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A GÖRÖG RHETORIKA Ó-KORI IRODALMA.

I. A szónoklat, valamint a képfaragás is —  a görög szellem 
két legönállóbb terméke —  Görögország fénykorában emelkedett 
virágzása tetőpontjára és oly tökéletességre, minőt a későbbi kor
ban többé sohasem ért el.1) A  szónoklatnak szembetűnő nyomai 
csak a szabad köztársaságok kezdetekor mutatkoznak; úgy, hogy 
ez az irodalmi műfaj Athén állami életével a legszorosabb kapcso
latban van.3) A demokratia fejlesztheti legjobban a szónokságot. 
De kései eredete és fejlődése más tekintetben is egészen természe
tes és okadatolható. A görög szellem idealismusával a költészet 
volt legrokonabb, mely a földi élet összes szükségletein felül 
emelkedve valódi szellemi gyönyörűséget szül.8) Ez fejlődött ki 
náluk első sorban, ez emelkedett gyorsan bámulatos tökéletességre, 
így  történt ez külömben minden nemzet irodalmában. A művészi 
törekvés mindenütt megelőzi a tudományost. Az inkább velünk 
születik, ezt inkább csak eltanüljuk. Mégis sajátságos a görögöknél, 
hogy a költészet már dús virágjában volt, mikor a próza alig hogy 
csírázott. A költészetnek csak némi sülyedésekor kapott mind 
inkább lábra a próza is, mely eredetileg nem művészet, de azzá 
válhatik, ép úgy, mint müépítés, ha az anyagi czélon kivül 
szellemi tartalomra is törekedik szert tenni. Szép beszédben a 
legrégibb időtől fogva gyönyörködött a görög nép, melyhez kirá
lyai, vezérei szívesen szólottak. A  legtöbb homérosi hős poiqv 
ávatM; az az jó  torkú. A  hirdetőknek egyik kiváló tulajdonságuk a 
harsány, éles szó (Xqóc). Nestorról azt mondja Homeros: «az édes 
szavu Nestor, a harsány szószóló, kinek ajkáról a méznél is éde-

*) Fr. Bla88 : Die Attische Beredsamkeit. Lipcse 1868. I, 1 L 
9) Blair Hugó: Bhetorikai és aesthetikai levelei f. Kis János által. 

Buda 1838. I, 366.
s) Müller-DonaldBon : Görög irod. tört. f. Bécsi II, 78. 1.

PhllologUiKöalöny. VI. 7. 40
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610 CSENGERI JÁNOS.

sebben folyt a hang* II. I, 248. ̂  Adrastosról azt mondja Tyrtaios 
(Bergk. Anth. gr. 12, 8 ), hogy mézes beszédű. Odysseus bőbeszédti, 
Menelaos rövid, de velős szavu (II. I I I ,  214.). Sparta és Argos 
szegény a szóban, a boiotok pláne buták. Azért mondja Plutar- 
khos (Alk. 2.) «Tilinkózzanak a thebaiak gyermekei, úgy sem, tud
nak beszélni.» Athén a legékesszólóbb, az övé volt a tónus. Ezért 
volt Athén Hellasnak Hellasa. ("EXXa$o; fEXXá? ’Afrfjvai. —  Euri- 
pides epitaphiumán.) Cicero is elismeri, hogy «hoc studium (i. e. 
eloquenti®) non erat commune Graecise, séd proprium Athenarum*. 
íBrut. 13, 49.) Athén e sajátságának képviselői Peisistratos, Peri
kies, Themistokles, Alkibiades, Thukydides.

Ennek a tulajdonságnak, a szónoklás tehetségének köszön
heti a próza is, hogy művészetté fejlődött.

II. A  virágzó attikai kor irodalma az alak és tartalom egysé
ges szépségére törekedett; természetes, hogy e törekvését a prózá
ban is érvényesíteni óhajtá. Jegyezzük meg, hogy —  a geometriát 
kivéve —  az ó-kor egy disciplinájáról sincs oly terjedelmes és 
összefüggő, a művészet mi-voltját annyira leleplező tudósításunk, 
mint a rhetorika the őri áj ár ól.2)

S kiktől eredt a prózának e művészi iránya ? A sophistáktól, 
a tudomány akkori képviselőitől. A  sophistákról sok jót és sok 
rosszat el lehet mondani; ha csak az egyiket tennők, egyoldalú
ságba esnénk.8) A görög szellemi művelődésre a költőkön kivűl ők 
hatoftak a legnagyobb mértékben, noha az erkölcsiségre és a 
komoly tudományra nézve károsan.4) Legtöbb érdemük van a 
gondolatközlés alakjának tökéletesítésében. Ők képezték művé
szetté a prózát, úgy annyira, hogy az attikai szónoklat története 
Gorgiasszal kezdődik. A sophisták kezdtek magával az emberrel 
foglalkozni s ily módon a sokrates-platoni iskola elődei valának. 
Igaz, hogy a tudományt áruczikké alacsonyították; de Gorgias 
és Protagoras ment a kapzsiság vádjától. A sophisták abban 
kerestek dicsőséget, hogy minden lehető kérdésre készületlenül is

1) V. ö. a magyar népdal e kifejezésével: a mézzel folyó aj akár a* 
(Erdélyi Népk. I.)

