Tagadom, kegyelmes Asszonyom, hogy 
Sz. Pál ott mind a két színt adta volna.*

„ Hozatá elő Asszonyunk az Urunk ö Nagysága régi Bibliáját 
mely 176 esztendős, s adák én kezembe* ‘ stb.

II. Ennyi az, a mit Kemény közöl, s hogy ezt a töredéket is 
nem egyéb, mint erkölcs-történeti szempontból közlötte, elég bizo
nyíték arra egyrészt az a jegyzet f melyet közleményéhez függeszt, 
s a melyben az van, hogy ez vala asztali mulatsága erdélyi fejede
lem idősb Apafi Mihálynak is, a miről Szilágyi Márton (Biga Pasto- 
ralis. Debrecini. 1684) emlékezik, s hogy így vetélkedtek 1514-ben 
Macedóniai László esperes és Cybeleus Bálint kanonok Pécsett 
ebéd felett; másrészt magának Keménynek a közlemény végire a 
czikk csonkán hagyottságát jelentő „*<&.“ után vetett e szavai: 
Az ezen vetélkedésről többet tudni kívánót utasítom a fenn említett 
könyvnek végig való olvasására.

Toldy Ferencz, irodalmunk érdemdús történetírója, több és 
nagyobb fontosságot hitt tulajdoníthatni a közleménynek, mint, 
véleményem szerint, Kemény tulajdonított, s a töredék utolsó sza
vaira támaszkodva, egy 1639-ben már 176 éves magyar nyelvű biblia-
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fordításnak emlékezetét vélte a Medgyesi előadásában fölfedezhetni 
Sőt hogy az meggyőződése volt: világosan kitűnik onnan, mert 
ez adatot a „ Magyar Nemzeti Irodalom Történeté"• nek harmadik 
javított kiadásában (1. k. 171. lap) ekkép használja fel:

66. §. A legrégibb biblia-fordítások codexei.......... A jelen (II.)
időszakra nézve már bizonyos történeti tudomásunk van, hogy az 
eretnek-vizsgáló pápai küldöncz elől Zsigmond alatt a Szerémség- 
ből Moldvába kivonult magyar hussziták két papja, Tamás és 
Bálint, az ó- és ujtestamentomot magyarra fordították; sőt vannak 
codexeink is, melyek részint a XY. század első felében írattak, 
részint kevéssel utóbb ugyan, de nyelvök jellemét tekintve, ősrégi* 
séget árulnak el s kétségtelenül a második időszak elejére tartoz
nak. Ilyenek... stb.

3. Ilyen volt a Rákóczi-codex 1463-ból, melyet Medgyesi Pál 
1639-ben forgatott Lorántfi Zsuzsanna erdélyi fejedelemnőnél, s 
úgy látszik, a teljes szentírást tartalmazta, írván róla: fHozatá elő 
asszonyunk az Urunk ö Nagysága régi bibliáját, mely 176 eszten
dős és adák kezembe. » (Lásd Magyar Tört. és Irodalmi Berek II. 
köt. 196. 1.) Az évszám könnyen azon gyanításra vezethet, hogy 
e codex a husszita Tamás és Bálint papok által átdolgozva leirt 
régi bibliát foglalta magában.»

Hogy e meggyőződésének még erösb alapot is vessen: 
előadásához a következő jegyzetet csatolja Toldy:

• Bizonyosan nem valamely kézzel irt deák vulgata codexe 
volt az, melyben a protestáns fejedelemnő magának sz. Pál 
azon helyeit mutattatá meg Páter Vásárhelyi Dániellel, melyekben 
az az úrvacsorájának két szín alatt osztogatásáról szól.»

III. A hol annyi pusztítás ment keresztül, mint Magyaror
szágon ; a hol annyi emlékeit tette semmivé a művelődésnek néha 
gondatlanság, többször rombolás, mint nemzetünknél: ott termé
szetes, sőt kötelesség fölkeresni, felhasználni minden nyomot, 
minden legkisebb adatot, melyből egykori jobb állapotainkra lehet 
következtetni; s mentül kevesebb az, a mi megmaradt: annál 
nagyobb gonddal kell egybegyüjteni s megőrzeni a többieknek 
legalább emlékezetét, az oly tényekét t. i., a melyek egy oly múltról 
tesznek tanúbizonyságot, mely jelességben vetélkedik az ugyan
azon korok többi nemzetekéivel.

E tiszteletre méltó buzgalom indította bizonyosan Toldy 
Ferenczet arra, hogy Kemény József töredék-közleménye alapján

20*
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292 SZILÁGYI ISTVÁN.

középkori magyar codexeink számát egygyel, a fentebb említett 
Rákóczi-codexxel, szaporítsa, beiktatván azt, legalább emlékezeti' 
lég, a többi, részint fenmaradottak, részint egykor létezettek 
sorába.

Azonban bármennyire jogosultnak, sőt átalában senki által 
kifogás alá nem vonhatónak tartsam is az elvet: a jelen esetre 
vonatkozólag ki kell jelentenem, hogy Toldyt a közlemény téve
désbe vitte, mert, a mirQl most szó van, a szentirásnak középkori 
magyar Rákóczi-codexe egyátalában nem létezett, s az a 176 esztendős 
régi biblia, a melyről Medgyesi Pál emlékezik, nem magyar nyelvit 
szentírás volt.

A tévedés kútfeje ott van, hogy Toldy megelégedvén annyi* 
val, a mennyi a Kemény közleményében foglaltatik, vagy talán 
mert azt hitte, hogy e tárgyra vonatkozó adat több Medgyesinél 
nincsen, nem tartá szükségesnek azokat, a mik még azután követ- 
keznek, megolvasni; pedig a fenforgó tárgyban épen ezek szol
gáltatják a döntő felvilágosításokat.

Nekem néhány hónappal ezelőtt jött birtokomba Medgyesi 
fönn említett könyve, még pedig annak az a példánya, mely egy
kor épen a monostori jezsuitaház tulajdona volt, a mit azért emlí
tek meg, mert ez a körülmény is szolgáltat egy nevezetes adatot a 
kérdés tisztázásához.

Figyelmessé tétetvén már rá a Kemény közleménye által, de 
különben is épen, mint ő, érdekkel szokván vizsgálni régi köny
veink tartalmát: elolvastam az egész vetélkedést kezdettől végig, 
s az olvasottak nyújtották a felvilágosító adatokat fentebb kimon
dott ítéletemre a Rákóczi-codex iránt. Ezeket illetőleg leghelye
sebbnek tartom, ha azokból, a miket Kemény elhagyott, folytatva, 
az író szavaival elmondom azon részleteket, a melyek szorosan a 
tárgyra tartoznak.

A vetélkedésnek hat külön tárgya volt, de ezek közt kettő 
van csak olyan, a melyeknél az említett felvilágosító pontok van
nak ; azért a többieket mellőzvén, csak ezekre szorítkozom. .

Az első adat a második tárgynál van, mely Melchisédekről 
szól. Erre nézve Medgyesi így beszél:

• Itt (t. i. az úrvacsora két szín alatt osztogatásának ügyé
ben, mely volt az első, s a melynél van emlékezet először a régi 
bibliáról) nem nyervén Vásárhelyi uram a dolgot: kezdé Melchi- 
sédeket emlegetni. Az is, úgymond, kenyérrel áldozott. Tagadom
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AZ ÁLLÍTÓLAGOS RÁKÓCZI-CODEX. 293

én, mondák, hogy áldozott volna akkor Melchisédek, mikor kenye
ret és bort vitt elő Ábrahámnak; sőt nincs is ott OBTVLIT, ha
nem PROTVLIT. Nem akarja vala hinni ő kegyelme. Megkeresek 
a 176 esztendős Bibliát: s hát abban is P R O F E R E N S 1)  vagyon 
<7. lap).»

A második adat a hatodik tárgynál jön elő, midőn a vetélke
dés az angyalokra tért át. Medgyesi ezt a tételt állttá fel: «A  mely 
angyal felől az Isten mondotta, hogy midőn az izraeliták mellé 
vezérül és Ganahánba bevivőül adja, meglássák, hogy meg ne ke
serítsék azt, az az angyal volt, a kit megkésértettenek a zsidók*, 
hivatkozván kútfőül Mózsesre. Erre is azt feleié, Írja. Medgyesi, 
Vásárhelyi, hogy negatur. «Melyet egy, vallásán levő, nagy ember 
hallván, ezt mondá: Páter, non sufficit negare solum; quaa ratio 
negationis? Azután azt mondá Páter uram, hogy nincs az ott, 
Exod. 23. v. 20.21. meg ne keserétsed ötét (Oldaljegyzet kézirattal: 
Bene dixit) ,  Be hogy reá keresék az Textusban: meglátá, hogy 
ott vagyon (Oldaljegyzet kézirattal: Mentiris, quia in VU LG A TA  
non invenitur), (11. 19. lap.) E kézirati bejegyzések azok, a 
melyekre fentebb czéloztam, midőn említém, hogy e példány egy
kor a monostori házé volt, s a melyek bizonyosan annak vala
melyik jézsuita olvasójától, talán épen magától Vásárhelyitől, 
származnak.

Adjuk ezekhez még azt a körülményt, mely szerint Vásár
helyi részéről nem volt föltehető, hogy ő magyar szövegű biblia 
alapján vitázzon sarkalatos dogma felett, miután rá nézve egyedül 
jogosult és hiteles szöveg csupán a Vulgata lehetett. Epén azért 
nem tett kifogást ellene Medgyesi, hogy, mint gondolá, saját fegy
verével veije meg a pátert, s nem obtrudalta sem Károli Gáspár, 
sem Káldi fordításait, hogy azokból döntessék el a per. Sőt több 
az, hogy ő maga is a latin nyelvű Tremelliust használta, így nyi
latkozván, midőn Vásárhelyi a „megkeserítés“ -xb\ azt mondá, hogy 
az sem a Vulgatában, sem Tremelliusnál, sem Pagninusban nem 
találtatik; «Bár megcsalattassam, ha a Tremelliuséban nincsen, 
mert az volt a zsebemben, a minthogy azt szoktam nálam hordozni, 
azt vonám ki 8 abból mutatám meg (370. lap).»

1) I. Mos. XTV. 18. At verő Melchisedec rex Salem proferens panem 
«t  vinum (erat enim saoerdos Dei altissimi) benedixit ei, et ait stb.
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294 SZILÁGYI ISTVÁN.

Ez elmondottak, azt tartom, teljesen tisztába hozták, hogy a 
szentírásnak 1463-diki magyar nyelvű Rákóczi-codexe egyátalában 
nem létezett, s a kérdés alatti 176 esztendős régi biblia a Vulgata 
volt, ellenmondhatatlanúl igazolván azt úgy a reá történt hivat
kozások, mint a belőle felhozott idézetek.

IV. Ezek szerint a kérdés tulajdonképeni csomója meg lévén 
oldva, be is rekeszthetném előadásomat, ha nem volna még egy 
homály, mely szintén megérdemli, hogy földeríttessék. Az e tárgy
ban szereplő számadatok egybevetéséből t. i. csakugyan az jővén 
ki, a mit Toldy is kihozott, hogy itt egy 1463-beli bibliával van 
ügyünk; miután a Vulgata bibliographiája ez évben nyomott Vul- 
gátát nem ismer, legalább eddigelé az irodalomtörténet ilyenről 
nem emlékezik: kérdés, mi itt a való, s hogyan lehet e kételyt 
eloszlatni ?

Föltettem a kérdést, mert ily ellenvetést csakugyan lehet 
támasztani.

A megoldás kulcsát nem kell messze keresnünk; ott talál* 
tátik az hasonlóan magában Medgyesi könyvében, annak * azon 
szakaszaiban, a melyeket Kemény szintén nem vett föl közle
ményébe.

E szakaszokban, melyek az ajánló levélnek teszik részeit, a 
könyv készítésének chronologiáját beszéli el az író. Összeszedvén 
az erre vonatkozó részleteket, következő idősorozatot fogunk 
nyerni:

Kél az ajánló levél Fejérváratt január 5-ikén, 1640.
Elkészült a munka november közepére, miután hozzáfogott 

junius közepe tájban, akkor érkezvén" haza a fejedelemmel tett 
útjából Fejérvárra, hogy a pünköstöt otthon tölthesse. Hogy ezek 
1639. évben estek, bár kiírva nincsenek, onnan bizonyos, mert a 
vita tárgyaira vonatkozó levelét a fejedelemnének Fogarasban 
1639. márczius 12-dikén vette; ugyanazon évi február 28-kán 
Vásárhelyinek azt a müvét, a melynek megrostálása tárgya a 
Szent Atyák Örömé-nék. Vásárhelyi az említett müvet még január
ban küldte a fejedelemnének egy kisérő levél mellett, mely 1639. 
január 29-én kelt.

Mindezekre pedig az a disputatió szolgáltatott alkalmat, 
mely az 1639. januárt megelőzött deczerriberben tartatott. Ez pedig 
nem történhetett más évben, mint iőd#-ban.

És csakugyan ez az év olvasható az ajánló levél 2-dik lapján
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(Midőn nagy hírre az elmúlt 1638-dik esztendőnek végezetiben ez 
nagy Salamonnak bölcéesége hallgatni elmentünk volna); ez a 334. 
lapon (Jusson eszébe csak az elmúlt 1638. esztendőbeli disputa- 
tiónkban ama szava felől, hogy a mit Mózses Melchisédekről ke
nyér-kivitelnek mondana, azt Sz. Pál áldozatnak magyarázná).

Nyomtatási hiba tehát a főmunka 2. lapján az 1639 esztendő; 
ily hibásam közlötte azt Kemény, a nélkül, hogy észrevette volna, 
r erre a hibára alapította Toldy a maga combinatióját, s innen 
lett, hogy a 176 esztendős biblia 1463-dikinak határoztatott.

Volt pedig az, a most felhozott adatok szerint (1638— 176), 
1462-tiki.

És itt már az irodalomtörténet is mellettünk áll, a mennyi
ben Fáicrf-tiak híres mainz-i bibliája ez évben jelent meg, a mely 
egyike a legritkább könyveknek, s csak az európai leghíresebb 
könyvtárak közül dicsekedhetik vele egy-kettő. Hogy a Rákóczi - 
példány megvan-e még valahol? nem tudom; s azon csapások 
után, melyeken Erdély keresztül ment, kevés a remény, hogy 
valaha feltaláltassák. Azon könyvtáraktól legalább, a hol tudako
zódásokat tettem felőle, mind tagadó választ kaptam.

V. Ennyi felvilágosító adat után, azt tartom, nem szükség 
azon jegyzet-ben foglaltakra szólanom, a melyet, mint Toldy müve 
66. §-ának toldalékját, idéztem volt, s a melyben ő abból is vesz 
súlyt a codex fenn-volta mellett, hogy protestáns fejedelemnő deák 
vulgátából nem mutattatta volna magának Vásárhelyivel sz. Pál 
helyeit az úrvacsoráról; mert, miután az alap összeomlott, önként 
elesik maga a jegyzet is.

Irodalomtörténetünk derék bajnoka Toldy Ferencz a görög 
székely krónika ügyében egykor elmondott állításait később, job
ban lett értesülése után, e szavakkal vonta vissza: A Horn által 
látott görög székely krónika tehát álom !

Én is azzal fejezem be előadásomat, hogy a szentirásnak 
középkori magyar Rákóczi-codexe álom. Kevesebbünk van ugyan 
egy illusióval: de épen az illusiók elenyészte vagy legalább keves- 
bedéső erősíti az igazságot. Nekünk pedig erre van szükségünk.

Sziget, november hó 20. 1873.
S z il á g y i I s t v á n .

« i f c n r r  .v-
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SCHLIEMANN KUTATÁSAIBÓL. l)

Schliemann kutatásai a philologiára is nagy visszahatást 
gyakorolnak. Daczára annak nálunk Homer magyarázatánál Schlie
mann szavának még alig-engednek helyet. Tudósunk további kuta
tásai, melyeket e napokban kezdett meg a trójai síkságban, 
kétségkívül új érdekes eredményekre fognak vezetni. Egyelőre 
kutatásainak eddigi eredményeit s az azokra vonatkozó nézeteket 
fogjuk röviden összefoglalva közölni.

I.

Ismeretes, hogy mily idealismussal ragaszkodott Schliemann 
életének gyakran igen sanyarú viszonyai közt azon gyermekkori 
gondolatához, hogy Trója romjainak még létezniök kell. Nem 
kisebb naiv lelkesedése, melylyel az isteni dalnok minden szaván 
csügg, Homer elnevezéseit alkalmazva föllelt tárgyaira. Lelkesült- 
fiége, melyet kutatásainak csodás eredménye hatalmasan élesztett, 
sokszor túlságosan messze ragadta Schliemannt; a kritika útjára 
'való térése annál inkább érdemli meg elismerésünket.

Schliemann már 1858-ban, tehát 24 év előtt, akarta Ithakát 
meglátogatni, miután beutazta Svécziát, Dániát, Németországot, 
Olaszországot, Egyptust, Núbiát, Syriát s a Kykládokat, de egy 
pétervári pőre visszatérésre kényszerítette. Nagyszerű üzleti válla
latok után 1866-ban bejárta Tunist s Egyptust, majd Ceylonba 8/ 
Indiába ment. Chinán, Japánon, San-Franciscón 8 Mexikón át tért 
'vissza Európába, hogy Párisban megtelepedjék, 1868-ban végre 
Olaszországon át Itbaka szigetére utazott. Útközben megállapodott 
Corfun, a hajdani Kerkyrán. Jellemző vonása Schliemann-nak, hogy 
rögtön meghatározta, hogy hol állott Alkinoos király palotája, s 
hogy merre feküdt Nausikaa játszóhelye. Ithakán nagy örömére 
meggyőződött arról, hogy a sziget minden lakosa bír az Odysseus 
monda némi ismeretével. Majd egy szamárhajtó meséli el neki a 
ravasz király történetét, majd egy majoros biztosítja a felől, hogy 
minden elődének föl egészen Telemachos őséig négy kutyája volt. 
A hír, miszerint Schliemann régi csodaszép énekekből le tudja

*) A rajzok az egész czikkhez tartoznak, melynek hátralevő részét 
jövőre közöljük.
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1. szám.
Síremlék. Fölfedezte Schliemann a mykenaei akropolison 4 méternyi 

mélységben. Eredetije 6 láb magas, alján 3 láb s 10 hüvelyk, felül£3 láb a 
7 hüvelyk széles, tehát a rajinál tizeukétszerte nagyobb.
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fordítani Odysseus király meséjét, az egész szigeten elterjedt. 
A falvakból kivonult elejébe a nép, élén a pap, ki fölkérte, hogy 
mondja el újra történeteit. Platán-fák árnyékában asztalra állítják 
s letelepedve körülötte könnyező szemmel hallgatják, mint ismerte 
meg a hű Penelope férjét.

Miután a «dicsőn,«feddhetetlen#,« Istenhez hasonló*, •Isten
től kedvelt», a Istentől származó», « tapasztalt*, « leleményes*, 
•furfangos*, ^szerencsétlen* Odysseus «tengertől körülvett*, 
«messziről látható*, «rögös», «hegyes#, « sziklás#, «jólmívelt* szi
getét átkutatta, s az Aétos hegy csúcsán ásási kísérletet tett, átment 
a Peloponnesosba, szem ügyre vette Mykenae romjait, s megláto
gatta a trójai síkságot.

Első régészi müve : «Ithaka, a Peloponnesos s Trója* l) 1869 
elején jelent meg. Három igen érdekes hypothesist tartalmaz. Az- 
első az, hogy Ithaka Homer Ithakája, a második: hogy a mykenaei 
királyi sírboltok a mykenaei akropolison feküdtek, a harmadik: 
hogy a homerikus Trója =  Ilios =  Ilion nem állott amaiBunar- 
basi nevű falu helyén, a mint általánosan hitték, hanem Hissarlik 
dombjának helyén. Első állítását topographikus adatokkal iga
zolja,2) a másodiknak bizonyságául felhozza Pausaniast, ki (n . 
16,6) ekkép szól: Aefarexat Sl ojmös ext xal SéXXa toö írepipóXoo xal 
Yj jcóXk]* Xéovxe? Sé sípeotVjxaotv at/rf}' KoxXüjttiöv Sé xal xaöta ip*ya 
stvat Xéfooaiv, oi Ilpoírto tó xeí/og ezotYjaav ev Típovfk. Moxtjvwv év 
xoí? ipeutCoic xpvjvY] té sort xaXoojiévYj Ilepaeía, xal Axpéüx; xat xtöv :raí- 
5a>v otzó̂ ollol otxoSojif^ata, sv&a oí *b]oaopot ocpiat ta>v ^pTjjiátwv rpav. 
Tá<po<; 8é éaxt |iiv Atpéa>? elöl dé xal ooooc oöv ’A^a^épivovt éitavYj- 
xovxac £& ’IXtoo öewmaa? xaxetpóveoosv Aíftoítoc. Toö |iiv SV) Kaaaáv- 
5pa? |xvTjji.atO(; ájjLtptopirjroöot AaxeSatjiovícov ot írepl AjtóxXa? olxoövxes* 
exepov dé éattv AfajiéiAvovos, xó 8é Ebpu|ii5ovxo? toö yjvtá/oo xal TeXe- 
5á|i0ü xö autó xal IléXoiro?, xoóxooc yáp xexetv 8t8ójiooc Kaooávőpávv 
(paaí, vrjiríoüi; dé stt ovxa? e7ttxaxéa<pa£e xotc Yoveöa.iv, Afya&o?, xal

*) Ithaka, dér Peloponnes und Trója. Archilologische Forachungen. 
Mit 4. Lithographien und 2 Karten. 8. Leipzig. Giesecke und Devrient. 
Geh. 4. M. Legelső művét a tengeren írta*, Japán s San-Francisco között, 
ötven nap alatt. Czíme: La Chine et le Japon. Paris; 1866. Librairie 
centrale.

8) Érdekes, hogy a minapában fölfedezett athoshegyi K. e. 308-ból 
való Ilias-kézírat szerint Homer ithakai származású s születésű volt.
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2. a szám.

2. b. szám.

Egy mintakő két oldala, valószínűleg ékszerek verésénél használtatott 
(repoussé munkáknál). Fölfedezte Schliemann a mykenaei akropolison 4 mé
ternyi mélységben. Természetes nagyság.
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’HXéxrpa;* IIoXáSiQ ^ap oovtpxvjoev ’Opéaroo Sóvtos* 'EXXávtxo; dk xal 
tá5s £|fpa<|>e MéSovta xal hvpófiov *jfevéadai íloXáSiQ watSa? é£ ’HXéx- 
rpa?. KXotatpYjítpa 8é étátpY] xal Afyoíto<; ökíyov áica>tépú> toö tsí- 
yoos, evtö? őé aíCTjS«í>̂ 7]oav, Ivfta AvafiifAvtov te a&tó; Ixstto xal oí 
aov éxsív(j) ípoveodévte?. (Hasonlókép fönnáll még más is a körfalból 
és a kapu is : oroszlánok állanak rajta: mondják, hogy ezek is [fal 
s kapu] a kyklópok müvei, kik Proitosnak építették a falat Tiryns- 
ben. Mykenae romjai közt Perseia nevű forrás van, s Atreusnek s 
fiainak földalatti építményei; ott voltak kincseik. S Atreus sírja 
[is ott] van: s [azokéi], kiket Agamemnonnal Xlionból visszatérte- 
két ebédközben meggyilkolt Aigistho*. Kassandra sírjáról [sírjának 
azonosságáról] kétkednek az Amyklai körül lakó Lakedaimoniak : 
de ott van Agamemnon sírja és Eurymedoné a kocsisé és Teleda- 
mosé és Pelopsé: mondják, hogy ezeket mint ikreket szülte Kas* 
sandra: még csecsemő korukban szüleikkel megölte őket is Aigis- 
thos, s ott van Elektra sírja is, ki Pyladessel élt, miután Orestes 
hozzá adta; Hellanikos *) azt is írja, hogy Medont s Strophiost, 
mint Elektrától való gyermekeket nemzette Pylades. Klytaimnestra 
s Aigisthos kissé távolabb a falaktól temettettek el, belül [eltemet- 
tetni] becsteleneknek tartattak, ott Agamemnon maga feküdt és 
azok, kik ő vele meggyilkoltattak.)

* Schliemann ellentétben Leake, Dodwell, Prokesch, Curtius s 
mások felfogásával az említett falakat nem a város, hanem az akro- 
polis falainak veszi s a sírokat az akropolison keresi. Amazok a 
sírokat az alsó városba helyezik el (Klytaemnestra és Aegisthus sír
ját pedig a városon kívül képzelik). Schliemann az ő föltevése 
mellett felhozza Pausanias első idézett mondatát, melyből kitűnik, 
hogy az oroszlános kapu ama vitás falban volt, ámde az oroszlános 
kapu az akropolis falában van. Igaz ugyan, hogy Pausanias a 
következő mondatban Mykenae romjairól, a Perseia forrásról s az 
Atridák kincses házáról szól, s hogy ez utóbbiak az alsó-városban  ̂
feküsznek, de mindjárt újra megemlíti a falakat, a melyek alatt 
Schliemann szerint csak az akropolis kyklopsi falait lehet érteni. 
«Azonkívül», úgymond, «Pausanias csak oly falakról szólhatott, a 
melyeket látott, nem pedig olyanokról, melyeket nem látott. Ő az 
akropolis hatalmas falát látta, mert az az ő idejében épen olyan 
volt, a minőnek most látjuk, de az alsó város falát nem láthatta,

300 SCHWIEDLAND JENŐ.

x) Élt 495— 411.
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3. szám.

Tömör, öntött s polírozott aranyból készült oroszlány a mykenaei 
akropolisból. Vastag aranydróton van megerősítve. Dupla nagyság.

4. szám.

Pillangó. Repoussé munka, gyakori typus. A mykenaei akropolisban
találta Schliemann.
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mert az elejétől fogva csak igen vékony volt s 638 évvel előtte el 
lett pusztítva; Pausanias nem is volt régész, kiről fel lehetne 
tenni, hogy nyomait kereste vagy talán ásatott miattuk».

«Mykense földe Pausanias idejében ugyanazon köves legelők 
által képezett kopár vadon volt, felváltva hegylejtőktől, meredek 
sziklacsúcsoktól, a milyen most ,* ott nem állhatott be változás és 
az alsó városi fal maradékai az ő idejében bizonyára ép oly cseké
lyek voltak. Oly csekélyek, hogy eddig csak a hegyháton vették 
észre az utasok a falszárny nyomait, és hogy úgy látszik, miszerint 
előttem senki sem látta a völgyben a folyó medrének partján végig 
vonult másik falszárnynak romjait. » ' )

Schliemann fölfogása nincs ellentétben Diodorus Siculus 
leírásával, ki Julius Caesar s Augustus Octavianus kortársa volt, s 
ki Mykenae elpusztulásáról szólva, ezeket mondja (XI, 65): «Ez a 
város, mely egykor gazdag s hatalmas volt, mely oly nagy férfiakat 
hozott létre s oly nagy tetteket vitt véghez, ily módon el lett pusz
títva s lakatlan maradt le egészen napjainkig.» Strábo (50 K. e .—  
20 K. u.) pedig még azt is mondja (VIII, 372), hogy «most Myke- 
nse városának még nyoma sem találtatok*. S Schliemann talált is 
8 évvel később, mint első könyve megjelent, az Agorán belül öt 
sírt összesen tizenhét hullával.