*) Speng e l ; Ueber das Studium dér Rlietorik bei den Altén, gelesen 
von —. München 1842. 7. 1.

’ ) Blasa id. m. I, 13. 1.
4) Müller-Donaldson id. m. I, 87, 90.
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A GÖRÖG RHETORIKA Ó-KORI IRODALMA. 611

találó feleletet adjanak. (Platón Gorg. 447. C.) Czóljuk a szónok 
technikai kiképzése va la ; művészetüknek psychologiával és logi
kával való mélyebb megalapítására nem is gondoltak. Mivel tehát 
a sophistika az objektív igazságban való hitet lerombolta (mert 
«minden dolognak az ember a mértéke» Plat. Theait. 152 A.) és a 
tudásról lemondott, tanításának egyedüli czélja a formális 
ügyesség maradt, melynek sem tudományos alapot, sem felsőbb 
erkölcsi jelentőséget nem tudott adni.1)

Mind a mellett a szónoklat csirája nem Athénben fakadt ki. 
Maga az ékesszólás Athénben fejlett, de a szónoklat elméletét Sici- 
lia teremté meg.34) Athén volt a régi kor aranyművese; ő olvasz
totta ki az idegen bányák érczeit, ő csiszolta ki drága köveit, 
gyémántjait, s ő emelte ezzel százszoros értékre. Mondják s nem 
jogtalanul, hogy Athén mindent a külföldtől kapott, maga semmit 
sem produkált; de akkor is el kell ismernünk, hogy a külföld 
ajándékaira annyira rá tudta nyomni saját bélyegét s annyira át 
tudta alakítani, hogy többé rá se lehetett ismerni, egészen 
athénivé vált. így  történt ez a szónoklattal is. A  Siciliában történt 
kezdetet igy vázolja Cicero (Brut. 1 2 . 46. §.) fltaque ait Aristo- 
teles 8), cum sublatis in Sicilia tyrannis rés privát® longo inter- 
vallo.iudiciis repeterentur, tűm primum, quod esset acuta illa gens, 
e controversia natam artem et praecepta Siculos Coracem et Tisiam 
conscripsisse —  nam antea neminem solitum via nec arte, séd 
accurate tamen et discripte plerosque diceret e. q. s.4)

Tehát Korax állított fel először systemát, ki 500 kör. élt Kr. 
e. Suidas azt mondja róla: «a rhetorika feltalálója, róla maradt az 
a közmondás: rossz hollónak rossz tojása.» (V. ö. a magyarral: « az 
alma nem messze esik a fájától*.) A dolog igy történt: Tanítványa 
Tisias abban egyezett meg vele, hogy csak akkor fizeti meg taní
tása diját, ha első perét megnyeri. Kijárván Kqrax iskoláját, nem 
fizetett. Korax bepörölte és igy szólt a birák elő tt: Tisias okvetet- 
lenül fizet; ha pőrét megnyeri: szerződésünk értelmében, ha

*) Dr. Ed. Zeller: Die Philosophie dér Griechen. Lipcse, 1869,
I 3, 938. 1.

*) V. ö. Schoell-Schwartze: Gesch. d. griech. Litt. Berlin, 1828, I, 
361. lap.

8) T. i. a te)(vöSv ouvaYtopí-ban, mely rhetorikájának kiegészítő része 
vala s a szónoklat történetét tárgyalta.

4) V. ö. Cic. de Orat. I, 20., 91. §. és III, 21., 81. §. Quint. ÜL 1, 8.
40*
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612 CSENGERI JÁNOS.

elveszti: a bírói ítélet szerint. Tisias megfordította a dilemmát 
és azt mondta: Semmi esetre sem fizetek; ba poromét megnye
rem : a bírói ítéletnél fogva, ha elvesztem: szerződésünk értelmé
ben. Ekkor a bírák a Suidas-említette közmondással elkergették 
őket.1) —  Látjuk ebből, hogy mint a sophisták, ő is pénzért 
tanított, habár rhetornak, nem sophistesnek nevezte magát. 
Fő törekvése az volt, hogy akármit valószínűvé, vagy valószínűt
lenné tudjon tenni. Tőle származtatták ennélfogva a rhetorikának 
e meghatározását: jceifroöc ŐTjjuoopYÓs (rábeszélés mestersége). A 
fentebbiekből valószínű, hogy irt egy téxvT] pr^optx^-t. Némelyek 
az ő művének nézték az Aristoteles munkái közt található Rheto- 
rica ad Alexandrum-ot, mint pl. Schöll (id. m. I, 362. II . 167.). —  
Korax igy osztá fel a beszédet: rcpooíjuov, §17)773 a is, áfróves, xapéx- 
potoie, (bevezetés, tárgyalás, vitatkozások, kitérés, bere
kesztés). Tanítója volt Lysiasnak meg Isokratesnek.

Tisias, Korax tanítványa, Cicero szerint szintén foglalkozék 
a szónoklat elméletének megírásával. Egyebet róluk alig tudunk 
biztosat. Tény az, hogy az ő törekvésük lett alapjává az athéni 
szónoklat fejlődésének, mely két irányban történt t. i. praktikus 
és sophistikus irányban. De ép ezért az attikai szónoklat nem függ 
egészen a siciliaitól. Ugyanis az abderai Protagorasnak (szül. 485 
kör.) nagyobb befolyása volt az attikai szónoklatra, mint a siciliai 
rhetorikának.2) Fő tudománya volt az épftoéjceta —  helyes-szólás — , 
a mi már a próza művészetére irányul. Irt dialektikát és eris- 
tikát, de ezek elvesztek.8) Ezekben tanítá, miként lehet a silány 
ügyet hatósabbá tenni (tóv 7jrc(*> Xófov xpsírca) rcoístv), mert rossz 
ügynek a megnyerése nagyobb dicsőség vala.4) Ezt nagyon rossz 
neven vették tőle és számkivetették; Sicilia felé való útjában a 
tengerbe veszett. Suidas azt mondja róla, hogy először osztá fel a 
beszédet íg y : (imprecatio), épcónjotc (interrogatio), ájróxptois
(responsio), évtoXVj (mándátum).

De mielőtt tovább mennénk a sophistikus rhetorika tárgya
lásában, vessünk egy futó pillantást a praktikus szónoklat képvise
lőire, kikben bizonyára még eredetibb forrására akadunk az attikai

*) V. ö. Sext. Emp. Adv. mattiéin. II, 96. sq.
8) V. ö. Cic. Brut. 46. §.
8) Diog. L. IX, 55.
*) Arist. Ehet. II. p. 118.

Digitized by ^ o o Q l e



A GÖRÖG RHETORIKA Ó-KORI IRODALMA. 613

ékesszólásnak. Látni fogjuk, hogy Athénben is megvolt már az 
ékesszólás csemetéje, csak bele kellett oltani a siciliai szemet, 
hogy dús tenyészetnek indúljon. Meg kell említenünk Perikiest, 
kiről Platón mondja (Phaidr. p. 269. E.). hogy a legnagyobb 
tehetsége volt az ékesszólásra. Thukydides is avval jellemzi, hogy 
Xéfsiv te Kai jrpárreiv Sovaríótato? (szóban és tettben egyaránt a leg
erősebb *). S csakugyan azon beszédek, melyeket Thukydides az ő 
szájába is ad, valódi remekek. Beszédei oly hatással voltak a 
népre, hogy bár írásba nem voltak foglalva, mégis fenmaradtak a 
nép ajkán, legalább egyes közmondásos kifejezésekben. Aristoteles 
is említ egy ily mondását, mely szerint a harczban elesett ifjúsá
got az esztendő tavaszához hasonlítá; a nélkül olyan a város, mint 
az esztendő tavasz nélkül.

Thukydides történeti müve is mutatja az ékesszólás lábra- 
kapását, jelentőségét. Az ő beszédei a történet drámájának karéne
kei. Az ókor minden történetírója közt nála jelenik meg az 
ékesszólás a legszebb alakban.2)

Athénben az állami életből folyólag legelőbb a törvényszéki 
beszéd fejlődött ki. Az attikai szokás ugyanis megengedte, hogy az 
ügy efogy ott másnak az ékesszólásával segítsen magán. Már Ais- 
khylos Eumenidáiban Apollon Orestes Cf>v8 ixo?-ául lép fel. Athén
ben az ügy-védés első képviselője Antiphon, kiről alább szólunk. 
Minthogy czélunkhoz képest az attikai ékesszólásról szándékozunk 
hű képet vázolni, kezdjük tulajdonképi megalapítójával Gorgi- 
asszal s egyszersmind osztályozzuk a rhetorikusokat korszakok 
szerint —  Westerrnann nyomán.8)

I I I ,  Rhetoriku8ok Aristoteles előtt. —  ProtagorasróX már 
szólottunk. Említhetnők még Prodikost, ki synonymikával és 
etymologiával foglalkozott, az eleai Hippiast, —  de ezek nem igen 
fontosak. Szóljunk Gorgiasiól (megh. 399 után) a tulajdonképi 
első attikai szónokról, a mennyiben t. i. ő használta először e 
czélra az attikai dialektust. (Blass id. m. I, 52.) Müveiben a szép 
forma volt az uralkodó. Költői szépségekkel rakta meg őket, mit a

') Thuk. I, 139.
a) Thukydides beszédeire nézve egy kimerítő magyar monographiára

hivatkozhatom: Dr. Buszéi Aurél : Th. beszédei. Budapest 1881.
8) Geschichte dér Beredtsamkeit in Griechenland und Rom von Dr. 