Schliemann könyvének harmadik hypothesisét, mely szerint 
a homeri Trója Hissarlik dombja alatt feküdt, Homerből vett 
adatokkal bizonyítja.

Két utóbbi bizonylatáról még bővebben fogunk szólni majd, 
a midőn eddigi legnagyobb művére (Ilios, Stadt und Land dér 
Trojaner) fogunk áttérni.

Ezen három föltevést foglalja magában Schliemann 1869-iki 
müve.2) Miután majdnem egy évig Amerikában időzött, 1870ápril 
havában Hissarlik dombját kezdte átásni. Ottani munkálatai 
1874*ig tartottak, a mely év elején jelent meg második régészi 
müve: «Trojanische Alterthümer»,8) mely németül, angolul s fran-

*) Mykenae. Bericht über meine Forschungen und Entdeckungen in 
Mykenae und Tiryns. Mit einer Vorrede von W. E. Gladstone. Nebst zalil- 
reicken Abbildungen, Plánén und Farbendrucktafeln, melír als 700 Gegen- 
stánde darstellend. Leipzig. Brockliaus, 1878. Géb. 18 Gulden.

*) Könyvének egy példányát egy ó-görög nyelven írt levéllel meg- 
küldötte a rostocki egyetemnek, mely kevéssel rá doctorrá promoveálta.

8) Bericht über meine Auagrabungen in Trója. 1874. Brockhaus. Geh.
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5. szám.

A Troas észak-nyugati része.

6. szám.

Terracotta-edény, melyet Schliemann a mykenaei akropolisban hat 
méternyi mélységben talált.
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cziául lett kiadva. 1878-ig Mvkenaeben s Ithakán ásatott, kiadva 
időközben három nyelvben ^Mykenae# czímü művét. 1878 végén 
visszatért Hissarlikra, átkutatta nejével, Virchowval s Burnouf 
Emillel a troasi tumnlusokat s az egész trójai síkságot. 1880 végén 
jelent meg német s angol nyelven «Ilios» czímü munkája, mely 
franczia nyelven ez év végén fog megjelenni. Trójai kutatásait 
most folytatja. E napokban hagyta el nagy előkészületek után 
athéni már vány palotáját, hogy áthajózzék Troasba, hol, a mint 
írja, «rengeteg munkálatok* várják.

II.
Homer hatalmas commentatora, a mint említettük, 1878 bán 

kutatta át Ithakát, melyről nagy lelkesedéssel szól. «Homer min
den barátjának», úgymond, « ajánlom, hogy látogassa meg Ithakát, 
mert bizonyára sehol sem él a görög világban oly tisztán a hősi 
kor emlékezete, mint ott. Ott minden kis tengeröböl, minden for
rás, minden szikla, minden domb, minden olivaberek az isteni 
dalnokra s halhatatlan Odysseajára emlékeztet, s egyetlen egy 
ugrással száz nemzedéken át a görög lovagkor s a görög költészet 
legszebb korában képzeljük magunkat. Ajánlom Ithaka meglátoga
tását mindazoknak is, kik ó-görög typust 8 nagy női szépséget 
akarnak látni. Az utas ne mulaszsza el meglátogatni Ithaka szék
helyében, Vathyban, Dendrinos Aristid barátomat.------ Bendri-
nos úr a legjobb módú ember Ithakán és szívesen segíti tanácsával 
az utast. Van egy Telemachos nevű fia s egy Penelope nevű leá
nya. Ezen nevek, úgymint az Odysseus neve, a legközönségesebbek 
Ithakában.» l) —  A sziget nevét illetőleg fölemlíti, hogy az mint 
Uticáé phőnik szó s gyarmatot jelent. «Poseidon», úgymond, « H o
mer szerint Laértes nagyapja volt, s e szerint Gladstone föltevése 
(«Mykenae*, Előszó), miszerint a Poseidontól való származás min
dig annyit tesz, mint a phönicziaiaktól való származás, helyesnek 
látszik.»

Az általánosan elterjedt nézet szerint Ithakának Homer kora
beli fővárosa a sziget északi felében a Polis nevű völgyben feküdt. 
Schliemann szépen kifejti ezen theoriát 8 tarthatatlanságának

6 M. Ehhez: Atlas trojanischer Alterthiimer. 218 photographische Abbil- 
d un gén. 54. Mark.

*) Ilio8, p. 60.
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okait. Mellette szól a völgy neve: Polis, kitűnő kikötője, melytől 
két angol mérföldnyire a mai Mathitarió szigetke (586 láb hosszú 
s 108— 176 láb széles) fekszik. Ez az egyedüli az Ithaka s Kepha- 
lónia közti úton, ennélfogva a homerosi Asterissel*) szokták azo
nosítani. A kikötő északi oldalán egy igen meredek 400 láb magas 
szikla emelkedik fel. Csúcsán fellegvárt vél látni a szem. — Schlie
mann megmászta a sziklahegyet s azt találta, hogy a « fellegvár* 
puszta, igen szabálytalan alkotású mészkősziklákból áll, melyek 
soha sem képezhettek erődítményt. Ezen alulról akropolisnak lát
szó szikladomb neve ma is Kastron. Schliemann azt következtette, 
hogy ez, nem pedig valami hőskori város adta nevét a völgynek, 
a polis szó régi jelentése akropolis lévén. Azonkívül a #Polis» nevű 
völgy Ithaka legtermékenyebb része, Görögországban pedig nem 
volt szokás termékeny földre várost építui; legkevésbbé tették 
volna ezt a rögös Ithakán. Tehát a legjobb esetben csak a körül
levő sziklaormokon állhatott volna város, ha azok nem lennének 
oly meredekek, szabálytalanok, hegyes csúcsúak! A kikötő déli 
oldalán látható és Leake által fölemlített rom, egy középkori keresz
tény templom maradványa. Az állítólagos Asteris szigetke is na
gyon kicsi, de ez nem bizonyít semmit, mert hisz Homer nem 
történész. A Polis nevű völgyben történt ásások is csak csekély K. e. 
a hatodik vagy hetedik századból való tárgyakat hoztak napfényre. 
Tehát épenséggel be nem bizonyítható, hogy Ithaka homerikus 
székhelye a Polis nevű völgyben feküdt. Schliemann a sziget 
északi részében másutt sem lelt régi építmények nyomára, azon 
egy hely kivételével, melyet Homer iskolájának szokás nevezni. 
Az ottani régi okyklopsi* építménymaradványokat részben egy 
kis templom falaiul használták fel. Az abban való ásást a pap meg 
nem engedte, úgy hogy nem kutathattak cserepeket, a melyekből 
a falak s a hajdani telep korát meg lehetett volna határozni. 
A templom környékén fekvő s sziklába épített romok néhol majd
nem három láb, másutt tizenkét hüvelyk mélyek. Schliemann nem 
kétkedik abban, hogy a classicus korban e helyen város állott,

' )  Od. IV, 844-847:
Ifftt <>í tts vrjao; txé’sa/; áXt -£7p7)sa<ja,

|X63<jt,y:j ;  ’ I$áy.7(; Ti Sáaot6 te j:ai7:aXo^a<x»js,

’Aarspt;, ou (jley^Xíj* Xiiasve; ő’evi vaűXo'/ot auTyj 

ajjupíőufior T7) tóv ye jjl̂ vov Xoyótovre; ’A/octoí.

Philologiai Közlöny. VI. 4. 21
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még pedig nézete szerint az, a melyről Skylax (Per. 34) s Ptole- 
maios (III. 14, 13) szólnak.

A sziget északi s déli részét összekötő alig egy angol mér* 
földnyi széles földszoroson a hatszáz láb magas Aetos hegye terül 
el. Schliemann a hegy északi részében ásatott, s néhány fekete 
görög cserépdarabra és egy tíz lábnyi mélységből felemelkedő hét 
láb magas falra akadt, a mely óriási polygonális kövekből áll. 
A hegynek durván, de mesterségesen háromszegletüre egyenesített 
csúcsán két nagy s egy kis cistemát s «kyklopsi# építményromo
kat talált, a mely utóbbiak hat vagy hét különállott házikónak 
vagy pedig egy nagy építménynek maradványai. Schliemann né
zete szerint ezen fensík alatt a hegy lejtőjén köröskörül a hegy 
csúcsának magasságáig hajdan fal emelkedett. A köz kövekkel s 
földdel lett volna kitöltve, olyformán, hogy a hegy felső része 
valaha négyszögletű lett volna. A csúcs tájékáról négy fal halad 
le a lejtőn. Ezek alantabb egy körfalban egyesülnek. Evvel pár
huzamosan, körülbelül ötven lábnyira egy még jó karban levő fal 
futott körül. Ezen kívül a hegy alja húsz lábnyi magasságra le van 
mintegy vágva. A falak három bejárattal bírtak s esetleg kétezer 
háznak is adhattak az erődítményen belül helyet. Schliemann 
százkilenczven ház romjait lelte fel, melyek 21— 63 láb hosszúak, 
15— 20 láb szélesek és öt láb hosszú, négy vagy öt láb széles s két 
láb vastag kövekből állanak! A parasztok s az utasok, kik a hegyet 
megmászták, nem keresték ezen alulról kőhalmazoknak látszó 
romok közt házak alaprajzait. A munkálatok a hegy csúcsán tizen- 
négy napig s harmincz munkással folytak, agyag- és cserépmarad
ványokat hoztak napvilágra, továbbá sajátságos tégladarabokat, 
beléjük nyomott rajzokkal, a melyeket azonban Schliemann nem 
tart valami nagyon régieknek. — Tudósunk nézete szerint Ithaka 
legrégibb fővárosa e kopár s a nap teljes hevének kitett hegyen 
feküdt.

Schliemann még a kis Dexia nevű kikötő mellett fekvő sta- 
laktit-barlangot is átkutatta. A kikötőt azon kikötővel szokás azo
nosítani, a melynél a phaiakok Odysseust partra szállították, u 
barlangot pedig azon homerosi nymphás barlanggal, a melybe 
Odysseus Athéné segítségével elrejtette kincseit. A barlang igen 
tágas, kutatásokra igen alkalmatlan és tényleg is, mint Homer 
leírása mondja, két bejárattal b ír :
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8‘jcu Üi xé ot Súpat cíatv,

oft ti.lv rzpb; Bopéao xatsi(}aTa\ xiSotózoiaiv

cft ő ’ou rp 'o ; N ótoü eíu\ SewTEpai* o u íe  ti x í Ívíj

ávőpE? iaep^ovTat, áXX’ abavárwv óoó; é^Tiv. (Od. X I I I ,  109— 112.)

Az is igaz, hogy az «istenek bejáratán*, —  mely a barlang déli 
oldalán volt, míg az «emberek bejárása* északi részén feküdt, — 
ember be nem járhat, lévén amaz «ajtó», a barlang felső, boltoza
tának egy nyílása, mely tudósunk szerint az áldozatok füstjének el
vezetésére szolgált. Eme lyuktól a barlang talapjáig 56 lábnyi távol
ság van, úgy, hogy arra ember be nem juthatott. «De», úgymond 
Schliemann, «úgy látszik, századok óta a körülfekvő föld tulajdo
nosai arra használták fel az isteni ajtót, hogy a számtalan, szerte
szét fekvő kövektől megszabaduljanak; mert a barlang 5— 6 láb 
magasra kis kövekkel van tele.# Egy kis oltár is van ezen barlang
ban, a melynek felső boltozatáról stalaktit-cseppkövek ereszkednek 
le : Homer kőből való urnáinak, amphoráinak s szövőszékeinek mo
tívumai. *)

Schliemann a sziget déli részét is pontosan átkutatta. A mos
tani s az azelőtti főváros helyén nem állott hajdanta város. A szi
get délkeleti csúcsának táján istálló forma romok vannak; hosszuk 
átlag 25 láb, szélességük 10. A «kyklopsi* falak módjára épültek. 
Tőlük keletre mezei gazdaság állott, mert a föld ezrével rejti ma
gában a cserepeket. A romok adták, tudósunk nézete szerint, 
Homemak a tizenkét disznó-ói képét:

svtooSsv 3 ’aúXr(;  o v g s o j; 8 u o x a í$ e x a  noíet

T t X r j a í o v  á X X i í  Xu>v,  euva; ouaív. (Od. X I V .  13, 14.)

Eumaio8 háza egy pár lépéssel odébb, keletre feküdhetett, a mely 
nézet valószínűsége mellett szól az a körülmény is, hogy még 
tovább keletre, nem messze a tengertől, egy fehér szikla mered 
egnek. Neve Eorax: hollószikla ,* száz láb magas meredek fallal 
bír. Ezt is felismeri Schliemann Homerben, a midőn az Eumaios

») Od. X III, 102— 108:
S’auTiii ávtpov in íp a to v  ^epoetSe;, 

tp'ov vutiípifov, otl vrjíáSsí xaXs’ovTat. 

ev ők xprjTÍjp^; te x*\ aaoioopfje; sam 

Xátvot* ivSa S’exEiTa TtSai(3cí>a<joyat iiiX iaaat 

iv  o ’ íaTC*\ Xídeoc jwpi|zr|xe6í, ev3a is  vja^at 

oápe’ uoatvouatv áXircóp^upa, ^a'jjxa ÍŐt'aSat.

21*
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házában levő Odysseus azt mondja a derék kanásznak, hogy ha 
hazudott, dobassa le a nagy szikláról:

eí 8 e' x e  [ lí; s X S ijo tv  á v a £  t e <5 i í > ;  * Y ° P eúw >

ő j A t ú a ?  l í í K J C T E o a ;  £  a  X á fi i v e v  á  X 7) s x  a  x oc -   ̂ t  p r4

oippa x a l  áX X o; m iaypt  íXeúets*. ^jrEporccÜEtv. (Ó d . X I V ,  3 9 8 — 4 0 0 . )

«A Korax alatt gazdag, tiszta víz folyik, melyet a hagyomány a 
homeri Arethusa forrással azonosít, a melyben (Od. X III. 407—  
410) Eumaios disznait itatták.* Az « istállók» kövekkel voltak tele; 
a lakóház helyén egy láb mélyében akadtak sziklákra. Igen régi, 
színtelen s egynehány vörös csíkos edénydarab, úgymint újabb 
korú törött téglák kerültek elé.

Itkaka átkutatásánál megleljük Homer Ithakát illető leírásai
nak reális elemeit, még pedig minden erőszakos belemagyarázás 
nélkül.

Hogy mennyi positiv topographiai adatot nyújt az Ilias Trója 
helyének meghatározására, hogy mikép használta fel azokat 
Schliemann, s hogy minő eredményekre jutott, arról egy jövő 
közleményben fogunk szólni.

SCHWIEDLAND JENŐ.

ANAKREONI DALOK.

44. A tavasz.

íme hogy feslik a rózsa 
Tavasz évszak kellemétől! 
íme hogy simul a tenger 
Hulláma szép derűben I 
lm ’ a récze hogy bukdácsol,
S a daru hogy útra indúl!
Ragyogó nap süt az égen,
Tovaszáll a fölleg árnya,
A vetések díszelegnek,
Az olajfa-ág bogyódzik,
S venyigének lombja közzül 
Kitekint a zsenge szőllő.

P .  T h e w r e w k  E .
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EURIPIDES ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE.

III. (Vége.)

Euripides mint költő nagy festő is volt. Nagyobb jeleneteket 
festői csoportozatokká alakít, egyes alakokat pedig oly epitheto- 
nokkal lát el, melyek a költő kitűnő színérzékéről tanúskodnak; 
az első osztályhoz tartoznak például a Baccháiban előforduló pom
pás rajzok; l) e darabbal Euripides romantikus drámát alkotott, 
melyben oly ragyogó képzeletet találunk, mint Aristopbanes kivé
telével egyetlen görög költőben sem; a másikhoz a külső jelenség 
gek éles megjelölése adjectivák által.2) Helénájában (215. kk.) Zeus 
mint hófehér hattyú, a kék levegőn át lő ; Ionban a kar fehér lábát 
emeli, hogy az isten szentélyébe lépjen: 8) hasonlóan remekel a 
tájfestésben és természetleirásokban is ; 4) ő kísérletté meg először 
a természetet az emberek erkölcsi életével összehasonlítani.6)

Őt gyakran a nők ellenségének tartották, valószínűleg a 
miatt, hogy a női nem gyengéiről adott véleményének akárhány
szor kifejezést.6) Pedig ő épen nem idegenkedett e nemtől; és mű
veiben nem is hiányzanak oly részek, melyekben a magasztos 
nőiesség festése, a női erkölcsök nemesebb bájai iránti fogékony
sága félreismerhetetlen. Meleg érzelemmel magasztalja a házas 
élet fény oldalait és a természetnek egyetlen élvezetét sem becsüli 
annyira, mint a gyermekáldást. (Med. 1090. Alc. 880. Dán. fr. 23.)

Orestessel mondatja:

*) 695. kk.; 862. kk.; azután pl. Here. Für. 573.: Aíoxr,; te v x ja x  Xeux'ov

atjiayjShfaéTai.
*) Xéuxó;, rcáXXeuxoc; atXáv̂ eTo?, jjLeXajir^Xo?, yjpúato? etc.; v. ö. íroixtXóvco-

-o;, Here. Für. 375. notxiXtópi? Alk. 584. stb.

8) 2 2 1 . ;  v .  ö . 9 5 .  k k . : t x ? K a a r a X ía ;  á p p p o e tö sl?  (3aívsTe 3 ív a ;.

*) Természetleirások: A tavaszi reggel: Phaeth. fr. 775. 22. kk.; Hipp. 
72. kk.; Ion 82. kk .; az attikai levegő tisztasága: Med. 828. Bacch. 631.; 
tájfestések: a Peloponnesos és az aegei tenger leírása: Fr. 1068. Hek. 444. kk.; 
Hel. 1451. kk.; Orest. 989. kk.; bővebben erről: Wörmann, Ueber den land- 
schaftlichen Natursinn dér Griechen und Römer (Miinch. 1871.) 42. sk. lap. 

ft) Hypsip. Fr. 757, 5. kk.; v. ö. Bemhardy Id. m. II. 369. 1.

L . Ino Fr. 8. Oedip. Fr. 5. Alope Fr. 7.; különösen pedig Hippolytoa, 
Aeolos, Bellerophontes és Medeát.

•fitív
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• Üdv közt ól a férfiú, kinek a házas élet 
Boldogsága jutott! Ha itt sem találná fel,
Akkor otthona sincs, sorsa sem nyújt majd vigaszt.*

Drámái voltak azok, melyek ehö izben dicsőítették a tiszta, 
erkölcsi szerelem hatalmát, ezek által elragadó leírásokban alapítá 
meg azon gyakran fejtegetett indoknak természeti igazságát, mely 
szerint a szerelem hatalmasabb, mint az akaraterő és a józan 
ész. l )

Euripides különböző női jellemalakjaiban különösen a szere
lem beteges kinövéseit domborította ki. De az érzéki szenvedélyek 
mellett nem feledkezik meg az erkölcsi ösztönről sem, s az ifjúságot, 
ha azt meggondolva teszik, arra buzdítja, hogy az erotikus élvek
től ne forduljon el (Dictys fr. 8. Oed. fr. 3). —  A hitvesek, testvé
rek, a gyermeki szeretet érzelmeit ő fejtette ki legelőször tiszta, 
erkölcsi alapból és hatásos jelenetekben festette ép oly kedélylyel, 
mint lélektani következetességgel. Az anyai szeretet fensőségét 
szerencsésen tette Kresphontese középpontjává, mely érzelem ha 
nem is oly finomul, de ép oly erőteljes hatással nyilatkozik Ion
ban is. — Nála akadunk legelőször arra, hogy a tragikus végzetet 
házasság oldja meg, még pedig oly módon, hogy e házasság job
bára az égben köttetik; mert többnyire istenek azok, kik az egy
másnak szántakat összevezetik : így Elektrában a Dioskurok adják 
össze Elektrát és Pyladest; sőt Orestesben Apollo kettős házassá
got létesít: Orestes és Hermione, továbbá Pylades és Elektra 
között; Andromache czímü darabjában Thetis Andromachet Hele- 
nossal fűzi össze; és Euripides Antigone-ja is azzal véggődik, 
hogy Antigoné Haemon-nal kél egybe. —  Euripides volt az első, ki 
a női szenvedélyeket megszabadítá féküktől, ki megteremtett oly 
alakokat, melyek hozzánk annál is közelebb állanak, mert teljes 
öntudattal értjük és érezzük, hogy ez alakok igazak, valódiak és 
hogy a költő a szív rejtélyeit fölülmúlhatatlanul ismerte. Itt 
minden hangulat képviselve van: a szenvedélyes féltékenység, ép 
úgy mint a bosszúvágy (Medea); a megindító odaadás, ép úgy 
mint a hitvesi szeretet (Alkestis); a bűnös szenvedély (Kanake és

l ) rjptuv* t'o  [AouvEcSai o’stp’ epw; (Spotoí; Fr. 161.; vagy Antig. Fr. 7. 
DSctys Fr. 7. xa\ yap oux auSaípetot (3poToí; ecwte? ouő’ ixoyaía vóuo?. V. ö. Auge 
Fr. 3. Androm. Fr. 11.
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Stheneboea); a regényes, szűzies szerelem (Andromeda, Antigoné 
és Iphigenia); nem kevésbé a ravaszság (Helena) és női túlcsa- 
pongás (Agave).

Schiller ama jellemző Ítélete, mely szerint az antik tragédia 
jellemei ideális álarczok (ideale Máskén) csak Aeschylosra, s 
részben Sophoklesre vonatkozhatik, de nem Euripidesre. —  Acschy• 
fos drámáit Homer lakomája morzsáinak nevezte; s valóban & 
ama heroic-us kor drámaírója, melyben az összes görögök hagyo
mányai találkoztak. Hősei, miként az Iliasban, a közönséges embe
rek fölött álltak; tragédiáiban ideális, nagy, heroicus alakokat 
mutat nekünk, melyek magasztos, természetfölötti hatalmaktól 
kiszabott törvényeknek engedelmeskednek. A jámbor tisztelet, 
melylyel a költő a tragédia személyei iránt viselkedett, nem 
engedte, hogy isteni és herosi alakjait megemberítse; így tehát 
emberfölötti nagyságban járnak, s Aeschylos minden egyes alak
ján látható, hogy a lényeknek felsőbb rendjéhez tartozik.

Sophokles nyugalmas lelkében visszatükröződtek a hajdan- 
kor nagy alakjai, s ő átengedte magát nekik, az istenekről és 
herosokról való hagyományos képzeteket bővítvén és mélyebbít- 
vón, 8 a kor ideáival összehangoztatván, a mint Phidias tette a 
maga terén. Sophokles abban tűnik ki, hogy természetünk nagy 
és eredeti felindulásait tudja festeni; Antigoné önfeláldozása a 
fiatalkori nemeslelküség diadalma a fiatalkori nagyravágyás felett 
NeoptolemoBban, a vesztett becsület keserű érzete Aiasban, s 
Oedipus rémülete egy váratlan és lesújtó fordulat következtében, 
mindezek az emberi lélek kitűnő tanulmányai és a mellett bizo
nyítanak, hogy Sophokles a monda alakjait közelebb tudta hozni 
a kedélyhez, s benső lelki életet tudott bennök ábrázolni; de az o 
személyei nem mint egyes individuumok lépnek elénk, hanem 
úgy szólván symbolikus előképek, melyek emberi személyiségeknek 
egész fajait és csoportjait ölelik át; emberi gyarlóságok daczára is 
ideális jellemek maradnak.

Euripides volt az első, ki valódi embereket hozott színre; ő 
kihozta az alakokat az élőkor ködéből s a jelennek teljes világába 
állította őket; ő nem érte be azzal, hogy a herosokat nagy körvo
nalokban ábrázolja, hanem bánatjokat s örömüket a legelevenebb 
érzés váltakozó fokain keresztül a legpontosabban kifestegette. A 
szülék és gyermekek, a hitvesek és testvérek viszonyai melegeb
ben, igazábban és emberiebben tűnnek elő ; az ő jellemei egyéniek,
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azaz nem elvont eszmék jelképei, hanem valóságos hús és vér, 
ön tudat ős, önmagokért létező, saját czéljaik után küzdve törekvő 
egyedek. Phaedra Hippolytos-ban, a kiben egy bűnös hajlam, a 
mostoha fia iránti szerelem, lassankinti fejlődésében leküzdésének 
hiába való próbájától kezdve a meg vallásáig, s aztán a visszauta
sításon támadt düh kitörésétől a bűnének önkéntes halállal való 
vezekléseig bámulatos művésziséggel van ábrázolva.

Euripidesnek egyik legjelesebb tulajdona a megindítás ;  az ő 
élénken érző szíve, az ő ragyogó tehetsége, mely szerint minden 
hangulatnak megtalálta a való kifejezését, pontos ismerete mind
annak, a mi kora embereit izgatta. Különösen szerencsés a hely
zetek alakításában, a szenvedélyek élénk és hű ecsetelésében *), a 
szenvedések az emberi nyomorok megható rajzaiban; mi által a 
közönségben rokonérzelmet kelt, s annak szemeit könnybe Iá- 
basztja; az érzelmek felkeltésében tanúsított emez ügyessége a 
legtragikusabb költő nevét szerezte neki2). Euripides kitűnt továbbá 
a pathos hatalmában, a nők bánatának vagy gyengédségének 
remek kifejezésében; ő, elődeitől eltérőleg, kik a félelem dsemona 
által akartak hatni a népre, a szenvedélyek felizgatását s így a 
könyörtílet érzetének ébresztését tűzte ki czélul; azért látjuk 
nála oly gyakran a jellemet a szenvedélynek alárendelve, azért 
halljuk oly gyakran az istenek és hősök ajkain köznapi szenvedé
lyek hangjait, azért oly gyakoriak darabjaiban a rongyokba bur
kolt vagy mankókra támaszkodó királyok és hősök, az élet legna
gyobb nyomorába taszított alakok, könnybe lábadt, elcsenevésze- 
dett hősök és hősnők, mint Menelaos a Helenában, Andromache, 
Elektra mint szegény parasztasszony, a beteg és tönkre ment 
Telephos; azért oly gyakoriak nála a hosszúra nyúló jajveszéklé- 
sek és a panaszos vagy érzelgős dallamok, az úgy nevezett monó- 
diák; szóval mestere volt a hatásos jeleneteknek, melyek nála ren
desen érzékien érzelgős színezetűek, s az érzékeket gyakran még
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L o n g i n n s ,  d e  s u b l i m .  c .  1 5 .  3 . :  sctti u iv  oSv ^ iXottovojtoctos o E u p t-  

“ ío r,; 8úo tocutí t:Ó3t„  jx a v ía ; Te xa't ep < o"a;, é x -p a fo jő íía a i  x á v  tgútois <•>; oux o iő ’ 

eV h í  f -e p o ; E -iT u /é sra T O í.

*) Aristot. Poet. c .  1 3 .  p . 1 4 5 3 .  a .  2 9 ;  v .  ö .  Dió Clirysost. 1 8 ,  7 :  

% te  E ip i-ío o u  -pocrrjveta xa't JttfavÓ Tr,; to ö  psv T p aftxoű  á T ia y S a o r'a a T o ; x á i  

jAaTOí t u /o v  oux av TeXew? Io ix v o Íto , -o X itix w  ok ávőp't n ávy  uxpe'Xitxos éti Se f f á  

xa't S s :v o ; TiXíjpajaar xa\ YVtujias Jípo? Sn av T a tuoeXijxou; xaT au ty v u ai to Í ;

“ O'.rju.X'j'.v S ts s t X .a c e í a ;  oü;i a “ s :c c ;  w v.
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valamely rendkívüli fűszer, mint például a szerelmi anyagok gyil
kossággal vagy vérfertőztetéssel való vegyítése által ingerük. Az 
önkéntes meghaló Polyxena, a titkos szerelmi bánatban elhaló 
Phaedra, s mindenek fölött a mystikus elragadtatásban lévő Bac- 
chae-k pompás ábrázolása a maga nemében a lehető legszebb. — 
Épen azért, mert költőnknek főczélja az volt, hogy az embereket 
szenvedélyes föllángolásuk közepette tüntesse föl, a prologus készí
tésére szüksége volt; azon körülményeket, melyek őket szenvedé 
lyekre gyúlasztották, röviden összefoglalva kellett nézői előtt fel
tüntetnie, hogv azután a tulajdonképeni darabban e szenvedélyeket 
teljes erejökben festhesse ; más részről a helyzetek is, melyekbe 
személyeit bele sodorja, hogy a negélyezés és szenvedélynek tarka 
játékát fejthesse ki belőlök, helyenkint oly zavarosak, hogy azokat 
a nézők csakis körülményes elbeszélés utján érthették meg telje
sen : különösen a midőn Euripides a mythosok feldolgozásában 
gyakorolt önkénye mellett az eseményeket egészen máskép szövi 
össze, mint a hogy ahhoz az athéniek az eddigi mondák és költé
szetből szokva voltak. J)

A mi a Deus ex machina-t illeti, ez az euripidesi drámák 
befejezésénél játsza ugyanazon szerepet, mint ama prologusok a 
kezdetben. A midőn a költő a prologus által föltárta a helyzetet, 
melyből a szenvedélyes hatás a főszemélyeknél előtör és ellentétes 
irányban fejlődik: egyszersmind mindenféle bonyodalmakat teremt, 
melyek által e küzdelem mind hevesebbé, a szenvedélyek játéka 
mind zavartabbá lesz, és ha valamely tárgy nem futotta ki, több 
cselekvényt összefűzött, melyeknek egységét csak bajjal lehetett 
átlátni, mint pl. a Hekabé-ban. Mivel a hagyománynak szokásos 
menetét nem követi* megesik rajta, hogy a saját leleményű 
bonyodalmat nem tudja természetes úton végére hajtani. Ilyenkor 
ahhoz a módhoz folyamodott, hogy a darab vége felé egy isten

l ) L. Otfr. Müller, Gescb. d/gr. Lit. II, 150. 1.; v. ö. Hermann (Praef. 
Soph. El. g. X . ): «Hinc illa necessitas prologos scribendi: qiiibns antiquior 
tragoedia facile carebat, cum quid visuri essept spectatores notum iis esset; 
recentior autem carere non potuit, quia exliaustis tractandi cuiusque argu- 
menti modis nova quaedam et a communi traditione recedentia commi- 
niscenda erant, quae nisi ante indicata spectatoribus fuissent, non modo 
deceptam expectationexn suam vidisset, séd saepe ne intelligere quidem, 
quid sibi vellent actores, potuissent.» L. még Ellendt, de prologis trag. Gr. 
(Régim. 1819).
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jelenik meg a levegőben, a ki a sors akaratját kijelenti a tanácsta- 
lan hősöknek, s felsőbb tekintélyével a cselekvényt kielégítő 
módon berekeszti.

A prologus ép úgy mint a Deus ex machina kétség kívül 
symptoma, hogy a drámai cselekvény a természetes fejlődés elvét 
elvesztette, és hogy nem képes többé saját magából kezdetet, 
bonyodalmat és véget létesíteni: mindamellett magának a költé
szetnek szépségéből nem vonnak le semmit; mert a prologus itt 
csak külső dolog, nem szerepel mint motívum a dramában, ide- 
genszerü, józan toldalék volt, mely a tragédia drámai organismu- 
sán kívül áll, s annak egységét nem zavarja; ép úgy a Deus ex 
machina is csak külsőséges müeszköz volt arra, hogy a megrekedt 
cselekvényt végére juttasa. *) Hogy végre a karnak lyrai elemét 
háttérbe tolta, az által a tragédia lyrai alkotó részéből nem veszített 
semmit; a lyra az ő eredeti helyén, az orchestrában elvesztette 
ugyan jelentőségét, de annál követelőbben lépett föl a színen. 
Mert mennél inkább törekedett a költő a kora jelleméhez és saját 
egyéniségéhez képest az egyes személyeknek, kedély-életét rajzolni 
es érvényre juttatni, annál közelebb járt ahhoz, hogy színpadi 
hőseinek hangulatait lyrailag is kifejeztesse; s költőnk ezt leg
főbb mértékben meg is tette. Erről az újításról, ép úgy mint az 
előbbiekről, azt tartják, hogy a költészetnek épenBéggel nem vált 
nyereségére; mert az által, hogy a tragédia lyrai eleme a színé
szek kezébe került, azok bravourénekesekké lettek, a recitatio 
dithyrambuBi ekstasissá fajult, a rythmusok szabálytalanúl hullá
moztak Ös8ze-vis9za, minélfogva aztán a gondolatmenet világos
sága is lehetetlenné vált.

Engedjük meg összes politikai, vallási, erkölcsi és művészi 
fogyatkozásait: mondjuk, hogy politikai érzelme néha nem emel

*) V. ö. Le8sing (Hamb. Dramaturg. 272. 1. Cotta-féle kiadás): «denn 
es ist klar, dass allé die Stücke, deren Prolog© ilinen so viel Aergemiss 
machen, auch ohne diese Prologe ganz und vollkommen verstandlich sind. 
Streicht z. B. vor dem Ion den Prolog des Merkurs, vor dér Hecuba den 
Prolog des Polydors weg . . . sind darum beide im geringsten versttimmelt ?* 
—  E véleménynyel ellenkezik Schlegel-é (Vorl. üb. (Iram. Eunst und Lit.
I. 215.). V. ö. Fimhaber C. G . : Prolog dér griech. Tragoedie, insonderheit 
dér euripideiscben (Jahn-féle Archiv, XVII. évf. 1851. 545— 593. lap). —  
Aristophanes kritikája a prológusról, Békák, 1200; monódiákról u. o. 944; 
paródiája 1330.
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kedett a létező pártok fölé s így a valódi költőhez méltó állást 
nem foglalta el mindig, hogy nem ritkán kora nézeteit és szelle
mét a múltba helyezvén, hódolt kora hibái és gyengéinek, hogy 
Athén előrehaladt míveltségót, demokratikus eszméit és életked
vét annak elfajulása nélkül nem tudta mindig föltüntetni; hopy 
az ő korabeli bálványoknak áldozva néha oly mondatokkal rakta 
meg müveit, melyek erkölcstelen tartalmuknál fogva a legkárho- 
zatosabb hatással lehettek a népre *); hogy a szenvedély felizga
tása czéljából nem mindig a legnemesebb eszközökhez folyamodott, 
hogy a való után törekedve gyakran aljasságba esik ; hogy szemé
lyein igen gyakran vallási ledérség vehető észre: hősei vagy félis
tenei sophista-módra az istenek létezéséről kételkednek, vagy azok 
tetteit a sokratesi erkölcstörvény szerint birálgatják; hogy az iste
nek és hősök gyakran emberi gyengeségekkel és szenvedélyekkel 
fölruházva fordulnak elő s így a népvallás gyakori megtámadást 
tapasztal; hogy kisebb gondot fordított darabjainak összhang- 
zatos egészére, hanem inkább egyes jelenetekre vagy helyzetekre 
fektette a fősúlyt; hogy két előde valódi érzelmét néha érzékeny
ség és megható jelenetek által, teremtő erejöket pedig betanult 
müszabályok által iparkodik pótolni; hógy prológusai, az által, 
hogy néha ismeretes dolgokat mondtak el egymás után, a triviális 
elbeszélés egyhangú s kelepelő modorába sülyedtek s így nagyban 
elősegítették azt, hogy a tragédiák nagyságukból és méltósá
gukból kivetkőzzenek; hogy darabjainak kifejlete nem mindig

*) Ilyen az Orestesben (408. v.) előforduló: «Szolgáljuk az isteneket, 
bárminők legyenek is azok*. Vagy: «Ha már meg kell szegni a törvényt, 
szegd meg úgy, bogy uralkodjál; egyébkint tartsd meg azt*. (Iul Caesar 
kedvelt mondása). Ezekhez hasonló értelműek: Melanipp. fr. 1. Here. Für. 
1234. Cycl. 354. 89. Belleroph. fr. 21. Tro. 878. fr. inc. 127. Dán. fr. 13. 
Hipp. 612.

Dán. fr. 13-ban az aranyat a kegyelet és hazaszeretet rovására dicsőíti; 
Seneca, Ep. 115: «Cum hi novissimi versus in tragoedia Euripidis pronun- 
tiati essent, totus populus ad eiieiendum et actorem et carmen consurrexit 
unó impetu, donec Euripides in médium ipse prosiluit petens ut expe- 
ctarent viderentque, quem admirator auri exitum facérét*. V. ö. Aristoteles 
Ehet- III. 15. 8. Plut. de aud. poett. p. 19. E. Ide vág Lessing is (Hamb. 
Dram. I. p. 16.): «Es ist nur ein Athén gewesen, es wird nur ein Athén 
bleiben, wo auch bei dem Pöbel das sittliche Gefühl so fein, so zártlich 
war, dass einer unlautem Morál wegen Schauspieler und Dichter Gefahr 
liefen von dem Theater herabgestürmt zu werden*.
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kielégítő, a sots változást nem maga a cselek vény folyama, hanem 
gyakran valamely Deus ex machina idézi elő; hogy a karra vonat
kozó újítása a régi rendnek felforgatásán s a költői előadás külön
féle szigorúan megkülönböztetett fajainak egybezavarásán ala
púit; s hogy végre tragédiáiban néha kritikai oldalpillantásokat 
vetett elődjeire, a valószínűség ellen elkövetett hibáikat rovogatta, 
s így egészen idegenszerti vonatkozásokat vegyített költészetébe. *) 

Mindezen szemrehányások alaposak lehetnek, de teljes elis
merésünket érdemli, hogy költőnk kortársai között buzdítólag is 
munkálkodott, a mennyiben az Anaxagoras iskolája-, s a Sokra- 
tessel való társalgásból merített elmés, philosophikus gondolato
kat a társadalmi élet javára, ép oly tanulságos mint érthető 
módon szellemesen terjesztette 2). S ha tragédiáiban minden alkal
mon kap, hogy hónát dicsőítse, s ha az istenek áldását, mely 
Attikán nyugszik, Athénnek szellemi javait, törvényeit, jogait és 
nagy embereit teljes szíve szerint magasztalja, akkor bizonyára 
megragadta a kedélyeket, fölgerje9ztette a hazaszeretetet, s pol
gártársait nemes példák utánzására felgyújtotta. Ő minden időkre 
kitűnő marad az érzelmek felkeltésében, a helyzetek mesteri 
bonyolításában és eredeti jellemcsoportozatokban; művészien 
kezeli a dialógust, remekül ecseteli a nők lelki küzdelmeit, az 
emberek búját-baját a legelevenebben érezte, a balesemények raj
zában igen gyakran a valódi erkölcsi szépségig emelkedik; az 
emberi szív felismerésében és a szenvedélyek sokoldalú felfogásá
ban ő benne is átvillan az ókor hatalmas szelleme. Legfőbb 
érdeme azonban Euripidesnek, hogy egy a költői termelésnek 
épen nem kedvező korban, ennek szellemében s ennek erőivel 
munkálkodván, fenn tudta tartani az athéniek közt a drámai 
művészetet, s a mi több, oly sikerrel, hogy Sophokles mellett 
megállotta a helyét s tőle a művészet mesterének ismertetett el. —

*) Sophocles Ant. 5 6 3 : ou8’ av [iXáaxjj uívei vou; tol? xax£>s jrpáreou- 

stv, aXX’ e sententiát támadja meg Euripides fr. 165 ou yap oí

zaxőS; ns^payÓTEs o lv  ta t; xúyaiac xou: Xóyou; árcióXeaav. Aeschylosra czéloz 
Euripides Suppl. 8 46 : ív  ő' ou/. íprJjojAat <je, jxf4 ysXí.it' ooXoj, 3xm S-uvê xtj twv 
o ixaoxo; iv  [J.áyr;. Aeschyl. Cho. 229: oxs^ai xóu.75 rpoaJJsíaa J3ö<jxpu/ov xp r/ó ;; 
ezt megrója Eurip. El. 630 : ^oXXol; ő’ av sűpot; [iocxpúyou? óaojrxspouí xai jxf( 

y£Y<Tjo'.v a'íaaxo; xauxou, yEpov.

8) V. ö. Antiop. fr. 44. 87. Aeol. fr. 2. fr. inc. 235. Beller. fr. 124. 
Ereclith. fr. 9. fr. inc. 120. Oenom. fr. 3; és számos más helyen.
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Euripides a tragédiát a tárgyilagos természet és eszményi kedély
világból az okoskodó értelem és alanyi érzelgés *) körébe tette á t; 
ö a modern pathosnak és regénynek hatalmas elemeit rejtegeti. 
Drámái a modern sesthetika szabályait az által közelítik meg, hogy 
bennök a szerelem motívuma is szerepel, a mi eddig ismeretlen 
volt, továbbá, hogy az egyént, hőseinek alanyiságát jellemzőbben 
ecsetelte, hogy nyelvezete kora attikai társalgási nyelvének hű 
másolata, s hogy végre kardalai már sokkal kevesebb összefüggés
ben állnak a cselekvénynyel, mint azok, melyeket Aeschylosnál 
vagy Sophoklesnél találunk. Ezen sajátságok, melyek a mtibírá- 
lóknak nem voltak inyökre, tetszettek a népnek, mely műveiből 
sok helyet tudott könyv nélkül és hordott ajkain.

Mennél jobban ritkult a termékeny költők száma, annál több 
tetszést és befolyást nyert, s a háború vége táján ő volt a népnek 
tulajdonképeni drámairója.2) Gyönyörködtek abban a merészség
ben és önállóságban, melylyel a régi mondákkal bánt, s őket oly 
elevenen tudta előadni, mintha a mythosi események csak a jelen 
előzményei lettek volna. Míg Aeschylos és Sophoklesnél bizonyos 
aristokratiai szellem hatott a tömegre, s azt tiszteletteljes távol, 
bán tartotta, addig Euripides valódi demokratikus költő (őyjjjioxpa- 
•cixöv SSpoov Aristoph. Ran. 952.), a néphez ereszkedik le, annak 
érzelme és kifejezése szerint szól; míg Aeschylost és Sophoklest a 
nagy közönség bámulta, addig Euripidesben szíve mélyéből gyö
nyörködött. A közönséges ember ráunt a régi tragédia homályos 
pathosára, s kedvtelve hajlott ahhoz a költőhez, a ki neki min
dent úgy szólván szájába rágott, a ki az ö nyelvén szólt, s oly 
hősöket állított elébe, a kiket magaféléknek nézhetett. Versei 
könnyen az emlékezetébe vésődtek; mondásai kelendő pénz

*) Schiller : «üiese Veránderung in dér Empfindungsweise ist schon 
áusserat auffallend im Euripides, wenn mán diesen mit seinen Vorgangem, 
besonders dem Aeschylus, vergleicht, und doch war jener Dichter dér 
Günstling semer Zeit. Die námliche Revolution lásst sich auch unter den 
altén Historikem nachweisen. Horaz, dér Dichter eines kultivirten und ver- 
dorbcnen Weltalters, preist die ruhige Glückseligkeit in semem Tibur und 
ihn könnte mán alsó den wahren Stifter dieser sentimentalischen Dicli- 
tungsart nennen (?), so wie er auch in derselben ein noch nicht iiber- 
troffenes Muster ist. Auch im Properz, Virgil u. A. findet mán Spuren 
dieser Empfindungsweise.»

») L. Plut. Nic. 29. Diód. X III. 97.
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gyanánt kézről-kézre jártak; darabjait gyönyörűséggel hallgatták, 
s mohón olvasták 1). Olvasmány dolgában nem igen függött az 
athéni a színpad hagyományától és elfogulatlanabbúl engedte át 
magát a megelégedés érzelmének, melyet az a költő nyújtott neki, 
a kiben maga magát és korát feltalálta. De megtudta költőnk 
ragadni kortársai legjelesebbjeit is, mint pl. Sokratest, a ki csak 
akkor ment színházba, ha euripidesi darabok kerültek színre, s ki 
nem győzi Euripidest magasztalni őiá tíjv ooípíav aOtoö 2). Sopho
kles pedig költőnk halálakor gyászba öltözködött, sőt színészeit is 
koszorú nélkül léptette színpadra (Plut. Pomp. 78).

Jól megjegyzendő, hogy a művészetnek a nemzeti földtől 
való emez elidegenedése, a mit hellén szempontból csak elfajulás
nak lehetett tekinteni, volt az a pont, melyhez Euripidesnek cul- 
turtörténeti jelentősége kapcsolódik. Euripides az által, hogy a 
régibb művészet szigorú stíljén túladott, s a tisztán emberi motí
vumokat, melyek mindenütt viszhangra találnak, juttatta érvényre, 
azt nyújtja, mit a színműtől az emberek mindenütt és minden 
korban megkívánnak; feszültségben tart és mulattat, rémit és 
megindít. E körülmény teszi őt kosmopolitikus költővé ; e miatt 
képezte az átmenetet a klassikus korról a későbbire, s a jelenen 
messze túlterjedező irodalmi fontosságra emelkedett. Költészetében 
végbe ment emez újításainak köszönheti világtörténeti jelentőségét

x) L. Plató Ápol. 26. Pollux IX. 47. Böckh Staatsh. I. 26. 2. Mei- 
neke Fr. Com. Gr. II. 550. Schöne, Jahrb. f. Philol. 1870. 802. 1. Euri
pides mint úti olvasmány: Békák 52.

*) Aelian. II. 13: StoxpáTr,; turávtov jaev EJtsaoÍTa toÍ? Ssárpot;* eV note Se 
KOptníőrj; o xíj; Tpayiuoía; jroirjt/-,; ^yam^sxo xaivoT; "paycoSoí;, tóté ys áptxvEtTO. 
xa't IlEtpaioi 0£ áyum^ojjivou to’j Eupt~í3ou xa\ e’xeI xaxrjei. E/aips yap xijj áv8p\ 
0r,Á0V(ít[ otá te tijv aooíav autoŰ xa't xf(v év tol; (XETpot; apsT»Jv. —  Cic. Tusc.
IV. 29. 63: cum Orestem fabulam doceret Euripides, primos trés versus 
revocasse dicitur Soorates.

Vitruv. praef. lib. V I I I :  Euripides auditor Anaxagorae, quem philo- 
sophum Athenienses scenicum appellaverunt. V. ö. Clem Alex. Strom. V. 
p. 581. C. Sext. Emp. adv. gramm. I. 13. p. 279. Origin. c. Cels. IV. p. 214. 
Ide járul ezen jóslat

Soobí 20©0xX%, CTOOtÚTEpOS S’ EÜptJZÍOíJS 
ivőpőív Se ^ávxojv -tüxoátr^ cooiúxaxo;.

V. ö. Sehol. Aristoph. Nub. 145. Cic. Sen. c. 21; (Euseb. pr.
ev. 10. p. 296.); S ê \ cxíjvíj; îXdaosos (Aesch. c. Tim. 151.) oxtjvix'o; otXó- 
ooo'jf (Spanh. in Arist. Ran. 789. Fabric, in Sext. adv. Math. I. 288).
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Mert a költészet történeti hatása —  Mommsenként*) —  nem 
absolut becsétől, hanem attól függ, mennyire képes korának szelle
mét előérezni, s e tekintetben Euripidest senki sem múlta felül. 
Azért töltötte be dicsőségével holta után is a világot, s talált 
számos követőt ama költők közt, kik a görög mondákat fölhasznál
ván, általános emberivel törekednek drámai hatásra. Így az attikai 
színi nyelv is, a hogy ő mívelte ki, mértékadóvá lett a • drámára 
nézve, úgy hogy'maga Aristophanes kénytelen volt megvallani, 
hogy e tekintetben Euripides befolyása alatt áll 2). Ennek tulajdo
nítható az is, hogy darabjaiból aránylag a legtöbb maradt fenn; 
hogy határozólag folyt be úgy a későbbi görög, mint a görög római 
korszak szellemi mozgalmaira; hogy a görögségre a külföldön, 
Aegyptomban úgy mint Rómában közvetve vagy közvetlenül Euri
pides gyakorolt döntő befolyást; hogy az attikai vígjáték mind
össze Euripidest vitte át a komikum mezejére —  ®), hogy Attiká
nak újabb költő és képző művészete úgy szólván belőle keletkezett, 
megmutatván nekik az utat, melyen Phidias kora után nagyot és 
jeleset hozhatnak létre —  innen történt, hogy a festők azon isko
lája, melylyel a későbbi vázák rajzaiban találkozunk, tárgyait nem 
többé a régi éposokból, hanem az euripidesi tragédiákból merí
tette *), s hogy végre a modem színjáték Európában is részben

*) Bőm. Gesch. I. 907. s köv. lap.
*) Com. 2. p. 1142: yptüuzi yap autoü <jz6'X2~o; tői aTpoypXw* tg:j;

vo5; ő’iyopaíous ?)ttov íj éxsívo? í:ouü. V. ö. Dionys. Hal. vet. ser. cens. 2. 11. p. 
423; de comp. verb. c. 23. p. 173. Aristot. Rhet. 3. 2. p. 1404. b. 25. Lon- 
ginus de subl. c. 40. Diog. Laert. IV. 26. Archimedes Anth. Pál. 7. 50.

9) Strattis vigjátékiró Atalante, Medea, Phoenissae, Philoctetes, Chry- 
sippos czimű darabokat ir t ; (v. ö. Athén. XI. p. 467. E. és IV. p. 160. B. 
Pollux. IX. 124).

Eubulus komikus, Andromache, Iphigenia Aul., Orestes, Auge czímű 
komédiákat írt; (v. ö. Athén II. p. 63. D. és X III, p. 569, A. és III. p. 
108. B. és XIV. p. 622. Meineke, spec. III. p. 17; v. ö. Sehol, ad Eurip. 
Med. 473).

Ancylion, a közép komédia egyik képviselője, ily czímú darabokat 
írt: Antiope, Auge, Bellerophon, Glaucus, Phoenix, Ixion, Daedalus. Meineke 
p. 19.; v. ö. Antioch. Alex. zíp't "tüv |v tt} ue’jjj xwittoáía xŵ wSouaEvtüV jzowjtüív : 
Athén. XI. p. 482. C.

4) Erről bővebben: Brunn, Gesch. dér gr. Kilnstler; Hartung, Eurip. 
Restit. Hamb. 1843— 44; Jahn, Telephos imd Troilos (Kiél 1811); ugyan
attól: Archáologische Beitrage (Berlin 1847); ugyanattól: Vasensammlung 
König Ludwigs (München 1854); Overbeck, Gallerie heroischer Bildwerke I.
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belőle keletkezett és fejlődött1). —  Plató (Rep. V III. p. 568.) köl
tőnk tragédiáiról dicsérőlég nyilatkozik, abennök előforduló bölcs 
mondások miatt; —  Pbrynichus Arabicus IlapaaxeÓT^
ez. munkájában) jrávao'fo;-nak nevezi. Aristotelesnek Poet. X III. 
6 kk; Rhet. 11. 5) ő a TpaYixwtato?; Diphilosnak pedig «a meg
aranyozott» ó xatá'/poooc EopuríSTjs (Athén. X. 4i2á. B );—  Quin- 
tilian (Inst. Or. X. c. 1. G6 kk.): «az indulatgerjesztésben általában 
csodálatra méltó, ott meg, a hol szánalomra kell indítani, kétség 
kívül ő az első.*

(Braun8chw. 1853); Böttiger, De Medea Euripidea cum priscae artis operi- 
bus comparata, prolusiones trés (Vimar. 1S02); Schlie, Die Darstellungen des 
troisclien Sagenkreises auf etruskischen Aschenkisten (Stuttg. 186S); W el- 
cker, Die griech. Tragoedien etc. II. (Bonn 1839); ugyanattól: Alté Denk- 
máler erkliirt (Gött. 1849 kk.); Dr. Gottfried Kinkéi, Euripides und die 
bildende Kunst (Berlin 1872); Heyne, Ueber die Künstler des farnesischen 
Stieres, welche die Antiope vor Augen liatten. (Antiquar. Aufs. II. 206. s 
köv. lap). —  A többi között egy emlék birtokában vagyunk, mely kétség 
kívül «Phoenissae» és «Antigoné*-bői merített jeleneteket ábrázol, t. i. a 
Róma melletti Panfili villának SarkophagrelieQe (R. Rochette Mon. Inéd. 
p. 67. A, 2. — Overb. Heroengall. Tab. VI. 9.). Ennek teljes magyarázata 
Eugen Petersen-nek köszönhető Hamburgban (Arcli. Ztg. 1861. 195. s köv. 
lap). Ezen balfelől a két ellenséges testvér összejövetelét látjuk az Eteokles 
előtt térdeplő Iokaste, Antigoné, Kreon és annak kísérője Eteokles jelen
létében (e momentum Phoen. 623-ból van véve), erre következik a közepén 
a létrára fölmenő Kapaneus és a halottaktól födött (Phoen. 1195) csatatér 
(1172 kk.), továbbá Ampliiaraos leutazása és jobbfelől a kölcsönös gyil
kolás (1413 kk.); —  az Ántigone-ből pedig Polynikes eltemettetése Anti
goné és Argeia által. —  Hogy Iokaste térden állva van ábrázolva, nem  
változtat az egészen semmit; Petersen, Id. m. 197. 1.: «Freilich sagt 
Euripides nicht, dass sie auf die Knie gefallen ist, aber nachdem sie dies 
gesagt, und gleich darauf noch ar. den Fluch des Vaters erinnert hat, 
schweigt sie, in welchem Schweigen sie aber auf dér Biihne unmöglicli 
raliig stehen bleiben kann».

2) Az athéniek Lycurgus rlietor indítványára az ő müveit is Aeschylos 
és Sopli okleséi vei együtt tették le a közlevéltárakba; v. ö. Kom 0. De pu- 
blico Aeschyli, Sophoclis, Euripidis fabularum exemplari Lycurgo auctore 
confecto (Bonn. 1863). Sommerbrodt I . ;  das Staatsexemplar dér Tragoe
dien des Aeschylus, Sophocles und Euripides (Rliein. Mus. 19. köt. 1864 
130 s köv. lap). —  Ugyancsak Lycurgus indítványára a három nagy tra
gikus tiszteletére a Lycurgus által befejezett színházban szobrok lettek föl
állítva, hol Pausanias (I, 21) még látta azokat. Költőnknek a párisi Louvre- 
ben lévő szobrát Bernliardy a Lycurgus által emelt Euripides-szobor máso
latának tartja.
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Philemonról keringett egy epigramma, melyben azt mondja, 
hogy ha biztos volna abban, miszerint az ember halála után is ép 
érzékű marad —  mint némelyek hirdetik —  felakasztaná magát, 
csakhogy Euripidest láthassa 1).