A. Westermáim. Lipcse 1833. I.
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614 CSENGEM JÁNOS.

görögöknek vershez szokott füle szeretett. Ezért ragadt a dagá
lyosságra a fopfiáCetv szó. Suidas is mondja róla, hogy 6 tette a 
prózát művészivé trópusokkal, metaphorákkal, allegóriákkal, 
hypallagékkal és figurákkal. Westermann azt mondja hogy « Sui
das té/vTj-jét is említ neki, de Gorgias ezt valószínűleg nem írt*. 
(I, 141.) Azonban Suidas nem té/vTj frjtopix^-t említ; ő csak azt 
mondja Gorgiasról, hogy ő adott először a rhetorikának té^vvj-t, 
azaz művészi alakot. Westermann nyilván félre értette Suidast. 
Gorgias csakugyan nem írt teljes rhetorikát, csak részleteket. 
Két díszbeszéde maradt reánk: 'EXévyjc e*pwó|iiov és ÍIaXa|r/jSooc 
ájroXofía (kétséges). Ezekkel alapítá meg Gorgias a fávoc émSeixtt- 
xóv-t, a bizonyító műfajt. Szerinte a rhetorika a legszebb művészet, 
mert mindenről meggyőzően tud beszélni: jceiftoöc SyjpLtoopYÖ; év 
tőle StxaoiTjpíotí xai ev tot<; #XXot; Ö^Xoic. (Platón Gorg. p. 454.). 
Quintilianus azok közt említi, kik először tárgyalták a közhelyeket 
(loci communes Quint. I I I ,  1, 12.) Azt is mondja róla, hogy 
szerinte a szónoknak mindenről kell beszélni tudnia, s megen
gedte, hogy bárminő kérdést intézzenek hozzá. Tanítványai voltak 
Pólós és Likymnio8. Annak rhetorikai tartalmú iratai voltak, mik
ben a rhetorikát a tapasztalatból dedukálta. (Plat. Gorg. 462 B.) 
Suidas itspl Xá£so>s (a stílusról) ez. müvét is említ. Likymnios rheto- 
rikáját Aristoteles is említi (Rh. I I I ,  13,5). Mind a ketten különö
sen a rhetori kifejezéssel foglalkoztak.

Antiphon, a kitűnő szónok, mint rhetorikus is említést érdé» 
mel. Rhetorikája főleg a bevezetésre meg a berekesztésre volt 
tekintettel. « Antiphon quoque et orationem primus omnium 
seripsit et nihilo minus artem et ipse composuit et pro se dixisse 
optime est creditus.» (Quint. I I I ,  1, 10.)

Thra8ymakho8tó\ prooemiumok (bevezetések) gyűjteményét 
említenek, hasonlatokkal és fokozatokkal tMtsppáXXovte; czímen.1) 
E munka telve volt közhelyekkel a szánalom felébresztése, megju- 
hádztatás, gyanúsítás, kimentés végett. (Blass id. m. I, 248. 1.) 0  
az úgy nevezett középstilus megalapítója s egyszersmind hiva- 
tottabb elméletíró.2)

A  byzantioni Theodoros a beszédnek szigorúbbb felosztását

*) Plut. Quaest. controv. I, 2, 3 (Sauppe 6 frg.)
*) Arist. Rh. III, 8, 10, 1, 7. Cic. Orat. 52. Plat. Phaidr. p. 207. D.
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A GÖRÖG RHETORIKA Ó-KORI IRODALMA. 615

sürgette.1) Munkáiból némi töredekek maradtak. Thrasymakhost, 
Gorgiast és Theodorost XoYoSaíSaXos-oknak (szógyártóknak) nevezte 
Sokrates.3)

Kephalos rhetorikája hasonló irányú volt az Antiphonéval.
De egy sem volt a régi rhetorikusok közzül nagyobb hatású, 

mint Isokrates. Ő volt Görögország tulajdonképi szónoka és 
tanítója.

Az ő iskolájából, mint valami trójai lóból kerültek ki Cieero 
szavai szerint (de Orat. II, 2 2 , 94 §.) a beszédben és Írásban leg
ügyesebb szónokok. 0  maga nem igen szellemes, de kitünően 
gyakorlott szónok vala. Az ő iskolájába járt Demosthenes is. Iso- 
krates fő ezélj a az volt, hogy a bírákra hasson, bennök hangulatot 
és szenvedélyt gerjesszen. Aristoteles tudományos munkában 
alapítá meg a rhetorikát, de a szónoklat gyakorlatára Isokrates 
hatott jobban. S valóban a következés megbizonyította, hogy a 
peripatetikus iskola híveinél már az ékesszólás hanyatlása kez
dődik.8) —  Isokrates arra törekedett, hogy a szónoklatnak politikai 
irányt adjon, mert az előtt inkább csak törvényszéki volt. Stílusá
ban ellentétes parallelismusra és numerositásra iparkodott szert 
tenni. Ő találta fel az úgy név. xóxXoc-t. Jellemzi Cicero (Brut. 8 , 
32. §): « Isokrates háza mintegy egész Görögországnak iskolája és 
szónoki műhelye v o lt ; ő maga nagy szónok, ámbár a fórum lég
körétől távol élt, s négy fal közt gyarapítá dicsőségét, melyet, azt 
hiszem, senki sem ért el utána. Maga is sok kitűnő dolgot írt, 
másokat is tanított*, stb. Máshol (de Orat. II, 3, 10 §.) az ékesszó
lás atyjának (páter eloquentite) nevezi. Fenmaradt beszédeiből 
(fordította nálunk Szabó István) tökéletes képet alkothatunk róla, 
noha rhetorikája nem maradt reánk. Négy részre osztotta a beszé
det : icpootjuov, Stf/YYjotc, rcíoieic, i í̂Xo-jfo?.

Alkidamae, Zoilos, Theodektes, Fhiliskos, Lysias és Isaios 
elveszett müveiről nem alkothatunk biztos fogalmat. Alkidamas- 
nak két beszéde maradt reánk: Odysseus beszéde Falamedes ellen, 
és egy beszéd a sophisták ellen. Zoilos a híres Homéros-ostorozó.

*) Plat. Phaidr. p. 266. D. Arist. Bh. III, 13, 5.
*) Cic. Orat. 39.
3) Y. ö. Die griechische Beredsamkeit in dem Zeitraum von Alexander

bis auf Augustus. Ein litterar-historischer Versuch von Fr. Eláss dr. Phil.
Berlin 1865. 79. 1. A szónoklat sülyedését tárgyaló nagybecsű munka.
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Theodektes Suidas szerint versben írta meg a rhetorikáját. (Cic. 
orat. 51, 172 §.) Quintilianus emlegeti. —  Mind ezek többnyire a 
rhetorika fogalmának meghatározásából indúltak ki (pl. Alkidamas: 
őiaXoYtx )̂ Sóvajuc toö Svto? mftavoö), de többnyire csak a ^évoc 
őixavtxóv-ra vonatkozólag, néha a aopL^oaXeuttxóv-ra is.

Az é7ct8sixcixóv-t hiában alapítá meg Gorgias, Aristoteles előtt 
nem nyert a többiekkel egyenjogúságot. (Westermann id. m. I, 
140 1.)

Anaximenes egyedül az, a kitől az Aristoteles előtti korból 
rhetorika maradt fönn. Anaximenes Lampsakosból való, Kr. e. 
365 körül. Theoriájában Isokrates ellenfele. Rhetorikáját, Quinti- 
lianusra1) támaszkodva P. Victorius állította először az Aristote- 
lesének, ennek rhetorikájához irt előszavában. Campe (Phil. IX , 
106— 128. 279— 310) és V. Rose (Arist. libr. ord. p. 100— 104.) 
szerint későbbi compilatio. Ezek ellenében Spengel (Münch. gél. 
Anz. 1855 1, 115 és Phil. X V III. 604— 646) kimutatta, hogy a 
kérdéses mű Anaximenestől ered.

Anaximenes sem mint történetiró ('EXXevtxá), sem mint szó
nok nem híres. Annál nevezetesebb a rhetorikája, melyet majd 
az Aristotelesével egybe vetve tárgyalunk.