Nagy Sándor Euripidest még szorgalmasabban olvasta mint 
Hómért, kivonatokat készített magának tragédiáiból és betéve 
tudta azok aranymondásait (Plut. Alex. 8, 51); több helyet tudott 
könyv nélkül és hordott ajkain Julius Caesar is.

Plutarchos szorgalmasan tanulmányozta költőnket, s annak 
darabjaiban rendkívüli jártassága volt. —  Ugyancsak Plutarch 
beszéli, hogy az Alkibiades indítványozta siciliai hadjárat után 
a hadi foglyokul ejtett athéni katonák euripidesi versek eléneklése 
által oly annyira bájolták el a siciliaiakat, hogy tőlök ajándékokat 
kaptak, szabadságot nyertek, és visszatérhettek hazájokba (Nic. 
29). —  Az Abderitákról mesélik, hogy őket Lysimachos idejében 
Euripides Andromache-ja, mely darabot nekik Archelaos színész 
adott elő, oly enthusiasmusba helyezte, hogy mindnyájan poetikus 
forró lázba estek, melyben egyes euripidesi helyeket recitáltak és 
énekeltek. — Midőn egy szép nyári estén, Carrhae ázsiai harczté- 
ren (53. Kr. e.) a római Crassus véres fejét hozták a parthus had
vezér sátrába, ama verseket énekelték, melyekben Euripides Aga- 
ve-ja dicsekszik förtelmes diadalmi jelvényével. —  Theodoros 
színész Euripides Hekuba-jával Sándor, pheraei zsarnokot köny- 
nyekre fakasztotta (Plut. v. Pelop. Ael. V. H. XIV. c. 40). —  Idő
sebb Dionysius, Syrácusee zsarnoka, Euripides örököseitől annak 
lantját és íróeszközeit egy talentomon vette és a múzsák syracusi 
templomában ereklye gyanánt őriztette (Hermipp. ap. Bloch. Vit. 
Eurip. 397). —  Menander bálványozta költőnket J) Livius Andro- 
d í c u s , Nsevius, Ennius, Attius, Seneca viharos csodálkozással 
megasztalták és utánozták;—  Hegelochos és Gallippides színé
szek Euripides Orestes-ét Spájia Ss£iu>taTOv-nak mondták (V. ö. 
Sehol. Orest. 269. Meinek. qusest. scen. spec. II. p. 67). —  Cran- 
tor, Chrvsippos, Menedemos bölcselők, nem különben Lycurgus 
és Isokrates szónokok bámulva olvasták költőnket; és hogy

4) ti toÍs iXTjSeíaisiv ot TeSvijxÓTEs
a tff3 r(a tv  eT / o v  á v ő c t ; ,  w ;  ^pacív t i v é s  

ájt7)YÍ;á|jLj)v a v  to T c ’ Íő eI v Euputtdrjv.

*) L. Cic. ap. Hieronym, ep. 52. n. 8; Meinek. p. XXXIV.

Philologiai Közlöny. VI. 22
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mennyit köszönhetnek neki, azt legjobban saját irataik mutatják 
(V. ö. Diog. Lsert. II. 26. 134; VII. 180). —  Dió Chrysostomus, 
Lucián, Clemens Alexandrinus, Orion, Stobaeus, Maximus, Johan- 
nes Damascenus a rajongásig voltak elragadtatva Euripides köl
tészetétől; —  egy Raeine-t riadó lelkesedésre ragadta, Lessing 
örömélvezettel olvasgatta; — jeles tulajdonai miatt nyerte meg 
Goethe *), Schiller és egyéb ünnepelt elmék kedvét és tetszését.

E kettős momentumban tehát, mely egyrészt kora teljes 
megértésében, másrészt pedig az utókorra tett rendkívüli hatásban 
nyilvánúl, rejlik Euripides valódi érdeke és értéke, s mint fönebb 
jeleztük, világtörténelmi jelentősége.

11. Más-más dühöngés.
Mondják, hogyan dühöngött 
A férfiatlan Attis 
Kiáltva szép Kybébét 
A bérceken bolyongva.
Dühöngnek és kiáltnak 
Akik Klaros vidékén 
Babérhozó Apollon 
Ihlő vizébül isznak.
De én a Bacchus élvtől 
És illatos kenettől 
És kedvesem kecsétől
Kívánkozom dühöngni. P. T. E.

*) «Alle» —  iigy mond Goethe —  «die dem Euripides das Erhabene 
abgesprochen habén, waren arrne Háringe und einer solchen Erhebtmg 
nicht fahig: oder sie waren unverschámte Charlatane, die durch Anruass- 
lichkeit in den Augen einer schwachen Welt mehr aus sich maciién wollten 
und auch wirklich aus sich machten, als sie waren.»

Dr. K r a u s z  J a k a b .

A N A K R E O N I  DALOK.
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A Z  I Ö E M Ü S Z A V A K  A M A G Y A R  N Y E L V B E N .

H. Az igemódok.

Legrégibb nyelvtaniróink (Erdősi 53, K. Csipkés 371, Per 
reszlenyi 458, és ezek után Verseghy7 229) öt módot állapítottak 
meg, a melyek —- a Dr. Gr. neveivel élve — a jelentő, parancsoló, 
óhajtó, foglaló és a határozatlan. A részesülőt inkább melléknév
nek tekintették s ide sem sorolták.

Egyedül áll a régiek közt Sz. Molnár Albert, a ki csak időket 
ismer s a módok közül egyet-egyet (Subjunctivus, Imperativus) 
egybevetés kedvéért említ.

A Dr. Gr. (75— 104) az említett módok sorából az óhajtót 
kitörölte, de megtoldotta részesülő, viselő (gerundium) és hanyatló
val (bupinum).

Másképen járt el Révai; ő Erdősi öt módjából a határozatlant 
törölte s nyilvánította névnek mint Erdősi a részesülőt (549).
• Quatuor sunt itaque módi: indicativus, imperativus, optativus et 
coniunctivus». Hasonlót vall Riedl (nyltn. 17); csatlakozott e 
számhoz az újabbak közül még Imre (51) és Simonyi a Nyr. V III 
(1879), 265. lapján, jóllehet R. Nytnában (108) a parancsolóval is 
felhagyott és csak három módot tartott meg.

A negyvenes években állandóan ez az öt lett elfogadva: 
1. jelentő, 2. foglaló (vagy parancsoló), 3. óhajtó (vagy feltételes),
4. határozatlan és 5. részesülő. így tette ezt Fogarasi (204— 205), 
a MRe (194— 227), s későbben Gyergyai (90— 94). Finály (A m. 
időformák) ezektől eltér, a mennyiben nála hatodik módnak a 
tehetős képzőju vágyat jelölő ehetnem, járhatnám van közbe toldva, 
melyről alább «Láthatnék» alatt.

Legtovábbb az állapotjegyzőtől tagadták meg a «mód» elne
vezését nyelvtudósaink. Révai után Verseghy is csak óvatosan 
sorolja fel az Erdősi-féle öt mód után a részesülő «nevett és álla
potjegyzőt, míg az ötvenes években csak jött a magyar Trsg (53) 
által divatba e két utóbbit is határozatlan módoknak nyilvánítani. 
Követte ezt Nádaskay (45), később Riedl (184), Torkos (40), Szvo- 
rényi (84) és Bodnár (53), azzal a csekély különbséggel, hogy a 
parancsoló hol egybeolvadt a foglalóba, hol különvált belőle. *

A módok számát illetőleg véleményem az, hogy az egyszerű-
22*
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sítést és apasztást tovább is lehet vinni: meg lehet állapítani a 
módok számát két határozottban és egy határozatlanb&n. A hajlani 
az egybeolvasztásra, mint láttuk, eddig is megvolt; tagadhatatlan 
továbbá a jelentőbeli személyragok rokonsága a többi módbeliekkel 
(látok lássak, láték látnék, láttam volt láttam volna). Ha egy (je 
lentő) mód alá lehet sorolni öt-hat s mások szerint kétszer, há
romszor hat időt is, mért ne lehessen azt tenni a megfelelő többi 
időképzéssel is? mi okszerűség van abban, hogy ez utóbbiak közül 
majd mindegyik számára egy*egyúj módot teremtsenek? *) Az idő
alakok értelme, melynek befolyása alatt alkothatták az óhajtót, 
felszőlítót és feltételest, a mondattanba való.

Felfogásom szerint az egyszerűsítés akképen menne véghez, 
hogy 1. két mód alá, pl. jelentő és foglaló alá, soroljuk a határozott 
időalakokat mind, 2. hogy a hol a jelentőbelinek párját találjuk a 
foglalóban, azoknak neveit is a két módban egyenlősítjük, mint 
ez pl. a latinban is megvan. A többi (határozatlan) igeképzések 
„igenévu alatt szerepelhetnek, melyekről alább szólok. Itt csak 
annyit jegyzek meg, hogy a részesülőt és határozatlant azért, mert 
fő- és melléknévi tulajdonsága is van, igetulajdonától kivetkőztetni 
és az igeragozásból kirekeszteni nem lehet.

És ezzel áttérek az egyes igemódokra.

1. Indicativus.
A magyar • indicativus# nsve németül is csak alndika- 

tiv*, Riedl 184. Legrégibb magyar neve mutató (Erdősi 53), 
mely még egyszer olvasható Fogarasinál (204), v. ö. Nyelvt. 
Közi. 1862, 317. és 329. De ez a név vele csakhamar kihalt, 
mint e nevei is : létezési (204), létező (206), és valósági mód (Ny. 
Közi. i. h.). Ez utóbbira emlékeztet még Ihász (54) valósító 
módja. Szerencsésebb volt a Dr. Gr. 75: «Ennek a Neve lehet 
Jelentő Mód». És e nevet Verseghy (229) óta használta Vörös
marty (Gyulai Mm. XI, 7, 1826), a MRe (194) és az ötvenes évek
től kezdve az újabbak mind. Kivételt csak Finály állító módja 
tesz. (Am. i. f.).

*) Révai (549) is ez okból lett barátja az egyszerűsítésnek: «Quia 
imperativus et optativus pauciora hábent tempóra, eaque cum coniunctivi 
temporibus congruentia: duos praeterea hős modos, imperativum et opta- 
tivum, compendii cama coniunctivo insertos exhibeo.»

Digitized by i ^ o o Q i e



IGEMŰSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN*. 325

A jelentő mód ideit tekintve mennyiségileg úgy mint minő
ségileg a legnagyobb változatosságot találjuk.

Egyenlően jelentő módúnak tekintették ezeket: látok, láték 
és láttam egyszerűségüknél fogva. Mihelyt az idő kifejezése körül
írásra szorult, gyanú ferfc eredetiségéhez. Ezért nem általános 
ezen idők elismerése: látok vala, láttam vala vagy volt és láték 
vala (V. ö. Imre, IH  133). Ezeknél egy darabig azért is ingadoztak 
nyelvtaníróink, vájjon «látok vala# vagv « látok volt*, vájjon 
«)áttam vala# vagy «láttam volt# alakját fogadják-e el, s míg az 
elsőből csak «látok vala# lett maradandó, az utóbbiból « láttam 
vala# vagy «volt# közt mai napig megmaradt az ingadozás. Leg
kényesebb e képzések elfogadása iránt K. Csipkés; azért van 
nála a jelentőnek legkevesebb ideje (5). Erdősinéi is egy észre
vételt kell koczkáztatnom: az ő mintájában t. i. hiányzik a 
láttam ideje, de megvan «vagyok# alatt voltam, s így történt, hogy 
az egyik mintában látok vala van illetve az «imperfectum» nevé
vel és láték a «perfectum»-éval, míg a másik mintában valék az 
•imperfectum#, voltam a «perfectum*. Hogy láttam hiányzásának 
mi sem lehet egyéb az oka tollhibánál, azt elmondom alább 
« Láttam# alatt.

Legtöbb gondot adott nyelvtaníróinknak a jövő hiányzása. 
K. Csipkés (374) a puszta jelent nyilvánítja egyszersmind jövő
nek a jelentőben (foglalóban, óhajtóban és határozatlanban). 
Hasonlót tesz Révai (568) és az újabbak közt Imre (51). Kinek e 
ez él r a az egyszerű jelen nem volt elegendő, az a körülíráshoz 
nyúlt. Erre legalkalmasabbnak kínálkozott «jövendőre» vagy 
«jövendőbenn», Erdősi 60, Dr. Gr. 80; szolgáltak e pótjövő 
körülírására még ezek az igehatározók is : azután, ezután, osztán, 
valaha, még (Sz. Molnár A. 178, Pereszlényi 458, Dr. Gr. 105) és 
igekötők: meg, el (Pereszlényi u. o., Kövesdi 569) a jelentőben 
úgy mint a foglalóban és óhajtóban. Újabb korban é körülírás 
barátjai lettek Gyergyai (79), Finály és Simonyi (138). Peresz
lényi és Kövesdi csak a tárgyi ragozásban engedik meg az ige- 
kötős körülírást. Egy másik neme a jövő körülírásának látandó 
vagyok (Sz. Molnár A. 180 és újabban Simonyi 111), melyről 
alább. Tetszősebb volt mind ezeknél «fog» és «kezd» (Sz. Mól-

Dr. Gr. (80): «Nyelvünkben egy igének sints Jövendője*, (95) csak 
a parancsolónak.
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nár A. 179), melyből állandó a « fog•-féle lett. Ez utóbbit min- 
tába először a Dr. Gr. tette s utána a többi mai napig.

Volt volna egy egyszerű jövő idő is : látandók ; de mivel ezt 
a latin tfuturum exactum» fordítására használták, nem igen mer
ték jelentő módúnak tekinteni, csak Geleji Katona (321). Utána 
Fogarasi sorolta ezt legelőször mintájában a jelentő mód alá, a 
minek ellene mondtak Hunfalvy, Riedl, Imre és Simonyi, miről 
bővebben «látandók» alatt. A jövőből képzett és Fogarasinál a 
mintába felvett többi időalakokat utóbb (Ny. Közi. 1862, 329) & 
sem ismerte el mind; leghosszabb életű volt ezek közt látni 
fogtam (MRe. 224 és Imre 51) és látni fogék (Simonyi 138).

A többi idők minőségéről alább lesz a szó. Mennyiségét az 
ide mellékelt táblázat tüntesse elő, melyből kiderül, hogy 1. a 
nyelvtanokba befogadott jelentőbeli idők száma 5 és 11 közt 
váltakozik, csak Fogarasinál rúgott 16-ra; 2. hogy a Petőfinél 
előforduló jelentő módú idők száma nagyobb bátorságra jogosít a 
használatban mintsem legújabb nyelvtaníróink azt megengedik.

Bővebben hozzá szólani ezen időalakok használatához máa 
alkalommal fogok, midőn azoknak mondattani kérdéséről les& 
szabad értekeznöm.

2. Coniunctivus.

. E mód ezt a nevet már a latin nyelvtaníróknál viseli fel
váltva e névvel: subjunctivus. Sz. Molnár (179) csak ez utóbbit 
mondja, K. Csipkés (373) pedig hol az egyiket, hol a másikat.

Német neve «Konjunktív#, Riedl 184.
Legelső magyar neve egybefoglaló (Erdősi 53), mert —  a 

Dr. Gr. (75) magyarázata szerint —  «e módbeli időkhöz sokszor 
Egybefoglalok (coniunctiones) járulnak#. Értelme szerint — így  
folytatja az említett nyelvtan —  lehetne «ezt a Módot nevezni 
Óhajtó, Függesztő (conditionalis), Foglaló Módnak. Vegyük-bé as 
utolsót*. És Erdősi elnevezését megrövidítvén, csinálta a Dr. Gr. 
az «Egybefoglaló »*ból a foglalót, melyet elfogadott Fogarasi (204), 
a MRe (213), Gyergyai (90) és Imre (IH. 60). Fogarasinál (u. o.) 
a zárjelezett *szükségi mód» talán inkább magyarázat semmint 
név, és követőkre sem talált. Ennél elfogadhatóbb volt a kapcsoló 
mód (Verseghy 230, Vörösmarty, Gyűl. Mm. X I 8. 14, Imre 52* 
80), és ez Verseghy szerint azért kapcsoló, a mert többnyire az egy
bekapcsolt mondásoknál szolgál (233)», Torkos szerint pedig (40)*
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mert «a cselekvést, szenvedést vagy állapotot mint másféle cse
lekvés, szenvedés vagy állapottal kapcsolatban levőt tünteti fel*. 
— , Egy másik szintén hosszú életet igérő név volt a kötmód 
(Riedl nyelvtan 171, Szvorényi 98, Bodnár 53), mely rövidségé
nél fogva tetszősebb volt volna a « kapcsolónál*, ha rossz kép
zése miatt meg nem támadja vala Simonyi, ki helyébe a kötő mó
dot ajánlotta (Nyr. 1879, V III, 265), de ezt is csak más nyelvek 
számára, mert «kötő» mód a magyarban nincs. Nem is lehet, 
mert a mit mások e mód alatt sorolnak fel, azt nála a « fölszólító* 
és (iföltétes* módok foglalták le. .

Az említett nevek közül elsőbbséget adok a foglalónak mint 
legrégibbnek, s ha már nem szabad használni kötmódot, amazt a 
kötő módnál is jobbnak tartom, mivel # foglaló* bár hosszabb a 
« kötőnél*, de kinálkozóbb a «mód» nélküli használatra mint 
«kötő», minthogy ezt a okötő* (szó) (coniunctio) számára is 
használhatják.

A jelentő mód alatt említettem, hogy • látandók* kétes ter
mészete miattt e mód ideinek számát határozottan megmondani 
nem lehetett. Még nehezebbé válik e kérdés a foglaló módnál, 
melynek ideit a parancsoló vagy fölszólító és óhajtó vagy föl- 
tétes módok teszik kétesekké. Nem is kísértem meg e szám meg
állapítását, míg ez utóbbi módoknak is végére nem jártam.

Általában foglaló módúnak vallják lássak alakját Erdősitől 
Ihászig mind; foglaló és óhajtó módúnak Erdősi (61), Peresz
lényi (467) és Fogarasi (231), foglaló és parancsolónak egy része 
azzal a fentartással, hogy első személye ez utóbbinak hiányzik 
(K. Csipkés 378, Pereszlényi 466, Kövesdi 565, Riedl 184, Bod
nár 61); mert «minthogy magának senki nem parantsolhat — 
mondja a Dr. Gr. 95 —  nem lehet egy igének is első személye a 
Parantsoló Módban*. A többi része a nyelvtaníróknak e fentartás 
nélkül is azonosítja a parancsoló jelenjét a foglalóéval. És nem 
csalódom, ha azt hiszem, hogy Simonyi, ki foglalót sem paran- 
csolót nem ismer hanem csak «fölszólítót (108)», ezzel hasonlóan 
e két mód egyesítését kívánta kimondatni.

Minthogy e módbeli időkből sem telt ki a szükséglet, itt is 
a körülíráshoz folyamodtak. Az e czélra használt segédszók
1. vala, és pedig lássak, látnék, látandjak, látni fogjak, látandnék 
mellett; 2. legyen v. légyen, és pedig láttam látandottam és látni 
fogtam mellett; 3. volna, és pedig láttam, láttam volt (K. Csipkés),
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IGE MŰSZAVAK A MAGTAR NYELVBEN. 329

látandottam és látni fogtam mellett; 4. e szók: jövendőre (Erdősi 
f i i) és meg (Pereszlényi 466) a jelen « lássak» mellett jövő gya
nánt, mint a jelentő alatt; a legújabb időben majd (Simonyi 111. 
és 138). Az elől használt mikor (Erdősi, Pereszlényi), hogy (Pe
reszlényi, MRe Szvorényi), hadd (Fogarasi) és vajha (Erdősi, 
Pereszlényi) nem az idők képzésére, hanem a foglaló, parancsoló 
és óhajtó módok jelölésére szolgálnak, ép úgy mint a minő kötők 
( cum, ut, utinam) után szokták azt a módot a latinban is legin
kább használni. LássaJc vala először Fogarasiban talált helyet s 
azután a MRében és Riedlben; látnék és láttam volna Erdősi óta 
mindvégig óhajtó mód alatt szerepelnek, foglaló alatt is Erdősi
néi és Pereszlényinél, csak óhajtó alatt Csipkésnél és csak fog
laló alatt Kövesdinéi 8 a Dr. Grkában. Ez az ingadozás csak 
addig tartott, míg Révai szabályszerűen megállapította, hogy 
j  (későbbi i) a foglaló mód jelen betűje, n (a, e) az óhajtóé.

3. Imperativus.
Magyar neve már Eraősinéi (53) parancsoló. Azóta vala

mennyi nyelvtaníróink, kik e módot a foglalótól külön kezelik, 
megtartották. Simonyi fölszólító módját már fennebb említettem.

A parancsolónak csak égy ideje van, a jelen (Verseghy 320). 
A Dr. Gr. (95) pedig azt tanítja, hogy unintsen a Parantsoló 
Módnak Ideje is több egynél, mely a jövendő; mivel ha valami 
már megvolna, nem parantsolódnék*. Hasonlóan Simonyi (137): 
«a mire fölszólítunk valakit, az úgy is rendesen csak beálló 
cselekvést.

Bőkezűbbek voltak a régiek közt Erdősi és Pereszlényi, kik 
az ő segédszavaikkal (jövendőre, meg) a jelen mellett a paran
csolónak jövőt is alkottak.1) Ez utóbbinak Pereszlényi latinul ia 
külön nevet adott: modus mandativus.

4. Optativus.
Ez volt latin neve a módnak Erdősitől Révaiig; régi ma

gyar neve kívánó (Erdősi 53, Verseghy 230). Simonyi is ezt 
választja (Nyr. V III, 265), de csak a nem magyar nyelvekre. 
Óhajtó módnak nevezi a Dr. Gr. 75, Riedl nyelvtan 171, Szvoré
nyi 84, Imre 52, Vörösmarty Mm. XI, 14. 16, Trsg 32, Nádaskay

l) így járt el rijabb korban Finály (A m. i. f.).
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48. Egy másik latin neve a módnak a conditionalis, v. ö. Dr. Gr.,. 
Simonyi u. o„ magyarul függesztő, Dr. Gr. u. o., föltétes Simonyi 
108, Ihász 55, vagy feltételes Gyergyai 92, Finály. Mind a kettő 
egyesítve is: Optativ und Kondizional, Riedl 184, óhajtó és 
(vagy) föltételes, MRe 194, Torkos 61, Imre IH. 138, óhajtó vagy 
lehetségi mód, csak Fogarasi 204.

Ideit e módnak is Fogarasi (231) szabta legtöbbre, nyolczra,
8 utána Riedl (208) hétre. Legállandóbb volt e mód alatt Csipkés 
(373) óta e két alak: látnék és láttam volna. Kővetői voltak Ver* 
seghy 230, Révai 578, MRe s utána a legújabbak mind. Simonyi 
csak annyiban tér el tőlök, a mennyiben ezekhez egy körülírott 
jövőt is told: majd látnék (111. és 138.).

Ha az utóbbi három mód alatt említtetni szokott időket egy 
táblázatban áttekintjük, kiderül, hogy a középszám 3 és 6 közt 
ingadozik; ennél többet számít a MRe és Riedl (10), legtöbbet 
(17) megint Fogarasi.

5. Infinitivus.
Legnehezebben lehetett e módra találni nevet. Végezés nélkül 

való Erdősinéi (53) igen hosszú volt és tagadós, 8 ezért nem is 
talált követőre. Bár nem sokkal sikerültebb alkotású, de hosszabb 
életű volt a határozatlan mód (Dr. Gr. 76, Nádaskay 50) és határ- 
talan mód (MRe 194, Trsg 35, Gyergyai 92, P. Thewrewk E. 
A hely. magy. olv. 69), kevésbé a határatlan mód (Verseghy 230), 
a határtalan vagy miségi mód (Fogarasi, Ny. Közi. 1862, 330), 
közvetölege8 vagy határzatlan mód (Fogarasi 236). —  Ezzel pár
huzamosan haladt egy másik elnevezés, az igenév. Már Sz. 
Molnár A. sorolja e módot a főnévképzésekhez; Révai (550) e 
módbeli képzéseket hasonlóan «substantiva verbalia* név alá 
foglalja össze, valamint Riedl is e módot a részesülővel együtt 
a névképzés alatt tárgyalja (85—87), és Nyelvtanában (77) az 
igenévszó alakjai alatt a határozatlan (vagy 78: határtalan) ige
nevet (infinitivus) és részesülőket. Szvorényi (és utána Bodnár) 
csak távúiról kaczérkodik e névvel, midőn (80) a az ige határo
zatlanam czímezésben a «mód» elnevezését kitörli. Ennél határo
zottabb, bár az elsőbbire még emlékeztető, Torkos (40. és 56.) e 
czímezése: a az ige határozatlan névalakja*. Legelhatározottabb 
volt Simonyi (50): a főnévi igenév, utána Ihász (77): tárgynévi 

igenév.

330 VERESSIGNÁCZ.
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E mód ideiről Csipkés (373) azt tanítja, hogy ez tpraesens 
solum habet». Es így tesz Kövesdi (565), Révai (550), Verseghy 
(230), Szvorényi (80) és az újabbak mind. Ebből képez a Dr. Gr. 
(101) djövendőbenn* segítségével jövőt, ámbár az egyszerű jövőt 
is ismeri: l&tandani, melyet Sz. Molnár (189) példájára Fogarasi 
(237) és a MRe (225) is felvettek mintájokba. Legkényesebb volt a 
múlt képzés láttani (Fogarasi 236), melyet maga Fogarasi is 
egyedülinek nyilvánít. Ettől külömbet képezett Erdősi (71): lőtt 
lenni és Pereszlényi (490): láttatottnak lenni. Bár a mai magyar 
nyelv tündére egyiket sem sajátított el, hiányát mégis érezhették 
nyelvtaníróink; e hiány érzetéből teremthette egyik újabbkori 
nyelvtanírónk, Szvorényi, eme kísérletét: látni vala. V. ö. Imre
IH. 139.

6. Participium.
Magyar nevével: félrészvevő Erdősi (73) megint nem volt 

szerencsés. Kelendőbb volt a részesülő, Dr. Gr. 101, Vörösmarty 
(Gyűl.) Mm. XI, 173, Fogarasi 237, Riedl nyelvtan 78, Szvorényi 
81, Torkos 56, Bodnár 65, Imre 52, Trsg 36, Ndkay 50, Gyer
gyai 94, Magyarházi 6. A MRe (227) ezt «részesülő .vagy igenerek» 
czímmel illeti, s még elébb Verseghy (230) «részesülő névvel». 
Ennek is a története a részesülő ige- és névbeli kettős természeté
ben rejlik, mi miatt már Sz. Molnár (234) «nomen participiale* 
névvel illette, valamint a határozatlant «nomen verbale* névvel. 
Ebben az értelemben mondja Kövegdi (570): «participium potius 
est nomen quam verbum*. E szerint nevezi Fogarasi (237) ezt az 
igealakot melléknévi részesülőnek, a MRe (227) részesülő vagy 
igenévnek, Imre (IH. 60) melléknévi igenévnek, hasonlóan Si
monyi (50) és Ihász (79).

Részesülő ideinek látó, látott és látandó jelen, múlt és jövő 
alakokat fogadják el Sz. Molnár Alberttól mai napig a legáltalá
nosabban. E hármat egy negyedikkel látandott szaporítja Foga
rasi (237). Másféle szaporítások a Révai- és a MRe-fele látva és 
látván vagy a látólag, fáradtan al«kok, melyekről többet alább.