IV . Aristoteles. — Hogy AristotelesrŐl, a világ tudósainak 
mesteréről általában szóljunk, terünk nem engedi. Ez úttal csak 
rhetorikáját, legtökéletesebb müvét bonczolhatjuk. —  Aristotelest 
az külömbözteti meg minden elődjétől, hogy ő volt az első, ki a 
philosophia szempontjából ítélte meg a művészetet. (Westermann
I, 147). Rhetorikai müve sok volt neki. (Diog. L. II , 104.) De fen
maradt rhetorikája a legteljesebbik. Sauppe szerint2) eredetileg két 
könyvből állott s a 3-ik későbbi idegen toldalék. E munkájában 
alapította meg Aristoteles a rhetorika tudományát a tapasztalat 
utján. Szorgalmasan tanulmányozta az attikai szónokok müveit s 
valamint a költészetről irt müvében Homerost, a természet máso
dik kiadását tekintette irányadó mintaképnek, úgy ebben is kétség 
kívül a szónokok nagy mestere Demosthenes, lehetett tanulmányá
nak fő forrása. Mert Demosthenes beszédeit a legtökéletesebb rhe
torikának nevezhetjük. S mily különös, hogy a gyakorlati

*) Quint, III, 4, 9.
*) Dionysios und Aristoteles von Sauppe, Göttinga 1863. 36. I.
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szónoklat nagy mestere, meg az elméleti rhetorika tudományos 
megalapítója egy időben tűntek fel. De bár kortársak valának, 
Aristotelesnek módjában volt Demosthenes beszédeinek a tanul
mányozása, mert a rhetorika legutolsó művei közzé tartozik.

A régiek vitatkoztak volt a felől, vájjon tudomány-é a rheto
rika, vagy művészet ? (émotYjp], vagy zéyyri;). Demosthenes 
megmutatta, hogy művészet; Aristoteles megmutatta, hogy tudo
mány is egyszersmind, a mennyiben elméleti oktatás rendszerévé 
alakítható. Melyik irány nagyobb befolyású a disciplina terjedé
sére? Isokrates iskolája megbizonyította, hogy a gyakorlati, 
művészi irány. S ez nagyon természetes. Tökéletes theoriát csak 
tökéletesen kifejlődött praxis után lehet fölállítani. A praxis 
Demosthenesben kulminált s elérkezett egyszersmind az idő, hogy 
a praktikusan kifejlett disciplinát tudományos theoriába foglalják. 
Ugyde minden kulminálásnak hanyatlás az utódja. Ott lehetett 
aztán a tökéletes theoria. Tankönyv magában véve nem képez 
szónokot, ép azért nem, mert az ékesszólás nem csak tudomány, 
hanem művészet is. Már a régiek is tudták, hogy tehetség (tpóstc) 
kell hozzá s ehhez té^virj-nek (elméleti oktatásnak) és áaxTjaic-nek, 
vagy [isXérq-nek, azaz gyakorlásnak kell hozzá járulnia. Hiszen 
nyílván való, hogy minden kritizáló theoriás korszak szegény ere
deti művekben. Ránk nézve azonban Aristoteles rhetorikája nem 
kevésbbé becses, mint Demosthenes beszédei.

Isokrates megveté a rhetorika azon faját, melynek feladata 
a silány ügynek jobbá tétele. Ő a tanácskozó beszédnek adott első
séget és legis inkább evvel foglalkozhatott az ő könyvében. Platón 
is mekhanikus üzlekedésnek nevezi azt a rhetorikát s kitagadja a 
művészetek sorából. Nagyon természetes, mert ő az igazság baj
noka volt s az igazsággal össze nem egyeztethette a sophisták 
csűrését csavarását. Az igazságnak Aristoteles sem kevésbbé volt 
barátja, mint Platón s mégis pártfogásába vette a rhetorikát Pla
tón ellen. Platón érdekesen és csinosan irt Phaidrosában támadja 
meg a rhetorikát, Aristoteles száraz módon védelmezi a maga 
könyvében. Platónnál találjuk a virágzó attikai irodalom bé
lyegét, a forma és tartalom egységes szépségét. Aristotelesnek 
a nyelv minden kellem nélkül való alárendelt eszköz.1) Erővel,

l) V. ö. Spengel id. m. p. 5.
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határozottsággal, szabatossággal és élelmességgel kétségtelenül 
teljes, de nem művészi próza; szigorú, katonás nyelv, m inta  
latin. De szükség volt e nyelvre is ; a sophisták szóvirágai után 
éppen ez a nyelvezet volt arra való, hogy a valódi rhetorika 
fogalmát a tudomány komolyságához méltóan kifejtse. 8  ha vala
kihez illett ez a nyelvezet, úgy az kétség kivűl Aristoteles volt, a 
tudományok atyja.

V. Aristoteles és Anaximenes rhetorikája. —  Az Aristoteles 
előtti rhetorika összes theoriája igen praktikus összeállításban 
maradt ránk —  Anaximenes müvében.1) Czélja, hogy mindenkinek 
módot adjon a kezébe ellenfele legyőzésére, akár volt igaza, akár 
sem ; szóval a hogy akkor kifejezték: tóv rjttco XÓ70V xpsítto) ttoísiv
— mely kifejezés nagyon hasonlít ahhoz a körülíráshoz, mellyel 
az egyszeri paraszt az ügyvéd szót jelelte, t. i. «a ki pénzért hazu
dik*. Anaximenes rhetorikája szívesen foglalkozik a szónoki és 
ügyvédi fogásokkal s igyekszik az ügyvédet minden körülmény 
közt arra képesíteni, hogy kivágja magát a hínárból. Bajos annak 
az eldöntése vájjon keltére nézve megelőzte-é az Aristotelesét ? 
Blass (id. m. p. 80.) azt állítja, hogy az Aristoteles-féle rhetoriká
nak hatása volt az Anaximenesére; ez ugyanis az ellenféltől 
kerülvén ki, óvatosan kerülte mind azt, mit a másik fél szemére 
vetett volt. Ezért azonban bátran korábbi lehet. Anaximenes 
ugyanis főleg az Isokrates tanítását foglalta rendszerbe, s elhagy
hatta benne azt, a mivel az ő irányukat Aristotelesék még az 
Aristoteles-féle rhetorika létre jötte előtt vádolták.

Anaximenes rhetorikája főképpen a bizonyítással foglalko
zik, a stílust nagyon soványan tárgyalja. Meglátszik rajta, hogy 
szerzője nem philosophus. Nincs benne belső egység és művészi 
kerekdedség, csak a szónoki életből kikapott szabályok sora. Ter
jedelme sokkal kisebb, mint az Aristoteles könyvéé, melynek csak 
egy harmadát teszi ki. De minthogy a rhetorikának philosophiai 
oldalával nem foglalkozik s a fogalmak bonczolgatását elhagyja, 
magára a praktikus szónoklatra vonatkozólag mond annyit, ha 
nem többet, mint Aristoteles. Az egész egy könyvből, vagy 38 
fejezetből áll. Általában csak a nyilvános beszédet (ttoXitixöí; XÓ70; )  
tárgyalja s két fajtáját külömböztet meg u. m. Ő7jjj.7)Yopixóv (nép-

*) Aristoteles és Anaximenes rhetorikáját Kis János fordította ma
gyarra. Szép tani Remekírók, kiadja a Kisf. Társ. I., II. 1846.
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gyülósbeli) és Stxavixóv (törvénykező). Ezeknek ismét hét alakját 
(siőtq) : javasló (rcpotpeTUTixóv), ellenző (ájrotpejrctxóv), dicsérő (s*pift>[i.a- 
atixóv), gáncsoló (^extixóv), vádoló (xarrjYopixóv), védő (áicoXofTjtixóv) 
és vizsgáló (s£staattxóv). Ezekről sorban beszél, kifejtvén röviden a 
fő fogalmakat: az igazságost, törvényszerűt, hasznost, tisztessé
gest, kellemest és könnyen véghez vihetőt. Az egyes fejtegetések
nél pro és contra fegyvert ád a szónok kezébe, hogy’ mentse meg 
magát ugyanazon hibától, melyért az ellenfélt elítélteti. Ezek után 
a bizonyításról (aí rctorei;) és alkotó részeiről beszél. A Xá£i?-t alig 
tárgyalja, mind össze nehány szónoki figuráról tesz említést. ■ 
Szerinte a kifejezés háromféle: egyszerű, összetett és képleges 
(ájrXoös, o6v$8to<;, (xrcacfépíov). Ezután áttér a beszéd szerkezetére.. 
Végre az egészet összefoglalja.

Lássuk most az Aristoteles rhetorikáját. Sauppe szerint 
a 3-ik könyv későbbi toldalék. Brandis (Phil. IV, 7.) azt hiszi, 
hogy maga Aristoteles toldta később művéhez a Ill- ik  köny
vet, mert sem az általános meghatározások közt, sem a fe l
osztásban nincs szó a benne tárgyalt Xé£i;-ről meg órcóxptois-ről. 
Aristoteles azon kezdi, hogy a rhetorika rokona a dialektiká
nak. CH pYjtop'XTj satív ávnatpocpoc rfl StaXexttx ĵ; sőt csak része 
és másolata (ójjioí<i>iia). A  rhetorika eddigi tanítói elhallgatták a 
fő dolgot, az enthymemákat. A szenvedély felköltése csak mellé
kes; nem is kell a bírót harag, irigység, vagy szánalom által 
balútra vezetni. —  A rhetorika első és fő része a rábeszélés és 
meggyőzés eszközeinek kifejtésével, a beszéd tárgyának megbizo- 
nyításával, a szólóhoz való bizalom felébresztésével foglalkozik; 
ehhez járul a 3-ik részben a Xé£ic és a beszéd elrendezése. —  A 
rhetorika meghatározása e z : lotto (^toptx^ Sóvafu; rcept Ixaatov 
toö ^síüpfjoat. tó £vSŝ ójA£vov itiSavóv: legyen tehát a rhetorika oly 
tehetség, mely minden dologban ész revéteti azt, a mi hitelt szerez. 
Érdeke tehát általános és nem csak egy tudományra szorítkozó. 
A hallgatókban szenvedélyt kell támasztani. Ezért kell a szónok
nak a psychologiát érteni.