7. Gerundium.
Ezt a nevet viselték látva és látván igealakok a legrégibb 

nyelvtaníróknál, Sz. Molnár 190, Csipkés 386, Kövesdi 565. Erről 
a Dr. Gr. (103) azt mondja, hogy «légyen a Neve: Viselő, míg
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más alkalmatosabbat .talál». Szerzője is érezhette, hogy e név 
állandóságra nem számíthat, ámbár rövidségénél fogva megérde
melte volna. Ennél szerencsésebb volt az állapotjegyzö (Verseghy 
230), mely noha tagosabb, mégis tetszősebb volt (Trsg 36, Ná- 
daskay 50, Szvorényi 82, Bodnár 65, Imre 52). Révai (586) a 
Geleji (312) és Pereszlényi (483) mintájára részesülőnek (parti- 
cipium) nevezi, a MRe (227) részesülőnek vagy igenévnek, Si* 
monyi (52) és Ihász (82) határozó igenévnek, Imre (73) igehatá
rozói igenévnek és Magyarházi (6) részesülői határozónak (látva) 
meg részesülői igeszónak (látván),

A «határozó* jelzőnek az alapját már Révaiban találjuk, ki 
a látván alakot így nevezi (550): «participium adverbialiter ex- 
pressum*. Riedl (i. h.) pedig a látva képzésről így szól: avave 
bildet aus Verben Adverbia, die in den Grammatiken unter dem 
Namen dér Gerundia bekannt ist*.

A « gerundium» két alakjában idői külömbséget (mikor?) 
talált a Dr. Gr. (107) és a kik ezt részesülőnek nevezték (Révai, 
MRe). Az időtől eltekintettek és egyedül módhatározást (hogyan?) 
találtak benne Verseghy 157, Szvorényi 103 és Bodnár 65. Csak 
látván-nak tulajdonítottak idői értelmet Torkos 57 és Ihász 83. 
Kövesdi midőn a látva képzést a latin visum esse szenvedő múlt 
részesülővel akarja fordíttatni, nem idői értelmét akarja megálla* 
pítani, hanem szenvedő alakú fordítására és értelmére figyel
meztetni.

8. Supinum.

Hogy a latin igealakokat mind fedje a magyar nyelv, 
teremtette a Dr. Gr. (104) a hanyatlót. S minthogy a latinnak egy 
um és egy u végzetüje van, a magyar hanyatlónak is egy jelen• 
valója vagy inkábbféljelenvalója (látóban, látófélben) és egy egészen- 
multja ( láttában)  lett. Azonban ez alakításokra a halálitéletet 
már Verseghy (258) mondta ki: «Valamint a neveknél, úgy az 
igéknél is csak az olyan szótagokat lehet valóságos ragasztékok- 
nak ösmerni, melyeket az ember mindenik igéhez ragaszthat. 
E vélt supinumok pedig csak egynehány igékből formáltathat- 
nak*. S ebből következtethető, hogy látóban, láttában, látófélben nem 
külön ige képzések, hanem «csak oly ragos szók mint akármely 
más főnév*. Használja e nevet a határozatlanról (látni) még 
Kövesdi (565) így: « Infinitivus et Supinum prius*, a mivel
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Kövesdi csak azt akarta mondani, hogy a magyar látni a latin 
videre alakjára ép úgy illik, mint a visum-éra.

Eléfordul e három utóbbi mód alakjainál a személy ragozás, a 
minő a határozatlan látnom, a részesülő látóm (Imre), látottam 
{Révai) és az igehatározói látnám, E módosított igealakok a sze
rint, a mint a nyelvtanírók részéről több-kevesebb figyelemben 
részesültek, a következő jelzőket kapták: cum affixis, Sz. Molnár 
A. 181, Csipkés 379; cum paragoge, Pereszlényi 482; absoluté és 
theticé (látni), respectiué és hypotheticé (látnia), Geleji 311; absolu- 
tus és constructus, Révai 550; ragasztékkal Dr. Gr. 100; személyes 
és személytelen, Verseghy 256, Fogarasi 237, Trsg 35, Nádaskny 50; 
független és viszonyos, Szvorényi 80, Bodnár 55.

Hasonlóan igenév (verbalia nomina) alatt sorolta fel 
Sz. Molnár (236) az áses, atet, mány, vány, lan, ász képzéseket. 
Fogarasi (239) a látás képzését jelen idejű főnévi részesülőnek és 
<240) látandás-ét jövő idejűnek nevezi.

Mind e tünemények azonban az ige tant csak annyiban ille
tik, a mennyiben névbeli értelmök mellett egyszersmind időbeli 
értelemmel bírnak. Időbeli külömböztetéssel a határozatlan látni-n 
kívül ma már csak ezek szerepelnek nyelvtanainkban: látó, látott, 
látva és látván.

Nézetem szerint az « Infinitivus, Participium # és «Gerun
dium* czímek alatt felsorolt képzéseket leginkább az igenév illeti 
meg; hogy minő külömböztetésekkel, azt jelen értekezésem végén 
fejtem ki. Mert oly elnevezések, mint * melléknm (főnéri) igenár, 
Elhatározói igenév, idő- és módbatározó állapotjegyző, a vave 
(vánvén) végű határozó igenév* lehetnek az illető képzéseknek 
leírásai, jellemző alak- vagy mondattani vonásai, de münevekként 
magúkat sem tagos voltuknál sem a «néV» és «ige» ismétlésénél 
fogva nem ajánlják.

H l. Az igeidők.

Általános megjegyzéseimet, a mennyiben azok az egyes 
módok keretébe tartoztak, elmondottam az előbbiekben. Itt csak 
egyes nyelvtanírók felosztási módját és elvét kívánom érinteni, a 
mely az idők elnevezésére befolyhatott. Ilyen pl. Sz. Molnár Albert, 
a ki módokat nem vesz figyelembe, csak időket; minek következ
tében az egynevti időket számokkal (1, 2, 3) külömbözteti meg.
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Sajátságos eljárásának talán a héber nyelv szolgálhatott mintául, 
melyre ismételten (183 és 190) hivatkozik. — Ő így osztja fel az 
időket: Praesens primum (látok), secundum (lássak), Futurum pi'i- 
mum (látok), secundum ( osztán látok), Incompletum primum (látok 
vala), secundum (látnék), Perfectum (t. i. completum) primum (lá
ték), secundum (láttam), tertium (láttam légyen), Plusquamperfec- 
tum primum (láttam vala), secundum (láttam volt), tertium (láttam 
volna); Futurum Subjunctivi: látandók. Akörülírt jövő «fog» és 
«kezd» segédszókkal a mintán kívül van ugyan említve, de szin
tén ide számítható.

Nem ismerve a (héber) eredetit, csak következtetni lehet Sz. 
Molnár A. csoportosítási elvére. Nagyjában látszik, hogy jelenek, 
múltak és régmúltak a jelentőből és foglalóból (meg óhajtóból) 
szolgáltatják a csoportosításhoz az elemeket. Mindazáltal feltűnő, 
hogy látand, mely leginkább lett volna érdemes egy futurum secun
dum vagy tertium elnevezésére, e csoporton kívül maradt és külön 
helyeztetett futurum Subjunctivi elnevezése alatt.

Külső jelek után osztja Riedl (185) is az időket egyszerűekre 
(látok, láték, láttam és lássak) és összetettekre (látok vala, láték vala, 
láttam vala vagy volt sat.). Hasonlóan osztotta volt már előtte 
Fogarasi az összes időket e két külömbségre, a külső és belső haj- 
lításra (219 kvt.).

Fontosabb mindezeknél Révai felosztása, mely utángondol- 
kodás alapján ment véghez és az újabb időben Szarvastól is kellő 
figyelemre lett méltatva. Révai latin vagy görög nyelvtanírók 
nyomán Jő (tempóra absoluta) és mdlékidöket (tempóra relativa) 
vesz. Egy második szempont, melyet nem mond ugyan, de sejtet, 
az idők felosztásában volt a cselekvés tartóssága, végzettsége és be- 
állósága. Tovább fejtegetni, hogy min alapszik az egyik és másik 
felosztási elv, a mondattanba vezetne. Itt csak megállapítani aka
rom, hogy miféle időket nevezett Révai fö és mellékidőknek. Kö
vetkező volt a felosztás:

Révai (547— 8) szerint: Tempóra absoluta : látok, láttam, 
látni fogok ;  Tempóra relativa : látok vala, láttam vala, látandók.

Szarvas (289) szerint: Tempóra absoluta: látok, látok vala, 
látni fogok / Tempóra relativa : láttam, láttam vala, látandók.

Itt is csak megállapítom, hogy láték mind a kettőnek a fel
osztásából kimaradt. Ez pedig Révainál véleményem szerint úgy 
történhetett, hogy a főeseményekre időalakok után keresve, min-

IGEMŰSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN. 335

Digitized by oogle



VERESS IGNÁCZ.

denek előtt az egyszerűekre tekintett; ilyenek látok, láttam, láték, 
látandók. Látandók a futurum exactum (azaz, egy mellókidő) szá
mára lévén lefoglalva, főidőnek csak az összetett jövő maradha
tott ; a beállóság tehát így el volt látva. A tartósságra csak látok 
és látok vala kínálkozott. Maradt még a végzettségre iáték, láttam 
és láttam vala, melyek közt láttam vala pompásan beillett mellék
időnek. Hátra volt a főidő betöltése, 8 itt kettő közt volt a válasz
tás: láttam és láték közt. Révai habozás nélkül a gyakoribbat vá
lasztotta, s így láték egyszerűen kiesett a felosztásból. Szarvas is 
ezt hagyta ki az övéből, de felcserélte láttam és látok vala helyeit; 
vájjon helyesen-e, azt a mondattan fejtse meg. A mi az idők elne
vezési módját illeti (praesens imperfectum és perfectum, praeteritum 
imperfectum és perfectum sat.), már Révai előtt létezhettek; leg
alább ugyanezek találhatók a cselekvési mozzanatokkal együtt 
Heysénál is (Ausführl. Lehrb.d. deutsch. Sprache, Hannover 1814,
II, 683 kvt.).

Hogy a cselekvési mozzanatok (kezdet, folyamat, végzettség) 
az idők mondattani tárgyalásánál kellő tekintetbe veendők, az 
igen természetes; de hogy azok az idő fogalmával felcserélhetők 
legyenek, vagy mint igeidők nevei szerepeljenek, azt sem Heyse 
sem más nem merte tenni.1) A magyar nyelv terére ilyképen át
ültetett időviszonyokat Simonyi tovább fejtette (v. ö. a két táblá
zatot Heysénál i. h. 683 és Simonyinál 111 és 138) és kijelentette, 
hogy az egyszerű látok és láttam a jelen, múlt és jövő időt csak 
most, majd vagy vala segítségével fejezheti ki, mire «Látokt alatt 
még visszatérek. Láték alakját ö is a táblázatokon kívül hagyta.2) 
Finály sajátságos rendszere,' melynél fogva a meg igekötős ala 
kok az egyszerűekkel párhuzamosan külön «bevégzett» időket is 
képeznének, utánzókra nem talált.

l) Heyse (686) csak az igenevektől (Participium, InfinitivuB) vitázza 
el az idő fogalmát.

*) Megemlíteni való még Simonyinak sok tekintetben jeles nyelv
tanára, hogy ő a nevezett cselekvési mozzanatoknak az idő fogalmával való 
felcserélése miatt hol időt (111, 138) mond, hol cselekvést (109, 110, 138), 
hol módokat (50, 136).
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A ) H A T Á R O Z O T T  M Ó D Ú  IG E ID Ő K .

1. Látok.
Neve latinul: Praesens, Erdősi 60, Csipkés 373, Pereszlényi 

464, Kövesdi 565, Révai 568, Riedl 185; Praesens primum, Sz. 
Molnár 178; Praesens imperfectum, Szarvas 288, Simonyi-Nyr. V III, 
265. —  Magyar neve: jelenvaló, Dr. Gr. 88, Verseghy 236. Vörös 
marthy (Gy.) Mm. XI. 7; jelenlevő, Vörösmarty i. h. 14; jelen, 
Fogarasi 206, MRe 198, Trsg 29, Nádaskay 45, Riedl nyltn 178, 
Imre 48, Szvorényi 92, Torkos, 43, Bodnár 56; tartós jelen, Riedl 
nyltn 170; folyamatos jelen, Szarvas 290, Ihász 60; folyó cselekvés 
a jelenben, Simonyi 109.

Értelme: videó, Erdősi 60, Sz. Molnár 183, Csipkés 373, 
Pereszlényi, Kövesdi 464, Révai 568; ich seh, Fogarasi 206,. 
Riedl 204.

Használata ez időnek jövő gyanánt különös figyelmet érde
mel. Csipkés erről így szól (374): «Praesens Indicativi pro praesenti 
et futuro Indicativi (Toldy szövegében hibásan Imperativi) ponen- 
dum est»; és Révai (568): «Indicativi praesens idem et futurum 
primum.» Ily értelemben viseli e neveket is: futurum, Erdősi 60; 
futurum primum, Sz. Molnár 178; első jövendő, Dr. Gr. 105; egy
szerű vagy jelen-jövő, Imre 51; csak jövő, Imre IH. 60. —  De, 
mint a módoknál említettem, nem mindenki érte be jövő gyanánt 
az egyszerű jelennel. «Ut sciatur esse futurum, adduntur illi aliae 
partiéul®», v. g. meg, osztán, azután, jövendőben, Pereszlényi 458; 
továbbá: még, ezután, valaha, Sz.Molnár 178, Kövesdi 569, Dr. Gr. 
105. Éhez képest értelme is megváltozott és lett videbo, Erdősi 60, 
Csipkés 374. Egy másik megszorítása az egyszerű jövőnek volt a 
tárgyi ragozás, Pereszlényi 478; Kövesdi a jelenről (569): «loco 
futuri Indicativi utuntur (Hungari) addita particula meg ad 
directum verbum (meg-látom)t (; de később (573) így is: elmegyek.

E toldásoknak az ujabb időben is vannak barátjai. Gyergyai 
(79) a jelennek jövő értelmű kifejezésére igehatározók hozzá járu- 
lását engedi meg, a minők majd, akkor, azután, később, jövendőben, 
ha, a nélkül, hogy e megtoldásokat kötelezőkké tegye. Másképen 
áll a dolog Simonyi felfogása szerint. Ő, ha látok jelen értelmű, 
így követeli: most látok ; ha jövő értelmű, majd látok, (109. III ). 
Mert (138) • a jelen és jövő időt csak igazi időhatározókkal szoktuk 
kifejezni».

Philologifti Közlöny. VI. 4. 23
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E tan, megvallom, a «szoktuk# szereplésének daczára is 
előttem szokatlannak, hogy ne mondjam, idegenszerünek tűnt 
fel.Igaz ugyan, hogy Heyse (i h. 683) azt állítja: «Die 3 Tempóra 
dér beginnenden Handlung (er ist im Begriffe zu schreiben, er war 
im Begriffe zu schreiben, er wird im Begriffe sein zu schreiben) müss«n 
durch zu weitláufige Umschreibungen ausgedrückt werden#. És 
tovább: «Diese 3 Tempóra werden in keiner dérbekannterenSpra* 
chen durch einfache Formen ausgedrückt. Die lateinische Spraclie 
bedient Bich für dieselben dér Umschreibungen: scripturus savi, 
cram, erő; die Griechische des Hülfswortes {iiXXo>; die französische 
des Verbums aller (z. B. je vais écrire).# Riedl (nyltn 169) Heysét 
másolta, midőn az időket alanyiakra és tárgyiakra osztva fel azt 
állítja (170), hogy a (Heyseféle) 9 idő közt «az igeragozásnál csak 
(> fordul elő, miután a kezdő cselekvés három idejét hosszasabb 
körülírások által szoktuk kifejezni#. Továbbá Szarvas is azt 
mondja (288): «a beálló cselekvés kifejezésére valamint az euró
pai nyelvek, a görögnek kivételével, úgy a magyar sem fejtett ki 
külön igealakot, hanem va<*y miként a szláv nyelvek praefixumok 
segélyével módosítja a cselekvést beállóvá.. .,  vagy a modálitási 
segédigéket alkalmazza.. . ,  vagy körülírással fejezi kit. Simonyi 
(111) mind ezeknél tovább megy és azt mondja: «A jelen, múlt, 
jövő idő kifejezésére nincsenek külön egyszerű igealakok, hanem ha 
már éppen meg akarjuk külömböztetni, segédszókat teszünk az 
ige mellé, még pedig a múltra a vala segédigét, a jelenre a most;. 
a jövőre a majd időhatározókat, pl. most ír, ír vala, majd ír“ . 
Ezzel Simonyi egyszerűen elvitázza lehetőségét az í r  szónak jelen 
és jövő értelemben most és majd nélkül.

Hogy a Heyseféle állításra visszatérjek, az ő elmélete szerint 
abban a perczben, mikor pl. nyelvtana megírásához fogott, e kér
désre : was machst Du í ő nem mondhatta: ich schreibe, hanem 
csak ezt: ich bin im Begriffe zu schreiben. Heysenak ebben csak 
annyi igaza van, a mennyi a számfejtőnek, a ki azt állítja, hogy a 
mennyiségtani pontot meg vonalat nem lehet lerajzolni, s a való
ságban még is akárhány pontot és vonalat rajzol. Heyse az ö
9 idejíi elméletével csak eszményítette az idő fogalmát, de számba 
nem vette minden időalaknak kétféle (pillanatnyi és tartós) értékét. 
Heysénak csak az elméletben, a valóságon túl, van igaza; az élet
ben, a valóságban puszta jelent használunk a cselekvés kezdetén 
ép úgy mint a végén. Heyse szerint a jelen, ha Bem a kezdetét
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sem a végét a cselekvésnek szabatosan ki nem fejezi, csak a folya
matát fejezi ki. Szerintem akár meg is lehetne fordítani a Heyse
féle elméletet és azt mondani, hogy «a jelen idejű ige pusztán 
kifejezve (ich schreibe)&  cselekvésnek csak az elejét és végét fejezi 
k i; ha azonban szabatosan akarom a folyamatát kifejezni, hozzá 
kell hogy tegyem a jelenhez e szókat: mindig, folytonosan, szünet- 
lenül*. A nélkül, hogy el vitázzam elméletben Heysétól a cselek
vési és időbeli három-három mozzanatot, tagadom, hogy a való
ságban a magyar ne használná a puszta jelent a cselekvés bár
melyik mozzanatában. Be kell hogy érjem itt a puszta tagadással; 
bebizonyítása az ellenkező nézetnek és általában a magyar igeidők 
valódi használatának felfejtése az alaktanon kivül álló tárgy.

2 . Látok vala.
Latin neve: praeteritum imperfectum, Erdősi 60, Peresz

lényi 464, Kövesdi 569, Révai 570; zusammengesetztes praeteri- 
tum imperfectum, Riedl 204; incompletum primum, Sz. Molnár 
184.1) — Magyar neve: aligmult, Dr. Gr. 91, Imre 49 ; összetett f'el
múlt, Fogarasi 214; félmult körülírva, MRe. 201; körülírt félmult, 
Szvorényi 94; feltételes (módú) múlt, Finály (Am. i. f . ) ; úgy neve
zett félmult, Riedl nyltn 170; összetett vagy körülírt múlt, Foga
rasi (Ny. Közi. 1862, 38); tartós múlt, Fogarasi (u. o. 105. és 348), 
Imre 80; folyó múlt, Arany J. (próz. műnk. 414); folyamatos 
múlt, Szarvas 290, Bodnár 57, Ihász 65; végzetlen múlt, Hunfalvy 
(Ny. Közi. 18(52, 38), Torkos 44, Imre 49; összetett végzetlen 
múlt, Riedl nyltn 195; jelen múlt, Imre 80; múlt jelen, Imre IH. 
133 ; folyó cselekvés a múltban, Simonyi 111.

Értelme: videbam, Erdősi 60, Sz. Molnár 184, Pereszlényi 
464, Tsétsi 682, Révai 570, Szarvas 288; viderem,2) Sz. Molnár 
211; ióh sah, Riedl 204, Szarvas 288; Fogarasi (215) azt állítja, 
hogy németül nem lehet kifejezni.

Használatáról Verseghy (243) azt mondja, hogy «a régi 
magyar Poétáknál található; a régi Grammatikusoknál félmult, de

*) Látok vala alakja Sz. Molnárnál ingadozik; e helyett á ll : látok 
vala és volt á l l ;  látok vala vagy volt 215, 219, 222, 225. Látok volt 
•egykori létét kiilön bizonyítja Fogarasi (Ny. Közi. i. h. 188. és 330.) V. ö 
MRe. 201. CzFg. szótára (Múlt i. alatt).

*) Alkalmasint hiba videbam helyett.
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ez csak nyelvpipere*. Hasonlóan nyilatkozik elébb (16): «a sok 
haszontalan volt, vala, volna, légyen segítő igékkel* csinált időala
kok azon igyekezetből származtak, hogy «a deák könyveket, a 
mennyire csak lehetett, szóról szóra fordítsák*. Arany J. (Pr 
műnk. 409) is e körülírásról úgy nyilatkozott, hogy róla «az élő 
nyelv ugyan édes keveset tud*; v. ö. 379. Budenz (Magv. Nyelv. 
V, 357) ellenben azt állította, hogy a « székelyek közt előfordúl*.

3. Látok lesz.
Használta Jókai 1871-ben, mondja Imre (IH. 140); de kö

vetésre nem ajánlja. Nyelvtanokban nem található, csak talán a 
székelyek ajkán (Imre u. o.). Ennélfogva neve nincs. Értelme 
«talán látok*.

Nagy-Szeben.
Veress Ignácz.

340 VERESS IONÁCZ.

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

25. Erős fészke.

Kedves picinké fecske!
Te minden évben eljösz,
A nyárra fészket alkotsz 
De télre újra eltűnsz 
Memphisbe mégy s a Nílhez.
Erős azonban egyre 
Szivembe rakja fészkét.
Már pölyhös egyik apró,
Másik tojásba van még,
Más már kibújt feléig.
S a pislenek csipognak 
Szájtátva mind szünetlen.
A már nagyobb Erosfi 
Táplálja a picibbet
S a fölnöveltek ismét 
Mást költenek ki tüstént.
Hogyan segítni rajtam ?
Nem bírom a tömérdek
Erosokat kiűzni! P. T. E.
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M A E T I A L I S  spect.] 1.

A barbár Memphis hallgasson a gúla-csodákról,
Es Babylon ne legyen büszke a műveire:

Artemis egyházát ne magasztalják az ióuok,
És az agancs-oltárt rejtse a délosi nép.

A  magasan lebegd mansolosi síremléket 
Fennen a csillagokig, Caria, föl ne dicsérd.

Túltesz a föld valamennyi művén a caesari színkör:
Mind valamennyi helyett szóljon ez egvrül a hír.

Rend szerint hét világcsodát emlegetnek, különböző íróknál más
más csoiák vannak felsorolva, s így történt, a mint Stark Eos I. 384 
kimutatta, hogy huszonkét emléket neveztek annak. Ezek a követ
kezők :

A )  Ókeleti művek :
1. a memphÍ8Í gúlák, 2. Thebas Aegyptite vagy Memnonion (a 

labyrinthus és az obeliszkek Pliniustól csodaműveknek vannak nevezve, 
de nincsenek határozottan a hét csoda közé számítva), 3. Semiramis 
függő kertjei Babylonban, 4. a babyloni bástya (az euphratesi hidat is 
csodának vették), 5. Semiramis obeliszkje Babylonban, 6 . Kyros palo
tája Ekbatanában.

B ) Görög művek:
7. az olympusi Zeus Phidiastól (olympiai Zeus-templom, ZeuB 

Olympios Kypros szigetén, Zeus Olympios Athenben), 8 . Athéné szobra 
Phidiastól Athenben, 9. Asklepios szobra Epidaurosban, Thrasymedes* 
től (nem Phidiastól), 10. Apollo agancs-oltára Delosban, ll.aparion i 
oltár (pergamoni oltár), 12. az ephesosi Artemis-templom, 13. a hali* 
karnassosi Mausoleion, 14. a rhodusi Helios-kolossus, 15. az alexan
driai pharos, 16. a kyzikosi templom, 17. a myrai színház. 18. a hera- 
kleai színház, 19. a Thermae, melyeket a tyanai Apollonius egyszerre 
mindenkorra fűtött, 20. Bellerophonnak delejes, lebegő vas-szobra 
(lebegő Arsinoe az alexandriai Arsinoeionban, lebegő ércz-szobor az 
argyrosi Herakles-templomban).

C J  Római művek:

21. A római Colosseum,
22. A római Capitolium.
A római Colosseumot Martialis sorozza a világ csodái közé, de 

úgy hogy szerinte az minden egyéb csodát fölülmúl. Ezek közül meg
említi a memphisi gúlákat (1. Brugsch Philol. Wochenschr. I. 1. és
2 . sz. a gúla szóról Egyet. phil. Közi. I. 76. pyramis nem nöp-ből, ha
nem ftgyptusi név: pir-am-us, azaz : «széles alapról emelkedő*), említi
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továbbá a bástyáiról, Semiramis függő kertjeiről és obeliszkjéröl neveze
tes Babylont, az ephesosi Artemis-templomot, a delosi agancs-oltárt, 
melyet a rege szerint Apollo az Artemis lőtte összes őzbakok szarvaiból 
alkotott és végre a Mausoleumot, melyről Stark Eos I. 345—400. érte
kezik s melynek restauratióját Falkener Classical Museum p. 178 sze
rint Guhl és Koner is közli «Das LebeD dér Griechen und Römer* 
104. lap. A Colosseum romos állapotában számtalanszor van ábrázolva 
és leírva, de restauratióját, mely Caninától való, csak kevés helyütt 
látni; azért iskoláink ked véért idézzük Bendert, a ki «Rom und das 
römische Leben* czímű munkájában ezt a restauratiót is közzé teszi.

Budapesten 1882. jan. 24.

Kadmost s az Atridákat 
Akartam énekelni;
De a koboz kezemben 
Csupán Erőst dalolta 
Más húrt vevék a múltkor, 
Sőt kobzot is cseréltem,
És Herakles tufáit 
Kezdém ; de lantom újra 
Csupán Erőst dalolta. 
Isten veled vitéz nem ! 
Mert a koboz kezemben 
Csupán Erőst dalolja.

Könnyen födjön a föld, szánandó sorsú Nearchos!
Könnyen húzhasson hantod alól ki az eb.

Ford. P. T. E.

P. Thewbewk E.

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

23. Szerelmi lant.

P. Thewrewk E.

Ammianus.
(Anthol. Pál. XI. 226.]
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Toldi EOltői elbeszélés. Irta Arany János. Nyelvi és tárgyi bő magyará
zatokkal ellátta Lehr Albert. Budapest, Franklin-Társulat. 1882. Ara
3 frt 60 kr.

Két évvel ezelőtt Lehr Albert Arany költeményét kiadta a Jeles 
irók iskolai tarában a középiskolák IV. osztálya számára írt magyará
zatokkal. A most megjelent kiadás a nagy közönségnek szól, melynek 
kedvéért a magyarázatok megbővültek. Némely birálók szerint a kel
letén túl bővültek, de mi, kik szerényebb készültséggel fogtunk a 
mű olvasásához, úgy vettük észre, hogy nincs benne 6emmi fölösle
ges. Avagy nevezhetjük-e így a tárgyi magyarázatokat ? Ezek a törté
nelem és a népélet köréből vanDak véve, hiszen e két viszony rajza, 
szövődik át Arany elbeszélésén. Bár akadhatnak szerencsés olvasók, 
kik ép oly járatosak a történelmi forrásokban, mint a mily jól ismerik 
a nép szokásait és foglalkozását, még sem lehet nekik untató emlékez
tetőül olvasni Lehrnek tájékozottsággal és Ízléssel írt föl világosi tásait, 
melyeket mások p, tanulság végett forgatnak. Nem kevéssé tanulságos 
az is, mint világítja meg Lehr a költő nyelvét a nép nyelvéből vett pár
huzamos helyekkel. «A nép, melynek a Toldi nyelvét köszönöm,*- 
mondja Arany valamely prózai munkájában. S valóban köszönhet-e 
más magyar költő annyit a nép nyelvének, mióta a Kazinczytól meg
újított költői nyelvet Vörösmarty kiragadta egyoldalú irányából ? Igaz, 
hogy Aranyt Petőfi kezdeménye bátorította, de mivel a lyrai költő tár
gyaiban nem volt oly sokoldalú, mivel ösztönét a tanulmány nem 
támogatta, nyelve nem is oly felette gazdag tőről metszett fordulatok
ban, mint az Aranyé. Nem végzett hát Lehr fölösleges munkát, midőn 
párhuzamos helyei által szemünk elé tünteti az átvételek sokaságát és- 
részben azok módját is. Általában Lehr szeret párhuzamos helyeket, 
idézni. Bitka jártassága a magyar költészetben képessé teszi, hogy 
a Toldi egyes képeire és leírásaira példákat hozzon fel a legkülönbözőbb 
költőkből. így mikor Toldi hajléktalan elhagyatottságát festi a költő, 
Lehr felsorolja, mikép rajzolnak hasonló helyzeteket a népdal, Petőfi, 
Csokonai, Tompa és Gyulai. Mi ebben a fölösleges ? Vagy nem érde
kes e inkább a magyar phantasia sajátságainak ez átnézete, mely néha. 
egyes elterjedt képek történetéről is fölvilágosít ?

De a könyvnek legbecsesebb részét ama nyelvészeti fejtegetések 
teszik, melyekkel a szerző commentárját tele szőtte. A hatvanas évek 
elején Arany így nyilatkozott nyelvészeinkről: (sajnálattal veszszük 
észre, hogy csaknem minden figyelem, érdek, szenvedély, törekvés, 
kutatási szomj a szavak teste körűi forog; a mi azoknak, s így a nyelv-

l ina -
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nek is, szelleme volna, a szavakkal élés, igaz magyarosság a kifejezé
sekben, a helyes, az ékes syntaxis, aránylag mellőzöttnek, művelés 
nélkül hagyottnak mondható». Hogy e vád mai napság csak némi meg
szorítással igaz, abban Lehrnek van a főérdeme. Majdnem kizárólag 
azt kutatja, mit Arany a szavak szellemének nevez és pedig sok szeren
csével kutatja, mivel megfigyelés és bő olvasottság támogatják finom 
érzékét. Szétválasztja a tudatban gyakran összefolyó árnyalatokat, 
kivált ama szerep kijelölése által, melyet a hangsúly játszik a jelentés 
különbségeinek létrehozásában. Különösen stylisták haszonnal forgat
hatják fejtegetéseit, miről hogy meggyőződjenek, könyvéből kiemelni 
iparkodunk néhány ily tárgyú kitérésnek eredményét.

A szintén és szinte között 6zéltében azt a különbséget teszik, hogy 
a szintén =  is, hasonlókép; a szinte =  mintegy, majdnem. Lehr kimu
tatja, hogy nem ez a különbség köztök. A szintén is használatos a 
mintegy értelmében, a szinte is használatos az is értelmében. A kü
lönbséget a hangsúly hordozza. Ha hangsúly van a két szón, akkor is, 
hasonlókép a jelentésük. Ha nincs rajtuk hangsúly, akkor mintegy, majd
nem a jelentésük. Megjegyezzük, hogy Lehrrel megegyez Simonyi Zsig- 
mond is legújabb munkájában,1) midőn kiemeli, hogy a szintént gyak
ran használják a majdnem értelmében, de ilyenkor nincsen rajta hang
súly. Azonban nem látszik helyesnek azon állítása, hogy a népnyelv
& szintént csak kapcsolásra használja, nem pedig «majdnem* értelmé
ben. Nem is említve oly költőket, kiket méltán nézhetünk a népnyelv 
tolmácsainak, a Vadrózsákból és a Xépköltési gyűjteményből idéz Lehr 
egy-egy példát, melyekben a szintén világosan majdnem értelmű. Más
részt igaz, hogy a szintén nek ilyen jelentését halványítja a tudatban 
nemcsak a szintenek, hanem a szint úgyrmk s több efélének felülkere- 
kedése. Egyébiránt Lehr csupán megállapítja a különbséget, szabályt 
nem akar teremteni. Valóban itt oly különbséggel van dolgunk, mely
nek mikénti használatát jobb az Írónak helyes érzékére bízni.

Nem kiment belőle, bennszorídt a pára. így mondja Arany. Talán köl 
tői licentiával van dolgunk ? Nem kell-e a tagadó mondatban az igekötő
nek elválnia igéjétől ? Ez az általános szabály, de mint Lehr kifejti, az 
igekötő ilyenkor is többször együttmaradhat igéjével. El kell válniok, ha 
a mondatok egymásnak igazi ellentétei, ha tartalmilag megsemmisítik 
egymást. Például «nem ette meg a húst, hanem eltette vacsorára*. De 
nem kell el válniok, ha a mondatok egymásnak csak| rész szerint ellen
tétei. Ilyenkor három eset adja elő magát. 1. Az igekötők ugyanazok, 
csak az igék különböznek, de úgy, hogy az egyik mondat cselekvése

1) A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. Irta 
Simonyi Zsigmond. Budapest, 1881. 91.1.

Digitized by v ^ o o g l e



HAZAI IRODALOM. 345

nem ellentétet, csak fokozatot mutat a másik mondat cselekvesével 
szemben. Pl. Becsapta az ajtót Klárcsi, nem ftetette (Arany). 2. Az igék 
ugyanazok, csak az igekötők különböznek. Itt sincs valódi ellentét, csak 
a két cselekvés iránya különbözik. Nem lerándultunk, hanem felrándul- 
tunk. 3. Se az igék, se az igekötők nem egyeznek. Azonban a két mon
datnak rokon lehet a tartalma. Ide tartozik az Aranyból idézett mon
dat. Igaz, hogy a pára bennszorulása és kimenetele közt lényegesnek 
látszik az ellentét, de a két cselekvés eredménye ugyanegy: az állat 
kimúlt.

Ét pedig, még pedig. Sokféle különbséget kerestek a kettő között. 
A még pedig — így mondogatták — gyérebb használatú, vagy germa- 
nismus, vagy szorosan együvé tartozik, míg társa szétválasztható. Az 
utóbbi különbségtétel nem helytelen, de a fő különbség az, hogy a «még 
pedig* többnyire csak olyat csatol az előbbi mondathoz, a mi annak 
kiegészítő része s nem egyéb, mint nyomatékosítás kedvéért különvált 
határozó, jelző, tárgy. Tehát így mondom : Láttam lovat, még pedig 
szépet. Csak erőltetve mondhatnám így : és pedig szépet. Az és pedig 
jobbára uj állítmányos mondatot csatol az előbbihez, még pedig sokkal 
önállóbbat, a mit mutat az is, hogy pont után is állhat. Továbbá az (és 
pedig*-es mondat mindig valami fontos megjegyezni valót told fokoza
tosan a már mondotthoz, úgy hogy körülbelül =  «mi több*, •megjegy
zendő*, «az is igaz*, «tudni való*.

Nem folytatjuk tovább. Többet is, érdekesebbet is hozhatnánk 
fel az idevágó kitérésekből, még csak azt említjük, hogy a szerző 
némely aesthetikai fejtegetése közöl az egyik kiválóan méltó a figye
lemre. Midőn Toldi a csehen győzedelmet nyervén fölfedi arczát. a 
király előtt, térdre borúi s így szól:

E sorokat Kemény hibáztatta. Szerinte így nem beszélhet az 
őszinte és ravaszság nélküli Toldi, hisz a véletlen bűn nem tett nagy 
hatást lelkiismeretére s mi tudjuk, hogy nem ily czélból indult Budára. 
Lehr alaposan kimutatja, hogy ha nem is a kegyelemkeresés volt Toldi 
fő czélja, mikor elbujdosott, mégis háborgatta az lelkét Budára útjá
ban s így természetes, hogy elérvén fö ez élj át, ezt a terhet is le akarta 
gördíteni szivéről. Látni való, mily változatos e munka tartalma. 
Tanulságosabb kommentárt még nem irtak magyar költőről.

Én meg idejöttem feladni tettemet,
S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet.

Dr. A ngyal D ávid.

Digitized by



460 SZILASI MÓRICZ.

Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. Magyarázta dr. Erödi 
Béla. Budapest, Franklin-Társulat, 188:2.

Örömmel üdvözöljük e könyvet, mint a mely arra van hivatva, 
hogy egyik legjelesebb prózairónkat az iskolával megismertesse. Nem 
rég múlt, hogy megujult a régi panasz, hogy tanuló ifjúságunk hosszú 
nyolcz évi vesződség után még helyes és szabatos magyar stylre sem ké
pes szert tenni. Mások sok mindenfélében keresték e sajnos jelenségnek 
az okát, és egyben-másban igazuk is lehet, de hogy a főbaj részben az 
olvasmányok helytelen megválogatásában leledzik, az úgy hiszem két
ségtelen. Iskoláinkban ugyanis, a mellett hogy általában keveset olvas
tatnak, majdnem kizárólag költői olvasmányokat tárgyalnak. Ez régi 
bajunk, és ez az oka, hogy tanulóink nem tanulnak meg becsületesen 
prózát írni, henem a helyett inkább rossz verseket faragnak, és talán 
oka annak is, hogy még irodalmilag sincs olyan prózánk, a mely a 
költői nyelvtől határozottan eltérő sajátságokat tudna felmutatni.

Volt ugyan már egyszer, de, fájdalom, feledésbe merült. Csak
hogy a XVI. századbeli nagy írók, mint Pázmány, Szenczi Molnár 
Albert, Matkó stb. művei tárgyuknál fogva nem alkalmasak iskolai 
olvasmánynak, noha a nyelv kezelését illetőleg belőlük lehetne legtöb
bet tanulni. De nem kevésbbé tanulságos és mintaszerű a XVII. század 
két nagy prózalrója Mikes Kelemen és Faludi Ferencz. Mind a kettő mű
vei kiválóan alkalmasak iskolai olvasmánynak, nemcsak tősgyökeres 
magyarságuk miatt, hanem ‘a tárgy érdekességénél fogva is, a melyet 
feldolgoznak. Különösen Mikes! Levelei lángoló hazaszeretetre, hű
ségre és béketűrésre tanítanak. Megedzenek az élet küzdelmeire, mert 
istenhez vezérelnek, és megnyugvásra buzdítanak az ő bölcs akaratába. 
És minő rendkívüli érdeklődéssel fűződünk, ha e leveleket olvassuk, 
maga az író személyéhez. Hogy megszeretjük ezt az örökké mosolygó 
bölcset, de hogy bánkódunk viszont szomorú sorsán, mert a mosolygó 
arcz sem födheti el előlünk a szív búbánatos melancholiáját. És a nagy 
Rákóczi, fején a hazaszeretet és dicsőség glóriájával, mennyire a 
lelkűnkhöz nő, mennyire a szívünkhöz tapad. Mennyire bámuljuk a 
nagy férfiút, a ki méltón nagyságához, türelmesen viseli sorsa átkát, de 
mindamellett nem feledkezik meg hivatásáról, és küzd, harczol érette 
idegen földön még a azámkivetésben is !

Szóval derék szolgálatot tett Erődi úr az iskolának, és mi köszö
nettel tartozunk neki szerencsés gondolatáért. Kiadása ellen sem tehe
tünk jelentékenyebb kifogásokat. A jegyzetek alkalomszerűek, röviden 
írvák és mindamellett pontosak és helyesek.

A bevezetésben Mikes jellemzése rövid ugyan, de meleg hangon 
van írva. De szerettük volna, ha Erődi úr bővebben megemlékezik 
Rákócziról is, és elmondja még röviden bujdosása előzményeit. Kivána-
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fos lett volna továbbá Mikes styljének é6 prózájának rövid általános jel
lemzése is.

A levelek jól ki vannak válogatva. Mindamellett egy megjegyzést 
nem lehet elhallgatnom. Erődi úr azt véli, hogy Mikes naplót írt levél 
formában; ezzel szemben én e folyóiratban (IV. 1880, 64—79. 1.) már 
egyszer kifejtettem volt a magam véleményét, a mely szerint ezek való
ságos missilis levelek. Nem akarom a rég elfelejtett vitát föleleveníteni, 
távol legyen az tőlem. Csak azt tartom sajátságosnak, hogy Erödi úr 
azokat a leveleket, a melyek az ő felfogása ellen bizonyíthatnak, majd
nem mind kihagyja. Ilyenek, hogy néhány példát említsek, a XX.,
X X I., X X II I . ,  X X IV ., X X X IV .,  L m . ,  L V I ............. (Toldy kiad.), a
melyek kihagyására, legalább a mennyire én látom, alig foroghat föDn 
más egyéb ok.

Ezt természetesen nem megrováskép mondom, mert a sok jó 
közül kiki azt válogatja ki, a mi neki jobban tetszik. De viszont az is 
magától értetődik, hogy e levelek mind belekerülnek, ha esetleg én ren
deztem volna a kiadást. Sajnálom azonban, hogy nem vette be a L X III. 
levelet, a melyből kitűnik, hogy Bólyai révén innen ered Kisfaludy 
Károly Iréné czímű tragédiájának a tárgya, a mint azt ugyanezen 
folyóiratbanl) szintén kimutattam. Helyette azt hiszem, bátran ki lehe
tett volna hagyni a LXH. (33.) levelet, a mely, minthogy pedagógiai 
dolgokról szól, nem az iskolába való.

A  magyar gyakoritó és mozzanatos igék képzése. Irta Simonyi Zsi gmond.
(A Nyelvtudományi Közlemények ez idei folyamából.)

A magyar szóképzéstan nyelvtudományunk legérdekesebb kérdé
seinek egyike. Ez az a fejezete nyelvünknek, mely gazdagnál gazda
gabb és leleményesnél leleményesebb változatosságaival határozottan 
túl tesz összes rokonainak nyelvén. És mégis aránylag kevés történt e 
téren, ha tekintetbe veszszük azt a gazdag nyelvtörténeti és népnyelvi 
anyagot, mely a szóképzéstannak lehető legbecsesebb kincses bányája. 
Ez anyag feldolgozásából várható, hogy a különféle képzőknek úgy ala
kokban, mint színekben gazdag változatait kellőleg fel tudhassuk tün
tetni, s ilyen munkát végzett Simonyi, midőn a szóképzés gazdag köré
ből a frequentativ és momentán igeképzést, nyelvünk legelevenebb és 
leggyakoribb képzőit, egymás közt való kapcsolataikkal együtt számos 
példákban összeállította. A példák csoportosításában úgy látszik több

l) Negyedik kötet, 1SS0, 174. 1. —  L. Heinrich Gusztáv czikkét: 
Kisfaludy K. Irenéjének tárgya (Budapesti Szemle, 58. sz.) is.

Szilasi Móricz.
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tekintettel volt a népnyelv közleményeire, mint a régiségre s hogy 
mindamellett oly számos s érdekes osztályokat tudott felállítani, az csak 
nyelvünk, illetőleg szóképzésünk gazdagsága mellett bizonyít.

A szóképzés tanáról eddig sem hiányoztak előmunkálatok. Bu- 
denz összehasonlító alaktani jegyzeteiben alapvető rendszerét állította fel 
úgy a névszó mint az igeképzésnek és «Néhány magyar igeképzőről 
(ászt, ad : íí, ül: í, l :  tat)*' Nyelvtud. Közi. IV., továbbá «A magyar I 
és z denominativ igeképzők» Ny. Közi. X. czímű értekezéseiben az illető 
képzők funkczióit is megállapítja. Becses adalékokat nyújtott még a 
magyar szóképzés tanához Halász, kinek a Nyelvőrben megjelent „ Rit
kább és homályosabb képzők“ czikksorozata nem egy adatot világosított 
meg. £ dolgozatok azonban inkább csak a képzők eredetének kimutatá
sával s a megfelelő ugor képzőkkel való egybevetésével foglalkoznak, 
míg Simonyi az ugor nyelvek közös birtokáúl már megállapított kép
zőkre s ezek legtarkább vegyűletére állít fel csoportokat. Az előbbiek a 
többi ugor nyelveket is tekintetbe veszik, az utóbbi a magyarságon 
belül marad ; az előbbiek eljárása inkább összehasonlító, az utóbbié leíró.

Már az ugor alapnyelvben megvolt az ige és névszó közti külömb- 
ség s így külön képzése is volt az igének is, meg a névszónak is. Az ige
képzés ismét vagy igeféle (deverbale), vagy névszóféle (denominale) 
alapszótól származhatik, hasonlóan a névszóképzés is. Ez utóbbihoz 
tartoznak a különféle nomen verbálék, kicsinyítő, fokképző s más névszó 
képzések ; az előbbiekhez pedig a causativ, reflexív, passiv s a szóban 
forgó freijuentatir és momentán ige képzők. Az ugor alapnyelvben Budenz 
e két utóbbi képzőnek tizenegy egyszerű alakját mutatta ki, melyek 
többé-kevésbbé minden ugor nyelvben megvannak, de többnyire más 
képzőkkel kapcsolatban. Ezek közűi a gyakorító képzőkre a következő 
hat ju t: 1. -1: 2. -nd; 3. -sk; 4. - j : 5. -ng s 6 . r ; a momentán képzőkre 
pedig ö t : 7. -m ; 8 . - t : 9. -p ; 10. *Zr és 11 . -1. Van még ezen kívül egy
1 2 . - ks, -s képző, de ennek a magyarban semmi nyoma.

E tizenegy képzőnek alakjaival, kapcsolataival s elterjedésének 
vizsgálásaival foglalkozott Simonyi s kimutatta az egyes képzőknek 
egymás közt s mindakét képzőnek egymással való kapcsolatait. Az egyes 
csoportok tárgyalásánál egyes alosztályokat állított fel a szerint, a mint 
a képzők a) élíl és b) elavult vagyis csak szófejtés útján megtalált alap
szók után járulnak; továbbá hogy egyszerű vagy pedig tovább képzett 
alakokban találhatók meg. Nem lesz felesleges, ha az egyes képzőkből, 
Simonyi szorosabb rendjéhez nem alkalmazkodva, az áttekintés kedvé
ért egy-két példát idézünk.
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AJ Gyakorító képzők.

1 . -I. Ma már többnyire csak más képzőkkel található, s mind
össze is kevés példánk van, melyekben az alapszót csak is az l követi; 
pl. kér el, döf öl, hatol, sajtol, vesztegel, nagyoll, sárgállik. Ellenben más 
képzőkkel kapcsolatban gyakrabban fordúl elő, pl. lövöldöz, koszlat, mor
golódik, fázlódik, mozsdókodik. Ezeken kívül elavult alapszók után is 
gyakran található e képző, mint pl. hííl, sitt, száll, romlik, felesd, tébolgog, 
szorgal stb.

2 . -nd. Egy-két példa kivételével a magyarban rendesen d felel 
meg neki s más képző hozzá kapcsolása nélkül is még ?lég gyakran for
dúl elő, pl. csíped, leped, rakod, süldő, állapodik, telepedik s általában az 
odihr, ödik-féle képzős igék. Nem élő alapszók után is gyakran található, 
pl. toldoz, hord, old, sindik, csődül. Valószínűleg csak a d változott el a 
következőkben: pirossogyik, örvengyék. Tovább képzett alakban, mint -nd 
pl. csapondár, -Id pl. lövöldöz és -dől, pl. bukdol fordúl elő.

3. -sk. Ebből a magyarban különféle alakok fejlődtek. így sz, pl. 
m ász, hal Iszik, eszik és a fekszik, hidekszik stb. igékben ; ezeknél csak is a 
folyó cselekvésben marad meg az sz. Azután z, pl. kötöz, érez, kérdez és a 
•doz féle kombinált képzők, pl. hasadoz, szakadoz. Továbbá: mulatoz, pat- 
togzik és a reflexív jelentésű -«-s igék, pl. tartozik, zárkózik, Jodöz. Másik 
alak az pl.futos, keres, felesel. Előfordúl mége képző a következő ala
kokban: -es, -szol,-czol, sol, -zsol, -csol; továbbá más képzőkkel kap
csolatban: -doz s -dós, pl. lépcső, hurczol, tapsol, dörzsöl, szökdécsel, fejle- 
dez 6 pökdös.

4. -ng. A magyarban rendesen g a megfelelője, de az eredeti -ng is 
megmaradt még sok példában, pl. hullong, lappang, szorong, lézzeng stb. 
Élő alapszó után kevés esetekben található, pl. tátog, diillög, szédeleg, gő
zölög, csavarog, óláig. Elavult alapszó után sokkal gyakrabban járul a g 
s ilyenkor rendesen -n momentán s -dúl inchoativ képzős igék használa
tosak mellette, pl .fo rog : fordul, potyog: pottyan, libeg: libben, per meg: per
metez stb. Más képzőkkel együtt következő kapcsolatokban fordúl még 
elő: -ng, -lóg, -dog, -czog, -czong, -csöng, -goi, •ngol, pl. szállong, szédeleg, 
haldogol, kunczog, mar czong, ácsong, rongol, csatangol.

5. -j. Más képzőkkel kapcsolatban, még pedig az előtte levő 
magánhangzóval hosszú magánhangzóvá olvadva egyike a legelterjed
tebb gyakorító képzőknek. Azon képző ceoportozatok, melyekben e j  
megtalálható, a következők : <  ál él, <  al el, Iái -lél, -lal -lel, -dal -dél, 
-dal -dél, •dácsol -décsel, -szál, •czál, -zsál zsél, -csál -csél, -csel, -sel, -gál -gél, 
-yal •gél, -dogál -degél, -dögéi -digál, dogal *degel, -dögéi, *szigál •czigál, <.ánd 
énd, <  and end, <  ad ed, <. ész ász, <L asz esz, <L áz éz, -dász, <. ácsol.
<  écsol, <  écsel, <  ángol, <  ág. Lássunk mindegyikre egy egy példát:
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iáról, metél, tapasztal, lehel, táplál, kérlel, foglal, szurdál, vagdal, lépdel, 
bukdácsol, nyiszál, kóriczál, körömzsél, faragcsál, döngicsél, szökősei, visel, 
rongál, nézgél, nyargal, üldögél, fúdogál, énekeldegel, ránczigál, csiklandoz, 
lelkendez, örvend, porlad, csügged, enyész, kaparász, meneszt, hullaszt, lógáz, 
intéz, kajdász, rikácsol, döngécsel, mulángol, kndág, kodácsol.

Ide 6orozza Simonyi a minden igéből képezhető <  and end végű 
igealakot, mely régen <  ánd énd-re végződött. Most már a latin futurum 
exactumnak felel meg, de a mint a régiség példái bizonyítják, eredetileg 
a beálló cselekvést jelölte, sót a közszokásbeli elegendő, illendő, kelendő, 
várandós egyenesen tartós, folytonos cselekvést jelentenek. E kielégítő 
magyarázat mellett Simonyi a HB-beli emdul (émdiil) alakra támasz
kodva, még egy másik magyarázatot is nyújt, mely szerint az <  and
<  ánd-nak elemezve egyenértékű volna a momentán frequentátiv kép
zős <  ámod-dal, pl. riUámodik, futamodik. E vélemény azonban nem áll 
elég biztos lábon, valószínűbbnek tartható az az egyszerű eset, hogy a 
HB-beli emdúl-bán az m n-ből változott át. Sokat nyom a latba az a kö
rülmény is, hogy a régi nyelvben nyomát se találjuk egy átmeneti alak
nak, melyre a fentebbi vélemény támaszkodhatnék.

6 . -r. E képző eredetibb alakja tulajdonképen l, mely aztán az 
egyes ugor nyelvekben külön-külön r-ré változott. A magyarban még 
számos r-es szónak kimutatható eredeti /-es alakja, pl. fúr, furdal- 
fulánk, kotor-kotül, kóborog kóbol, fanyarag-fanyalog stb. Élő alapszótól 
csak más képzőkkel kapcsolatbau fordúl elő e képzés, pl. bojtorodik, hu
nyorít, toporzékol, töpörödik. Nem élő alapszók után az ugor alapnyelv
ben is megtalálható az r, pl. jár, kórász, tár s tovább képezve : ingerel, 
vicsorog, sanyarog. E képző még a következő kapcsolatokban fordúl elő :
-rol rel röl, -roz, -rog reg rög, -dorog dörög, -szorog czorog csorog, <  ár ér,
<  ároz, érez, -rál rél, -rász rész, pl. kóborol, pazarol, hanczuroz, nyomorog, 
didereg, döbörög, bódorog, vánczorog, áncsorog, szivárkodik, lógároz, kanya
rul, fütyörész, motorász.

B ) Mozzanatos képzők.

Számra nézve kevesebbek a gyakorítóknál s élénken érezhető 
jelentésűek csak az < ű » « i , <  iní, <  it s <  all ell képzők. Legtöbb- 
nyire gyakorító képzőkkel kapcsolatban fordulnak elő.

7. -ni. Egyszerű alakjában egypár példát kivéve alig maradt fen. 
Leggyakoribb elváltozásai és tovább képzett alakjai a következők: -m, 
-n, -v, <  ám, <  án, <  am em, <. an en, <i am l(ik) eml(ik), <C amod(ik r  
fmed(ik), -mól mel möl, -múl mél s mád med, pl. nyom, köszön, omlik, ont, 
v-re változott alakban : hervad, sorvad; a -vány vény névképző eredete 
még kérdés alá eíhetik, hogy vajon ugyanazonosak e. Továbbá : a>iHá
tink, kiván 8 tovább képezve siránkozik; futam, folyam, uszam(ik): fogan,
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hullán, 8 elavult alapszók után: csattan, rohan, iZ/an. A megnyujtott 
mássalhangzók után járuló <  an en előtt valamely deverb. képző lap
panghat, pl. roggyan, l ükken, dörren stb. Továbbá : villámlik, nyilamlik; 
vetemedik, nyilamodik: törmöl, káromol; kuszmál, böcsmérel, kegymél: tá
mad, förmed.

8 . -t. Különösen más képzőkkel kapcsolatban egyike legelterjed
tebb képzőinknek. Elő alapszók után: félt, írt, fóa/t, árt továbbá látt 
;'é»í s csak is tovább képzéssel: ültő, álltó s az c  al el képző előtt: étel, 
ital stb. Képző csoportokban a következők igen elterjedtek : <  at et az 
<C át rövidítéséből, pl. sirat, szeret s tovább képezve : hivatkozik, unatko
zik ; -lat let, pl. koslat, vizslat; gat get, pl. ugat, bogét, eveget, ivogat, kére- 
get, kapargat, mutogat, feszeget, teginget s még számos más példa. <  it (ré
gebben -jt), pl. taszít, fényit. Továbbá: merít, hajit, emelít, csővárit s el
avult alapszóval: hunyorít, lombit, támít stb. -nt, pl. köszönt, kaczont;
<  ánt ént, teként, kurjánt s megrövidülve bosszant, horkant, durrant. Élén
ken érezhető funkcziója van az <  int képzőnek; mely részint a régi
<  ont elváltozása, pl. kacsont, osont, részint az ént megfelelője : teként, 
érént, résziut a mom. ií-tel való összezavarása, pl. taszint, kavarint, 
husint. Előfordúl még e képző -tol és -tél alakban, pl. zakatol, börbitél.

9. -p, -b. Világos alapszó után: hagyap, üleped s homályos alap
szóból: harap, teleped, szörpöl stb. A -/>-nek -b alakjához rendesen a 
frequ. -I szokott járulni, pl. lőcsből, zűrből, rombol, dorombol. Továbbá 
-bál, pl. nyirbál, kiabál, himbál.

10. -k. Tisztán csak kevés példában maradt meg: búk, szitok e más 
mom. képzőkkel : rikkan, reszket, pirkad. Leggyakrabban frequ. képzők
kel szokott társulni. E csoportok a következők: -dók dök dek: esdek, 
oldok, érdekni; s ugyané képzőnek Mel való folytatott alakja; esdekel, 
haldokol, öldököl. Továbbá: kol köl: tuszkol, dömösköl, szunyákol 8 tovább 
képezve: hánykolódik, sütkérez, hajkurász. -kál kél legelevenebb gyakorító 
képzőnk, pl. bujkál, úszkál, áskál, kandikál, czirókál, faracskál 8 tovább 
képezve: sikárol, sütkérez továbbá: csapkod, veszekedik. Előfordul még 
ezeken kívül: -kos, koz, -kász kész s kot ál csoportokban, pl. futkos, átkoz, 
fürkész, járkotál.

11 . -I. Előfordul erősítve, pl. fuvall, rivall, lövell, sugall s mom. 
-/-vei kapcsolatban, pl. kiált, rikolt, - üvölt,

íme nagyjában felsorolva a gyakorító és mozzanatos igeképzők
nek részint önálló, részint egymással való kapcsolatos előfordúlása. 
Pedig ez összeállításnak szókincsünk csak egy része szolgált alapúi s 
így kimerítőnek nem is mondható. Hány meg hány példával fogja még 
bizonyíthatni a csak részben felkutatott anyag képzőink alaki változa
tosságát. Hozzá járul még az is, hogy sok képzős szót csak hozzávető
leg lehet-elemezni az előtte levő homályos alapszóból s így könnyen

Digitized by



megeshetett, hogy a mit ma képzői résznek tartunk, az idővel az alap
szóhoz tartozónak fog bizonyúlni és megfordítva. A versel igét példáiil 
Simonyi ver+sel-nek elemzi a ver igéből, pedig ha a verset fu t kifejezést 
tekintetbe veszszük, aligha megállható e feltevés. Az összehasonlító 
nyelvészet feladata lesz e homályos kérdéseket megoldani, az alapszók
tól elválasztani a képzőt s e czélból mi sem lehet hasznosabb, mintha 
összehordjuk az erre szükséges anyagot a régiség s a nép nyelvéből.

K unos T.gnácz.
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Lucillius.
(Anthol. Pál. XI. 391.)

A fösvény Asklepiades egeret lel a házban
S kérdezi: Házamnál, kedves egér, mit akarsz ?

Jó ízűt nevet és így szól az egérke; ne reszkess t 
Itt soha ennivalót, csak maradást keresünk.

Ford. P. T. E.

Terentius.
Anth. Lat. 734. R.

A karthagoiak nagy városába’ születtem 
S Róma vezéreinek hadbeli foglya levék.

Emberi erkölcsöt festettem, az ifjú- s a vénét,
S a rabszolga legény hogy szedi rá az urát,

Mily cseles a kéj hölgy s a kerítő, s milyen a fösvény.
Mind a ki olvasod azt, úgy hiszem óva leszel.

P. T. E.

A latin Anthologiából.
(Riese 706.)

Hólabdát hajított az imént rám Júlia. Hittem,
Nincs tűz a hóban, s tűz vala mégis a hó.

Mi hidegebb hónál ? S lám, Júlia, mégis a hógömb,
Mellyet rám hajitál, szívemet égeti meg.

Hol lehetek biztos szerelemnek a csalfa cselétől,
Hogy ha keményre fagyott vízben is annyi a tűz ?

Júlia, csak te birod szívemnek eloltani lángját:
Nem hóval s jéggel; tűzzel a tűzre, csak úgy.

Ford. P. T. E.
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OVIDIUS, SAPPHÓ PHAONHOZ.

F O R D Í T Á S O K .

Ovidius: Sapphó Phaonhoz.

Ha szorgos jobbom remegő vonásit 
Kedves szemeddel föl sem ismered,

Tán eltalálnád a sziv sejtelmével 
A vers alatt hű Sapphódnak nevét, 

s B tán kérdezed, miért e bús dal árja,
Holott a vig lant hangja volt enyém ? 

Hisz bús szivem, s a lantnak húrja mellé 
Nem illik tört sziv, megcsúfolt remény. 

Ügy égek én, mint hogyha vad viharban
io Villám üszkétől ég a búzaföld,

És minden szélfuvástól újra lángol 
S a fergetegben lángja szárnyat ölt.

És hogyne ? Phaon ott jár messze-messze, 
Hol Aetna lángja száll az égre fel, 

is Pedig hiába : Aetnánál erősebb,
Hevesb tüzektől lángol a kebel.

Nem lelkesít dal, nem a lantnak hangja ;
Mert azt csak a szabad sziv érti meg, 

Engem pedig hozzád a szerelemnek 
ao Megtó hetlen bilincsi füztenek; 

Methymna lánya, Pyrrha ifjúsága 
Már elhullatta régi bájait 

S Lesbosnak eltűnt csábja, régi kéje,
A mely élvezni, ábrándozni vitt. 

ás Száz szív hervad mellőzve, elfeledve,
Mely bírta egykor lelkem zálogát,

Száz szem tekint utánnad irigykedve,
Hisz kincsöket szórtam pazalva rád;

Mi sok kebelnek volt emléke folyton, 
so S a kéj, mit ajkam lopva oszta szét: 

Mindaz együtt félénken és remegve 
Tartózkodó szégyenben a tiéd.

Mert szép vagy, óh szép arczod hajnalában 
A gyermek, s férfikor fognak kezet,

3A És nem tudom, de nékem rád csak nézni 
Már lelki kéj és égi élvezet.

Ragadjál ijjat és Apolló lész te,
Szőllöt szoríts és Bacchus elpirúl,

Philologiai Közlöny. VI. 4.
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Feléd esecgve nyújtja Daphne karját,
40 Feléd, hisz bájad szóra nem szorúl.

És én igaz szép nem vagyok, de lelkem 
Ott jár a szépség csillagi között;

Én lantommal vagyok szép és nevemmel,
A mely örök hírnévbe öltözött.

45 Hogy barna lettem, hiba-é előtted,
Hisz Androméda egykor barna volt, 

Szerelmesen búg mindenféle gerle 
Akár fehér, akár más párja volt 

És esküszöm, hogy más a tied nem lesz, 
so Csak hogy ha oly szép mint hogy lenni kell,

Hogy dalaim olvastad, lelkem akkor 
Te is szépnek, nagynak ismerted el. 

Emlékszem óh: daloltam egykor régen 
S magad csodálva hallgatád a dalt, 

u S egyszerre megszakadt a dal, az ének 
És minden érzésem csókodba halt 

S midőn a kéj feloldta a szemérmet 
Feledve lón az élet, a világ,

Hogyan dicsérted ölelésem’, csókom’
6o S édes hízelgő szavaim’ kivált,

Aztán ha eltűnt öntudatból minden 
És karba’ kar lihegve ott pihent,

Miként feledtem a jövőt, a múltat,
S miként áldoztam néked a jelent.

*

as Szicziliában jár a hűtlen immár:
Óh nők, kiket szépsége elragadt 

Ne higyjetek, nekem mondotta egykor, 
Mit csábos ajka nektek mondogat!

Te is segíts, kit Eryx hegynek ormin 
70 A szent szerelmek serge fent ural, 

Engedd, hogy a sors derüljön felettem 
S a gond ne bántson sötét szárnyival! 

Hisz oly sokat szenvedtem már a létben : 
Atyám sírján tanultam szólni csak,

?5 S bátyámul egy szerelmében csalódott 
Bosszús, korán ért férfiú maradt. 

Hajózva jár a tenger bölcsejében
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És vesztett kincset vesztire keres 
Engem pedig, a mért szeretve óvtam 

Gyűlöl, szivem megértve ott se’ lesz.
És mintha a sors mégsem szabna végit 

Borult az ég a végzet útain :
Utánnad ég szivemnek lázas vére,

- Utánnad űznek titkolt lángjaim !
Lám rendetlen kibomló már a fürtöm 

S a szép gyürü elhagyta ujjamat 
Ruhám darócz, hajamba’ ékszer sincsen,

Hisz nincs, kinek szépségem gondot ad.
Pedig szivembe lángokkal van irva,

Hogy énnekem folyvást szeretni kell;
Talán a lant húrjától rezg a szív úgy,

Avagy a sors is úgy végezte el.
Vagy csak a forrón pezsgő szív ragad meg 

S az tette, hogy forrón szerettelek,
Téged, kinek alakján karra kelnek 

Fiúi hímpor s férfi kellemek.
Jöjj vissza, óh jöjj dagadó keblemre,

Hadd tűrjem a bút, a gondot veled,
Ha nem szeretsz, szemed’ lehúnyva csókolj,

Ha nem szeretsz, engedd szeresselek, 
f

*

Mig irok, rászáll könnyem az írásra 
S bucsútlan elmenésed’ siratom ;

Hogy elmentél némán, búcsút se véve,
Vigasztalan: ez fáj, ez fáj nagyon,

Hiába félsz, nem adtam vón’ emlékül 
Bűvös erővel eltelt zálogot 

Csak egyet kellett volna búcsúkor fogadnod,
Hogy Sapphódat feledni nem fogod.

Midőn kimondták (kedvesed elindult*
Szégyen és bú nyűgözték lelkemet,

S vérzett szivem, mint szerető anyáé,
Midőn ujonszült magzatot temet.

Mégis tiéd a szivem, álmom álma,
Kinél verőfény lesz borús napom,

A kit az álom elhoz messze földről 
És földeríti elhagyott lakom’.

Abban enyém vagy és öledbe tartasz

24*
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S én rajt* ölellek forró keblemen 
Csókjaidtól fölpezsdül a vérem, 

iao  Ajkamról lágy sóhaj száll hirtelen.
S aztán ? Folytatni tiltja a szemérem 

De nem szerelmes, ki nem sejti azt.

*

így jár az éj, a míg csak bánatomra 
A bús való új létre nem riaszt.

195 Kegyetlen napfény bántja meg pillámat, 
Melyen még éjem titkolt kéje reng,

S utat tör megujuló panaszomnak,
Hogy mért a vágy valót sohsem teremt ? 

*

Akkor bejárom erdőim’, a berket 
im* És feledés helyett — emlékezem ;

Hisz ott valék egykor boldog te véled,
S hogy csak valék, kettősen érezem 

Bár megtaláltam árnyas, kedves erdőd 
A melynek lombja födte álmaid,

186 De messze van, ki ennek gyöngye volt csak 
S ki nélkül mindez búsúlni tanít.

Ott a moha az öreg fáknak alján, '
Hol titkos kéjünk nyughelyét talált;

És itt csókommal újra, s újra érzem 
im Tiprott virágon lábadnak nyomát.

Ott áll a hely, az őszi szél a lombot
— Üdvöm tanúját — halkan rázza le, 

És néma csöndes az a hely, mely egykor 
Száz csalogány dalával volt tele.

US Csak a patak maradt meg úgy, mint régen 
S a forrás, melynek régi dísze zöld.

Hol zöld lótusz fehér virági közt most 
Lágy álmokat a viz tündére tölt.

A viz tündére, mely borús szivemnek 
íso Tanácsló ajkkal mutatá magát

S azt mondta : íMenj, hol Deucalion egykor 
Szerelmi búban enyhülést talált.

Menj és ugorj szent Lenkas szirttokán le, 
Hogy elringassanak a szent habok,

155 Akkor vagy meghűl szíved ott örökre,
Vagy őt epedve, vágyva láthatod 1 *

*
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És én megyek, keresni azt a szirtet 
A hol a szív enyhületet talál;

Megyek: a félelmet elnyomja szívem 
És jelszavam : «Phaon vagy a halál!»

De mégis; mért nem jösz magad kegyetlen 
Hideg haboknál jobb forró szived,

Az újra ébredő dal lesz jutalmad,
Ha megveted szerelmes szívemet.

Oh jö jj: a révben Vénus vár hajóján 
Vitorláit Ámor feszíti fel.

Szerelmek raja űzi habról habra 
S a vágyó Bohaj rá szelet leheli!

*

S én várlak csendben: óh milyen türelmes, 
t7o Boldog reményben árva szerelem,

Várlak, hogyan váltasz meg csókjaiddal,
S hogyan temetsz karodba hirtelen.

Vagy meghalok és az a hab mely ringat,
A távol partra hozzád elsiet, 

m És lelkemnek fuvalmitól megzendül 
Hűtlen fejed fölött a hűs liget.

A habra száll szünetlen ölelésem,
Szerelmes csókkal mossa lábodat,

S hogy emlékezzél megcsalt kedvesedre 
íso Újult erővel majd meglátogat.

Szerelmes szívedtől megittasulva 
Kigyulnak parton a biborcsigák,

Szeretni fog minden attól a habtól,
A melyben Sapphó enyhülést talált: 

m Szeretni fogsz te is, de késő lánggal 
A melyben már késő búbánat ég;

Ám a kit élve elvetél magadtól 
Halálban sem,lesz többé a tiéd !

L. M.
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UJABB OLASZ CLASSIKUSOKBOL.1) 

Május ötödiké.
(Marnom ódája Napoleon halálára.)

Csak volt. A milyen mozdulatlan 
Feküdt a test, végsőt lehelve, 
Midőn, melyet már elfelejtett 
Fölszállott óriási lelke: 
így áll a föld, nagy rémületbe’, 
Hogy ím a hír hozzá jutott.

S némán a végzet emberének 
Gondol utolsó nappalára,
S nem tudja még, más századokban 
Ilyen nyomot halandó lába 
Hagy-é megint a föld porába,
A melyet vér boríta el ?

őt látta szellemem, a trónon 
Mint tündökölt, s nem nyíltmeg aj - 
Én váltakozva földre bukni, [kam; 
Fölkelni s újra bukni hagytam — 
De akkor százezernyi hangban 
Az enyimet nem hallhaták.

Szüzén a szolga-bámulattól,
S gúnytól, mely sebze vakmerően, 
Midőn a fénysugár im eltűnt,
Most kél e hang a levegőben ! 
Sírnál fakad a dal belőlem,
Mely tán örökre élni fog.

Az Alpokig a piramistól,
A Rajnától a Manzanárig 
Villám tüze utói nem érte 
E bárdnak villogó csapásit.
Egy óczeántól szállt a másig, 
Scyllától Tanaishoz ért.

Igaz dicsőség volt e része ?
Más nemzedék feleljen arra.
Mi földre hajtjuk homlokunkat 
Az Űr előtt, ki azt akarta,
Hogy benne légyen nagy hatalma 
És szelleme legtöbb nyoma.

Öröm, mely reszket s fölviharzik 
Nagy szándokoknak ébredtére, 
Aggódás, mely a szívbe forrong, 
Mikor egy trón tűnik eléje,
Melyet csak őrülés remélne,
S mit méltó díjaként elér:

Érezte mind; volt része sokszor 
Dicsfény - növesztő harczveszély- 
Menekülésben, diadalban. [ben, 
Száműzték s ült királyi széken, 
Kétszer feküdt a porba mélyen, 
Oltárra kétszer helyhezék.

1) Felolvastatott a Philologiai Társaságnak inárcz. 1-én tartott ülésén.
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Nevét nevezte, és két század,
A melyek egymással csatáztak, 
Mint hogyha végzetük beszélne 
Várták, mi lesz a nagy határzat. 
Ő csöndet intett és középre 
Leült mint választott biró.

Eltűnt. S a napok és az éjek, 
Hal-börtönébe mik leteltek, 
Mind hirdetői kegyeletnek, 
Határtalan irígykedésnek, 
Kiolthatatlan gyűlöletnek 
És örök szeretetnek is.

Amint rásúlyosúl a hullám 
Szegény hajótörött fejére —
A hullám, melyről széttekintett, 
De melyről nem tünék szemébe 
A messze, messze part szegélye 
Bármily soká fürkészte is :

Szivére rája nehezedve 
A múlt idők emléki voltak ! 
Hányszor kivánta elbeszélni 
Küzdelmeit az utó-kornak!
S fáradtan ejté el a tollat 
A túdós könyv elé ha ült.

[pal,
S hogy’ csöndesen meghalt a nap- 
Ö hányszor állt ott, leszegezve 
Villámtekintetét a sárba!
És fonva karjait keresztbe, 
Megszállta őt emlékezetje 
Oly napnak, amely rég letűnt.

Előtte állott könnyű sátra,
És látta, mint tört annyi sánczra, 
És látta árját tuzlovaknak,
Előtte állt had csillogása,
És látta: forrtak birodalmak, — 
S mi gyorsan csöndesült le mind !

Ah ! súlya ennyi fájdalomnak 
Megtörte rég pihegő keblét. 
Kétségbesett. De jöttek égből 
Kezek, a melyek fölemelték 
Oly légbe, mit ma is lehel még — 
Könnyebben mint a föld legét.

És elvivék a szép remények 
Virágozó ösvényin által,
Örök mezőkre, mik’ jutalma 
Birokra kel akármi vágygyal,
A hol sötétbe’, csöndbe’ szárnyal 
A dicsőség s a földi hír.

Te Hit, szép, jó és halhatatlan, 
Erőd győz mindig, hogyha támad, 
Tábládra most örömmel írd fe l:
«Még soha le nem bomlának 
Szíve előtt a Golgotának 
Ily büszke nagyság térdei!»

Űzd onnan el a gúnyolókat,
Hol hamvai nyugtot leiének.
Az a ki kínt s vigasztalást adr 
Az isten, a ki temet, éltet, 
Szalmáján puszta fekhelyének 
Pihenni ő melléje tért.

Radó Antal.
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— A komáromi magyar színészet története czímmel id. Szinnyei 
József igen érdekes ozikkeket írt a Komáromi Lapokba., melyek most 
különnyomatban is megjelennek. Eddig két füzet (128 lap) fekszik 
előttünk. E dolgozat sokkal többet tartalmaz, mint a mennyit a czíme 
igér; nemcsak a komáromi színi előadásokról, hanem evvel kapcsolatban 
az összes magyar színészet történetéről, a magyar előadások repertoiréjá- 
ról, az előadott darabok eredetéről és elterjedéséről, a szereplő színészek 
életéről és munkásságáról is szól a szerző, ki nagy szorgalommal, nem
csak korabeli folyóiratokból, hanem kéziratos feljegyzésekből is merí
tette anyagát, sőt, a hol lehetett, a kornak még élő embereméi is keresett 
és talált felvilágosítást. A szerző fáradhatatlan ügybuzgalmának sike
rűit is oly gazdag és értékes anyagot összegyűjténie s tanulságosan fel
dolgoznia, hogy könyve a magyar színészet még ezentúl megírandó tör
ténetének egyik legfontosabb alapműve lesz. Ha a munka elkészül, 
természetesen újra s bővebben térünk vissza reá; most alkalmilag 
nehány helyreigazítással és pótlással egészítjük ki Szinnyei kutatásait.

11.1. Simái, Igazházi, 1790. Eredetije «Der Bürgermeister, Lust- 
öpiel in 5 Aktén von Alois Friedrich Gráf von Brühl, Dresden, 1786*. 
A szerző, a hírhedt szász miniszter fia, szül. 1739 és megh. 1793. L. a 
97. laphoz.

25.1. «Addig viszik a korsót a kúthoz míg eltörik.* Nem Benke 
eredeti darabja, hanem átdolgozás : «Der Krug geht so lange zu Wasser, 
bis er bricht, Lustspiel in 3 Aktén von J. F. Jünger, Begensburg, 1802.*

58. 1. König Károly Csengery Antalné nagybátyja, nem atyja; 
ez utóbbit Ferencznek hívták.

64. 1. Dugonics A. Bátori Máriája nem eredeti dráma, hanem 
«Ines de Castro* átdolgozása.

65.1. Katona József «István»-ja nemKotzebue után készült, mint 
Karacs Teréz állítja. Hiszen Kotzebue darabja csak egyfelvonásos 
alkalmi költemény, míg Katonáé «vitézi nézőjáték négy felvonásban*. 
Kotzebue darabjáról 1.«Beethoven magyar operája# czímű czikkemet a 
«Fővárosi Lapok* 1881. április 17-iki számában.

68.1. Bohó Misi de Hájo6. Eredetije «Don Banudo deColibrados* 
Kotzebuetól,vHolberg után.

69. 1. Holteitől «Zsák meglelte foltját*, 1807. Ez lehetetlen, 
mert Holtéi 1797-ben született s így 1807-ben csak tíz éves volt. Első 
műve 1815-ben jelent meg. Talán Holbein?

70.1. Victor, «Kalais János vagy a nemes szivű hajósok*. Ki ez 
a Victor? Alkalmasint: «Jean Calais von Christian Félix Weisse, 
1780*, Voltaire után.
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71. 1. «Hívség győzedelmes forrása ismeretlen. Talán : «Triumph 
dér Treue, Schauspiel, Leipzig, 1754*.

72.1. «Tulokmányi Máté*. Eredetije: «Bochus Pumpernikel, ein 
musikalisches Quodlibet in 3 Aktén von Mathias Stegmayer,Wien, 1811*. 
Van e darabnak egy második része is: «Die Familie Pumpernikel, ein 
musik. Quodlibet in 3 Aktén, u. o.» Stegmayer Mátyás a bécsi opera 
igazgatójavolt, szül. 1771, megh. 1820.

97.1. «Talált gyermek*. Eredetije: «Das Findelkind, Lustspiel 
von Gráf A. F. Brühl, Dresden, 1785.* L. a 11. laphoz.

101. 1. Láng Ádám eredeti és fordított műveinek sorozata pontos 
vizsgálatot igényelne. Ez alkalommal csak egy*két megjegyzésre szorít
kozom :

• Tol vaj-kulcs Vogeltól*. Eredetije : Dér Nachschlüssel, Schauspiel 
in 3 Aktén nach Frédéric und Laqoerie von Wilh. Vogel (1772—1843).
— «Amerikai Top fertői.* Pedig ez is Vogeltól való: Dér Amerikaner, 
Lustsp. in 5 Aktén. Berlinben 1798-ban adták először.

108.1. (Borzasztó éj a sziklavölgyben.* Eredetije : Die Schauer- 
nacht im Felsenthale, Zauberspiel in 3 Aktén von Jós. Alois Gleich 
(1772— 1841).

111.1. «Thoringer Gáspár.* Eredetije: Easpar dér Thorringer, 
Schauspiel in 6 A. von Gráf Törring von Seefeld. E tárgyat különben 
sokszor dolgozták fel Németországban.

Stb. Nagy érdekkel várjuk Szinnyei értékes dolgozatának folyta
tását. H. G.

— Kazinczy Klopstocknál Hamburgban ? Richter H. M. bécsi 
tanár e napokban Aus dér Messiás- und Werther-Zeit czímmel igen érdekes 
könyvet adott ki (Wien, 1882), melyben Klopstock viszonyát Bécshez 
és Ausztriához, és Goethe Wertherjének hatását a bécsi közönségre tár
gyalja. Tanulmányainak czélja kimutatni, hogy Ausztria a múlt század
ban az irodalmi productió terén ugyan nagyon elmaradt volt, de hogy a 
német irodalom termékei Bécsben és Ausztria többi városaiban is nagy 
érdeklődést keltettek és tekintélyes olvasó közönségre számíthattak. 
Richter ezen tanulmányai alaposan helyreigazítják a német irodalom- 
történetnek azon hagyományos meséjét, mintha Bécsben a múlt század
ban irodalmi élet egyáltalában nem lett volna és a jó bécsiek talán 
könyveket nem is olvastak volna. E tanulmányok saját irodalmunk 
szempontjából is érdekesek, mert ismeretes dolog, hogy a német iro
dalom termékei jó részben Bécsen át jutottak hazánkba.

E könyvének 37. lapján megemlékszik Richter Kazinczy Messiás
fordításáról is és azt állítja, hogy Kazinczy 1790-ben hivatalát elveszt
vén, Németországba ment és 1791 juniusban Klopstocknál is tartózkodott
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Hamburgban. Tudjuk, hogy ez tévedés, mert Kazinczy Bohasem járt 
Németországban. Szerzőnk ez állításának forrása KlopBtock levelezése, 
melynek néhány sorát félreértette. Klopstock 1791. junius 18. írja Cra- 
mernek : „da kam des Nachmittags dér Báron Hompesch, dér Deutsche, und 
dér Ungar (Sie kennen ihm vennuthlich von Emkendorf aus) zu witr“  
és ugyané levél végén : *Auch den Brief des Ungars, dér den Messiás über- 
setzt, Jinde ich nicht.» E levélhez megjegyzi Lappenberg, a Klopstock 
levelezésének kiadója ( Briefe von und an Klopstock, Braunschiceig, 1867,
525.1.): «Der Ungar Franz von Kazinczy, kgl. Oberaufseher dér Natio- 
nalschulen des Kaschauer Bezirkes, liess 1790 zu Kaschau eine unga- 
rische Uebersetzung des Messiás erscheinen.» E megjegyzés helyes, 
Richter azonban tévesen következteti belőle és Klopstocknak fentidézett 
szavaiból, hogy Kazinczy Hamburgban járt. Kazinczy valószínűen a 
magyar Messiás megjelent részét küldte valamely Németországban 
utazó hazánkfiával egy levél kíséretében Klopstocknak, ki idézett levelé
ben e hazánkfiáról és Kazinczy leveléről megemlékszik. A levél átadója 
valószínűen Kis János volt, ki 1791-ben és 1792-ben Németországban 
járt. Kazinczy levele alig maradt fönn, Klopstock levelézésében legalább 
nincsen meg. H. G.

— Hősi eposzok meséi. Középtanodai segédkönyv. írta dr. Mar- 
galits Ede, zombori áll. gymn. tanár. Budapest, 1881. Aignér, 72 lap. — 
«A gymnasium 4., 5. és 7. osztályában a magyar nyelvi oktatás egyik 
főbb tárgya az elbeszélő költészet, különösen az eposz tárgyi és szerke
zeti kellékeinek inductiv ismertetése; e czél elérését megkönnyítendő, 
összeállítottam a nevezetesebb eposzok tervrajzait; művem nevezete
sebb eposzokat, számszerűit nyolczat ölel fel (Ilias, Odyssea, Aeneis, 
Nibelungen, Gerusalemme liberata, Lusiados, Zrinyiász és Zalán fu
tása) ; — bár e böngészetnek csekély irodalmi értéke leend, mert az 
irály itl-ott szükségképen nehézkes, ha egy-egy mondatba vagy száz 
verssor tartalma szorúl; de az összehasonlító gyakorlati tanítás terén, 
mint segédkönyv, élénken érzett hiányt fogaz pótolni.» Szerző e be
vezető sorokban helyesen indokolja füzetének czéljátés tartalmát. Ilyen 
segédkönyv csakugyan jó szolgálatot tehet a poétikai oktatásnál és 
egyes epikus töredékek olvasásánál s magyarázatánál. E szempontból 
ajánljuk is a gymnaeiumi és reáliskolai összes philologusok figyelmébe.

De azért két megjegyzést mégis koczkáztatunk; talán reábírhat
juk ezekkel a szerzőt dolgozatának bővített átdolgozására, — mert ez 
egyedüli czélunk.

Margalits azt mondja, hogy hősi eposzok tervrajzait adja. Ez nem 
egészen találó kifejezés és nagy kár, hogy nem találó. Szerző ugyanis a 
felvett nyolcz eposznak énekről énekre lehető rövidre vont kivonati tar-
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talmát adja. E kivonatok még nem tervrajzok. Ez eljárásnál a főcselek- 
vény és az epizódok nem válnak kellően k i; az olvasó nem nyer igazi 
képet az illető eposzok szerkezetéről. Legjobban kitűnik ez, ha az episo- 
dókra figyelünk, melyek Margalits elbeszélésében többnyire egészen 
elvesznek. Glaukos és Diomedes az Uias-bán, Nisus és Euryalus az 
Aeneis-ben, Ines de Castro a Lusiadok-b&n stb., alig hogy megtaláljuk 
őket. A fődolog volna, az eposzok tartalmát, akár énekek szerint is, de 
úgy előadni, hogy a cselekvény különböző szálai, a fő- és a mellék - 
cselekvények pontosan és első pillanatra észrevehetően különváljanak. 
Nem volna baj, ha az előadás ennek következtében egy kissi- terjedel
mesebb, kevésbbé szófukar s itt-ott reflektáló is volna. Kellemetlen ha
tású Margalits elbeszéléseiben az is, hogy majd múlt, majd jelen idővel 
mesél. Ogy hiszszük, ily kivonatoknál csak ez utóbbi a helyes.

Másik megjegyzésem az előadás pontosságára vonatkozik, mely 
az előttünk fekvő dolgozat mostani alakjában sok helyütt kifbgásos, a 
mi persze a számos sajtóhiba rovására is eshetik. így, hogy csak egy 
tervrajzból (Nibelungen) idézzek nehány példát: Gunther, Gernot és 
Gizelher nem •uralkodtak*, mert csak Gunther volt az uralkodó; Krim- 
hilda nem fogolyról, hanem sólyomról álmodott; Brunhilda nem 
•izlandi amazon* ; «Siegfried a legdúsabb fejedelem nejével boldogul 
él» (34.1.), nem értem; 35.1. *Krimhilda oly súlyos vádat emel Brun
hilda ellen, hogy ez sírva fakadt*, — a vádat mégis csak meg kell mon
dani, ha lehetően elleplezve is etb. stb. Legnagyobb baj a tulajdon nevek 
pontatlan és következetlen írása. íg y : Zsigmond de Siegfried, miért 
nem Zsigfried ? Sie gél in de, de Silbung, miért nem Sziegelinde vagy 
Schilbung? Sindol, Hunol e h. Sindolt, Hunolt; Schilbung testvére 
Nibelung, nem Nibelungen; Brunehilda rossz alak, vagy Brunhild vagy 
Prünhild; a nibelungok kincsét vagy «nibelungen kincsei*- vagy •nibe
lungen kincsek*- vagy «nibelung kincs*-nek nevezi, mind a három eset
ben nem helyesen; Gernot csak egyszer fordúl elő ezen helyes alakban, 
különben mindig Gerenot; Etzelt Etelének nevezi, de testvérét Blödel- 
nek, akkor mért nem Budának ? Etzelburgot Etelvárnak, de Pietrichet 
nem Detrének ; találkozik egy (a 47.) lapon Wolfart és Volfart is stb. 
stb. A tulajdonnevekre nézve ily dolgozatban csak egy eljárás a helyes 
és ajánlatos: pontosan meg kell azokat tartani, a mint a tárgyalt köl
teményben megtaláljuk, különben következetlenségekbe esünk és félre
értésekre adunk alkalmat.

E megjegyzéseink czélja, mint már említettük, a szerzőt rábírni 
arra, hogy munkácskáját átdolgozza és bővítse, mert úgy vagyunk 
meggyőződve, hogy evvel igen jó szolgálatot tenne középiskoláinknak. 
Különben is ideje már, hogy a vég nélkül folytatott haszontalan tan
könyv gyártást végre valahára abba hagyjuk s inkább a roppant szüksé-
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ges s eddigelé irodalmunkban majdnem teljesen hiányzó középiskolai 
segédkönyvek kidolgozásához fogjunk. Újabb átdolgozásban talán a 
franczia Rolantldal, és nagy irodalomtörténeti hutásánál fogva, Voltaire 
Henriad-ja is megérdemelnék, hogy a szerző felvegye.

Margalits füzete különben, ismételjük, mai alakjában is meg
érdemli, hogy philologusaink figyelembe vegyék. H. G.

— Arany János Toldija, gyakorlatilag fejtegette Végh Endre, ka
posvári államgymnasiumi tanár. Kaposvár, 1880. — Az új tanterv a 
középiskola kötelező olvasmányai közé vette fel Arany J. Tbtát-ját; 
azért oly segédkönyvre, mely e remekművet ©sthetikai s irodalomtörté
neti szempontból tárgyalja, annál nagyobb szükség van, mert Lehr Albert 
kitűnő kiadása majdnem kizárólag a nyelvi magyarázatra szorítkozik. 
E czélnak akart megfelelni az előttünk fekvő könyv szerzője, s tagadha
tatlan, hogy műve sok helyeset tartalmaz s a fejtegetett munka sok oly 
oldalára figyelmeztet, melyek az iskolában bővebb magyarázatot 
igényelnek.

Végh 54 lapra terjedő füzete szól egy rövid, de nem igen áttekint
hető bevezetésben a magyar epikus költészet történeti fejlődéséről, 
azután adja a Toldi egyes énekeinek tartalmát általános tárgyi magya
rázatokkal. A további fejezetek czímei: Az egész mű tartalma, a költe
mény műfaja, műkellékek (egység, valószínűség, teljesség), szerkezet, 
jellemek, előadás és nyelvezet, külalak, Toldalék (Ilosvai megfelelő része).

A füzet tartalmának ez egyszerű felsorolásából kitűnik, hogy 
alig van a Toldi-nsk — a mondán kívül, melynek eredetéről csak rövi
den emlékszik meg, — ©sthetikai vagy irodalomtörténeti oldala, mely
ről Végh, legalább röviden, ne szólna. Ennyiben füzete ajánlásra méltó 
segédkönyv, melynek a modern philologusok a remek költemény olva
sásánál és magyarázatánál jó hasznát fogják vehetni. De nem állíthatni, 
hogy Végh úttörő kísérletében már bírnók a Toldi-uok azon kommentár
ját, melyre irodalmunknak, első sorban oktatásunknak annyira szük
sége van. Sok kérdést Végh csak érint, másokat alig hogy érint. 
A monda eredete (a reá vonatkozó különböző nézetekkel) bővebb fejtege
tést igényelne ; a költemény szerkezete szintén behatóbban tárgyalandó. 
De még azon pontokra vonatkozóan is, melyeket szerzőnk terjedelme
sebben tárgyal, csak elvétve hatol be mélyebben a tárgyba; többnyire 
csak a legközelebb fekvő dolgok elmondására szorítkozik. Annyit azon
ban bizonyít e füzet, hogy Végh gondolkodó és művelt tanár, ki be
hatóbban foglalkozva tárgyával, derék dolgozatot tudna írni Arany J. 
remek költeményéről.

Az ilyen dolgozatnak főleg a következő fejezeteket kellene be
hatóbban tárgyalnia: 1. A monda; eredete és feldolgozása Arany előtt
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és után; főleg Ilosvai volna terjedelmesebben tárgyalandó, s a szerzőnek 
pontosan kellene kimutatnia, hogy Arany miben és miért tért el tőle. —
2. A költemény szerkezete és műfaja. — 3. A jellemek; a jellemzés 
módja és eszközei. — 4. Stíl, verselé9 és nyelvezet. — Az ily munka 
értéke jó részben terjedelmétől is függ; mert egyes találó és felvilágosító 
megjegyzéseket találni Kemény Zsigmondnál, Toldynál és szerzőnknél 
is ; de ezek mind töredékesek és számos kérdésre nem adják meg a 
szükséges felvilágosítást. Akár Végh, akár más szakférfiú vállalkozzék 
ily munka kidolgozására, az előttünk fekvő füzet minden esetre meg
könnyíti neki a munkát. Örvendetes volna, ha ily beható Toldi-kommen- 
tár mielőbb létrejönne; addig Végh füzetét mint hasznos segédkönyvet1) 
ajánljuk magyar nyelvtanáraink figyelmébe. H. G.

— A zuhatar. Jókai a ,,Fekete Gyémántok"-bán ezt írta : «Két 
rém lakik a kőszénbányák üregeiben, az egyik a zuhatar, a másik a vi- 
heder. Nem örömest csinálok új szókat. Ezúttal kénytelen vagyok vele. 
Olyan két hatalmast kell megneveznem, a kiket még nem ismert Páriz 
Pápai és Márton. Németül das schlagende Wetter és das bőse Wetter. 
Amahhoz a zuhan és a zivatarból készítettem a nevet; emehhez egy 
régi tájszót kértem kölcsön.# E sorok fölháborították a Nyelvőrt, mely 
múlt évi folyamában humora özönével elárasztotta Jókait. A Nyelvőr 
ezúttal mellőzte tudományát, hogy humorát annál szabadabban szár
nyaltassa, a mesebeli hollóként kiejtvén a sajtot szájából, hogy éneké
vel elbájoljon. Azért csúfolta Jókait Barczafalvi atyafiának, azért nem 
jegyezte meg, hogy a költő tévesen elmélkedett, de nem rosszúl cseleke
dett, lévén a zuhatar régi szó, melyet nem Jókai csinált. Csak hitte, 
hogy csinálta, hisz sokszor jön toliunkra szó, melyet hogy honnan vet
tünk, nem tudjuk megmondani. A „ Vasárnapi ÚjságM azonban nem mél
tányolván a nyelvőri humor sajátságait, ama gyanúra ébredt, mintha 
nyelvünk törvényhozói nem tudnák, hogy a zuhatar régi szó, pedig úgy 
mond, példával szolgálhatunk. Tanultunk tőled jó újság, válaszolt erre 
a Nyelvőr, de mást mond az általad fölfedezett szó s mást jelent az, 
melyet Jókai csinált. Amaz a zivatarnak régibb mása, emez Jókai lelki
ismeretét terheli, tehát nekünk van igazunk. A Nyelvőrnek mindig 
igaza van. De vajon a schlagende Wetter fogalma távol áll-e a zivataré
tól? S midőn e bányászati fogalomra Jókai nem talált szót az élő

x) Furcsa a 10. lapon a következő mondat: «Általa (az első ének 
utolsó versszaka által) lesz bevégezetté nemcsak a külalak rajza, de a lélek
tani ecset is, mely Miklós roppant erejének s elborult kedélyének oly meg
kapó színekben ad kifejezést.“ — Nagyon sok a sajtóhiba. — Egyéb lénye- 
gesb tévedésre vagy helytelenségre nem akadtunk.
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nyelvben, nem volt-e joga fölelevenítni egy rokon értelmű régi szót *? 
Talán hibásan indokolta eljárását. Ám róvjuk meg az indokolást, de 
vitassuk legalább az eljárás helyességét, vagy helytelenségét. így azt 
hihetné valaki, hogy a régi szók használata is tilos. Hagyján mindez. 
Hát csakugyan jól gyanított a Vasárnapi Újság ? Csakugyan újság volt a 
Nyelvőrnek a zuhatar régisége ? Pedig meg van a szó Ballagi szótárá
ban, megtaláltuk Beniczky Gáspár 1708-ban írt naplójában is, melynek 
egy helye így hangzik: «Érsekujvári határban érkezvén, ollyan zuhatár- 
ral való jégeső vert, hogy az egész Hadaknak meg kellett állani.* 
(Bákóczi-Tár, közli Thaly Kálmán, I. köt. 143.1.) A. D.

— Nyelvtörténeti adatok. Mivel már az idézéshez fogtunk, ide 
írunk néhány érdekesebb szót és szólásmódot, melyeket a Rákóczi Tár
ból kijegyeztünk olvasás közben. Talán a nyelvtörténeti szótár írója, 
vagy mások föltudják használni a következőket:

Az kik hazájoknak szükségét szívekhez közölyebb eresztették 
<1. k. 10. 1.).

Vay Mihály penig egynéhány napoktúl fogvást kornyadozván, 
(Lk. 21.1.).

Idein korán . . . felkelvén (u. o. 27. 1.), sok derék Leveleket.. . 
hozván magával (u. o. 30.1.), jégesső miatt körülbelül való szőlőhegyek 
elvesztek (u. o. 34. 1.), tova déltájban visszajött (u. o. 36.), a tűz mellett 
egy kevésék . . . mulatván (u. o. 46.1.), egy kevesek sétálni kiment, az 
honnant (u. o. 56. 1.), és osztanak . . . (azután értelmében) . . . leült 
(58. 1.), napedlen-napestig (u. o. 65. 1.), az Udvarhoz jött felesed- 
magával (u. o. 105. 1.), tova három óra tájban (u. o. 111. 1.), sőtt alig
hogy némely lovakat el is nem dőjtött (u. o. 143. 1.), oldalaslag járt 
(u. o. 144.1.), osztanag (azután értelmében, u.o. 01. 1.), test rodhataüa- 
niil (u. o. 93.1.), Seregek Isteninek . . . haragjának elengesztelését . . . 
implorálta (u. o. 200.1.), Sok olly állapotokat követettel, a ki . . . okta
lan állatban . . . csudálatos volt (u. o. 214.).

Ezek mind Beniczky Gáspár Naplójából valók (1707— 1710); a 
Lakosa csak csupádon-csupa Sidóság (u. o. 231.. 1.), nem kicsiny fárad
ságokkal és fázékonyságokkal . . . voltunk (1. azaz fáztunk sokat, u. o.
257.1.), minden utcza-szögőben csatornák vannak (u. o. 250.1.), kapu- 
záratkorig (u. o. 257. 1.), fattyú-ágyból, azaz szeretőjétűl való Leánya 
(u. o. 360.1.), rosszul volt... valami daganatság miatt (u. o. 380.1.), az 
földre hanyattast lefekŰvén (u. o. 372. 1.), Yáraska mellett, kit is balog
kézre hagyván (u. o. 394.1.).

Ezek Szathmári Király Ádám Napló-Könyvéből (1711— 1717), 
valók. . . A. D.

(Folytatjuk).
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— Szegedi Sándor +. A philologiai társaságnak halottja van. 
Szegedi Sándor, a debreceni főgymnasium tanára, a tiszántúli ref. 
középiskolai tanár-egyesület elnöke, zsinati képviselő, a debreczeni ref. 
egyház presbytere, társaságunknak újjá alakítása óta tagja, f. é. már- 
czius 17., öt heti súlyos szenvedés után, életének 57-dik, tanári hiva
talának 29. évében meghalt. Kitűnő képzettségű, lelkes és hivatott, 
munkást veszített benne a hazai s első sorban a protestáns oktatásügy. 
Béke hamvaira 1

— A budapesti philologiai társaság márczius l én felolvasó ülést 
tartott, következő tárgysorozattal:

1. Dr. Erődi Béla, Az albán és újgörög népköltészetről, tekin
tettel saját népies költészetünkre.

2. Dr. Kont lgnácz, Euripides Bhesosa.
3. Radó Antal, Az ujabbkori olasz lyráról.
A felolvasó ülés után a választmány ülést tartott. Elnök : Ponori 

Thewrewk Emil. Jegyző: Dr. Keleti Vincze. Jelen voltak: Dr. Ábel Jenő, 
Dr. Bászel Aurél, Bermüller Ferencz, Dr. Heinrich Gusztáv, Pirchala 
Imre, Dr. Simonyi Zsigmond, Dr. Pecz Vilmos.

Az ülésben következő rendes tagok választattak meg: Dr. Hoff- 
mann Frigyes (Pozsony) és Schill Salamon (Budapest), ajánlja Dr. Hein
rich G .; Kúpál Mihály (Budapest) ajánlja Ponori Thewrewk Emil.

Végül még pénztárnok jelenti, hogy Burány Gergely, Szombat
helyről Sallustius emlékére két forintot adományozott.

I  —  Tagdijokat a márcziusi füzet kinyomatása óta megűzették:
 ̂ 1881-re: Faludi Miksa, Székesfehérvár. — Goldis János, Arad.
— Dr. Simonyi Zsigmond, Budapest.

1882-re: Goldis János, Arad. — Gyulai Rudolf, Komárom,
4 forintot. — Dr. Heinrich Gusztáv, Budapest. — Kempf József, 
Budapest. — Nátafalussy Kornél, Rozsnyó. — P. Thewrewk Emil, 
Budapest.

|i — Az oklevél diját megküldték: Kispál Mihály, Budapest. —
}. Miháltz Ödön, Zilah.

feadice Ferencz dr., Gaal József élete és munkái. Budapest, 1881. Aig-
ner L. (K. 8-r. II, 192, I I I 1.) 1 frt.

Ballagi M. Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai.

KÖNYVÉSZET.
Összeállítja Hellebrant Árpád.
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(Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. X. köt. 5. sz.) 
Budapest, 1882. Akadémia. (N. 8-r. 15 1.) 10 kr.

Csapiár B. Révai Miklós élete. I. kötet. Révai arczképével. Budapest, 
1881. Aigner. (N. 8-r. II, 357 1.) 3 frt.

Hartmann von Aue. Dér arme Heinrich. XIII. századi német költői 
elbeszélés. Bevezetéssel, jegyzetekkel és szótárral kiadta Heinrich 
Gusztáv. Budapest, 1882. Franklin. (K. 8-r. 155 1.) 1 frt.

Heinrich G. Boccaccio élete és művei. A legújabb kutatások alapján.
Budapest, 1882. Franklin*társ. (K. 8-r. 248 1.) 1 frt 50 kr.

Heinrich G. Etzelburg és a magyar hunmonda. Székfoglaló. (Értekezé
sek a nyelv- és széptudományok köréből. X. köt. 2. sz.) Budapest, 
1881. Akadémia. (N. 8-r. 39 1.) 20 kr.

Hellen remekírók magyar fordításában. I. kötet. Xenophon Anabasisa. 
(Cyrus hadjárata.) Görögből fordította Télfy Iván. l.füz. 3. kiad. 
Budapest, 1881. Lampel R. 16-r. XVI, 112 1.) 40 kr.

Holub M. és Köpesdi S. Latin-magyar kézi szótár. 2. jav. és bőv. ki
adás. Budapest, 1882. Lauffer. (8-r. 605 1.) 2 frt 40 kr.

Hunfalvy P. A magyar tudományos akadémia és a szuomi irodalmi 
társaság. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. X. köt.
3. sz.) Budapest, 1882. Akadémia. (N. 8-r. 37 1.) 20 kr.

Joannovics Gy. Értsük meg egymást. (A neologia és orthologia ügyé
ben). (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. X. kötet
4. sz.) Budapest, 1882. Akadémia. (N. 8-r. 45 1.) 30 kr.

Zágoni Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. Összeállította és 
jegyzetekkel kísérte dr. Erődi Béla. (Jeles írók iskolai tára XVII.) 
Budapest 1882. Fraklin-társ. (8-r. 158 1.) 80 kr.

Könyvszemle, Magyar. VI. évf. 4—5. fűz. 1881. julius—október. Buda
pest, 1881.

Tartalma: A jövő évi könyvkiállításról. — Fraknói V. Biblio- 
graphiai apróságok. — Csontost J. Magyarországi kőnyvmásolók és 
betűfestők a középkorban. 5. közi. — Dietz S. A budapesti m. tud. 
egyetem növénytani intézetének könyvtára. — Reizner J. III- Fer- 
dinánd király rendelete magyar könyvek elkobzásáról. — Rosty K. 
Pótló adatok a magyarhoni Jézus-társaság könyvészetéhez 1711-ig.
— Majláth B ,, Kudora K., Hellebrant Á., és Magyary Sz. és Flórián 
J. Adalékok Szabó K. Régi Magyar könyvtárához. -— Csontosi J. 
A sárospataki ref. collegium könyvtárának kéziratai. — Könyvészeti 
adalékok Kiss Áron egyháztörténelmi munkájából. — Majláth B . 
Jelentés a M. N. muzeum könyvtárának állapotáról 1880— 1-ben. — 
Deák Ferencz beszéde Horváth István muzeumi könyvtárnok érde
meiről. — Vegyes közlemények. — Iskolai értesítők. — Magyar iro
dalom.— Hazai nem-magyar irodalom. — Hazánkat érdeklő kül
földi munkák.

Kosztka V. Latin mondattan, kiegészítésűi a Kosztka-Perthes-féle latin 
alaktanhoz. 3-ik átdolg. kiadás. Kassa, 1381. Maurer. (8-r. IV, 791.) 
80 kr.
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Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. Bő nyelvi 6 tárgyi magyarázatok- ' 
kai ellátta Lehr Albert tr. 3 frt 60 kr:

Arany János balladái, fejtegeti Gre.gv.S8 Ágost. Fűzve 2 frt. Diszk ekésben
. 2 frt 50 kr.

Bajsa József össsegyikjtött munkái. Második 'bővített kiadás, Toldy Fe
rencz által. A szerző arczképéveí. Hat kötet. 8*rét Fűzve 4frt. Kötve 6 frt

Ballagi Aladár. A  magyar kir. testőrcég története. Különös tekintettel
• irodalmi működésére. Második kiadás. Fűzve 2 frt.

Berzsenyi Dániel munkái. Újra átnézett kiadás, a. költő örökösei meg
bízásából Toldy Ferétice által. Két kötet. A költő hű arczképéveí, Fűzve
1 frt 50 kf. Vászonba kötve 2. frt 40 kr. Velinpapiron diszkötésben > 3 frt.

Csokonai válogatott munkái. Kéziratok és eredeti kiadások alapján.
■ Toldy Fet'encz által, Három kötet 1 frt 50 kr. Velin-papiron diszköt. 3 ftt.

Deák Ferenos beszédei 182B—1847. Összegyűjtötte Kónyi Manó. 4 frt.

Duncker Miksa. Ab ákor története. A harmadik kiadás alapján a magyar
tudom, akadémia megbízásából ford. Jónás János. Négy kÖtet.-Füzve 16frt.

, - i_.  ----  1 ——*----------------- ;----------  —  1—  ̂ *-:—   - ---i—:   ;— ------- 
Duruy Viktor. Világtörténelem. Átdolgozta és Magyarország történe

tével bővitette dr. Ballagi Aladár. Fűzve 3 frt.

Garay János, Szent László. Történelmi költemény. Diszkötésben 2 frt.

Gyulai Pál. Vörösmarty életrajza. Második javított kiadás. Vörösmarty 
arczképéveí. Fűzve 2 frt.

Gyulai Pál költeményei. Második bővített kiadás a költő arczképéveí, 
fűzve 4 firt;. Diszkötésben - 5 frt 50 kr.

— Emlékbeszédek. Fűzve . 2 frt.
Tartalma: Kazinczy Ferencz. — P4kh Albert. — B. EőtrÖs József. — Toldy Ferencz.— Kriza 

János. —.Szigligeti Ede. — B. Kemény Zsigmond. — Gróf Széchenyi ntolsó évei. — B. Jósika 
Miklós, r- Mészáros Lázár. — Kossptli levele Deák halálakor. — A Vasárnapi Újság 25-ik 
évfordulóján.

Horváth Mihály. .Magyarország történelme. Az uj dolgozat második 
bővített kiadása. 1—8. kötet, összesen 281 iv, nagy 8-rét. Diszkiadásban 
fűzve , 30 frt.

Kisfaludy Károly minden munkái, A Kisfaludy-társaság megbízásából 
szerkeszti Toldy Ferencz. Ötödik kiadás. 4 kötetben. A költő arczképéveí. 
Fűzve 4 frt. Kötve ______ __________ _ ____________ 5 frt 60 kr.

Lessing Gotthold E. Bölcs Náthán. Drámai költemény öt felvonásban.
tből ford Zichy Antal. 1 frt 50 kr. Diszkötésben 2 frt.

A  Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent :
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Lévay József összes költeményei. A költő arczképéveí. Két kötet. Fűzve
3 frt 60 kr. Diszkötésben 5 frt.

A  Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelentek:

M angold  Lajos. V ilágtörténelem . Dr. Müller Dávid kézikönyve nyomán. 
ElsÖ kötet. Ókor. Fűzve 3 frt.

M il l  János Stuart. A  deductiv és indnotiv log ika rendszere, mint a
megismerés elveinek és a tndományos kutatás módszerének előadása. 
Az eredeti hetedik kiadás után a magyar tudományos akadémia megbízá
sából ford. Szász Béla. Három kötet. Fűzve 9 frt.

Momznsen Tivadar. A  róm aiak története. Az ötödik kiadás után.a m. 
tud.akadémia megbízásából ford. Toldy István. Nyolca kotet.Füzve 16 frt.

Petőfi-re liqu iák . 18il — 18Í9. Gyűjtötte Halasi Aladár. Fűzve 80 kr.

Puskin  Sándor. Anyegin  Eugén. Regény versekben. Oroszból fordította 
Bérczy Károly. II. kiadás. Fűzve J frt. 60 kr. Diszkötésben 2 frt 40 kr.

Szász Károly. Költem ények. Két kötet. Fűzve 2 frt 50 kr. Diszkö
tésben 3 frt 60 k r.

Széchenyi István g ró f m unkái. Korszerű kivonatban. Második kiadás.
Három kötet. Fűzve 5 frt.

Szilágyi Sándor. Vértannk a m agyar történetből. Történeti tanul
mányok. Fűzve 2 frt 50 kr.

Szilágyi Sándor. E rdélyország története, tekintettel mivelődésére.
Két kötet. Czimképes kiadás. Fűzve 4 frt. Diszkötésben & frt.

Tom pa Mihály. V irágregék . Ötödik kiadás. Színezett czimképpel, fűzve
2 frt 50 kr. Vászonba kötve (diszkötés) 4 frt. Franczia bőrbe (diszk.) 5 frt.

Toldy Ferencz. A  m agyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a 
jelenkorig. Második átdolgozott kiadás, öt kötetben 10 frt. Kötve 12 frt

— A  m agyar nemzeti irodalom  története a legrégibb időktől a jelen
korig, rövid előadásban. Negyedik javított kiadás. 2 frt 40 kr. FélbŐr* 
kötésben 3 frt.

—  A  m agyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Máso
dik javított kiadás egy kötetben! Czimképpel, 2 frt. Diszkötésben 3 frt.

W eh e r  György. A  v ilágtörténet tankönyve. Tekintettel a miveltségre 
irodalomra és vallásra. A  XI. kiadás után magyarítva, ö t kötet 10 frt.

— — — - — —  - -  — -— :--------  — — — »— 1 ú \ — *—  1 r r * - ; ~ : • r v * tó * '
Z rín y i Miklós, gr. Szigeti veszedelme. Az első 1651-iki kiadás után.

V. kiadás. Fűzve 1 frt 40 kr. Diszkötésben 2 frt.

FRANKLIN- TÁRSULAT NYOMO/U*