Az ékesszólásnak a hallgatókhoz képest három neme van : 
tanácskozó, törvénykező és kitűntető. A  II. könyv majd egészen a 
szenvedélyek lélektani ismertetésének van szentelve, természete
sen a rhetorika szempontjából. Szól még a beszéd módjairól s az 
enthymémákról vagyis okoskodó bizonyításokról, melyek a való
színűségből, példából, bizonyságból, és jelenségből készülnek.
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A II I .  könyv a szónoki stílust, a Xéfo-t tárgyalja, az 
előadással (wtóxptoi?) együtt. Megrójja Gorgias stílusát, mert 
költőíleg czíczomázott. A  stílus jósága az érthetőségben és vilá
gosságban áll. Minden nemhez más-más előadás illik. A  tüntető 
beszéd legyen a legkidolgozottabb. Ezután a beszéd elrendezése 
következik. A befejezés tárgyalása zárja be a művet.

E  rövid összefoglalás után vessük össze a kettőt. Aristoteles
II. könyvének nincs mássa Anaximenesnél, mert Anaximenes 
rhetorikájának semmi köze a philosophiához. Aristoteles éppen e 
második könyvben ad a rhetorikának philosophiai alapot s tűz ki 
számára uj irányt. Anaximenes gyakorlati czéljával nem egyezett 
meg, hogy ily messzire térjen tárgyától. Aristoteles szónokot 
akar képezni a szó legnemesebb értelmében s ezért ad rhetorikai 
hátterű psychologiát. Azonban a szónok ügyesebben fog-e szóno
kolni, ha tudja, mi a harag, mi a szánalom ? Nem megtörténhe
tik-e, hogy az Anaximenes praktikus rhetorikájával fölfegyverkezett 
szónok legyőzi Aristoteles tanítványát ? —  E külömbség nagyobb, 
mint a többi összes hasonlóság. Ily  külömbség az is, hogy Aris- 
toteles bőven és részletesen tárgyalja a szónoki stílust; Anaxi
menes egy pár fejezetet szentel neki; s egy pár figurára tanít. A 
kötőszók részarányosságát mind a ketten hangsúlyozzák; a stílus 
elmésségére mind a ketten gondot fordítanak, csakhogy Anaxime
nesnél a velős mondatok a fő forrás, Aristotelesnél a hasonlat, a 
szemléltetés. A tiszta nyelvezet Aristoteles említette négy feltétét 
körülbelül Anaximenes is érinti, csakhogy nem oly összefüggőleg. 
Anaximenes müve Aristoteles I. és I II. könyvének anyagát tartal
mazza, a II-iknak csak a végét. Nem bíbelődik a rhetorika meghatá
rozásával sem. A hitelszerzés eszközeit csak Aristoteles tárgyalja. A 
felosztásban eltérnek egymástól. Aristoteles tanácskozó, törvény
kező és tüntető beszédet ismer és fejteget; Anaximenes csak 
népgyülésit (== tanácskozó) és törvénykezőt; de később mégis 
tárgyalja a magasztaló és gáncsoló, tehát tüntető beszédet is, 
csakhogy ő ezt is a törvénykezőhöz számítja. Ezenkívül 7 faját 
külömböztet meg a törvénykező beszédnek: javasló, ellenző, 
dicsérő, gáncsoló, vádoló, védő és vizsgáló. Aristoteles szerint a 
tanácskozónak tárgya: javaslás vagy ellenzés; a törvénykezőé: 
vádolás vagy védés; a tüntetőé: dicséret vagy gáncsolás. Sokkal 
átlátszóbb. Lényegileg azonban megegyeznek, mert a 7-diket, a 
vizsgálót Anaximenes se tekinti önállónak. A tanácsadó szónok
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czélja Arist, szerint annak kimutatása, hogy indítványa jó és 
hasznos; Anax. szerint: hogy igazságos, törvényszerű, hasznos, 
tisztességes, kellemes és könnyen véghez vihető. Az első négy 
kellék nem mond többet, mint az Arist, ketteje; a kellemesség és 
könnyen véghez vihetőség kimutatása már a szónoki fogásokhoz 
tartozik. A bizonyításokra nézve Arist, sokkal teljesebb. Általában 
ez a pont az, mellyel külsőség-tárgyaló elődei nem igen törődtek s 
csak ő tette fő figyelme tárgyává. A befejezésről Anaximenes 
nem szól.

Ezek a hasonlóságok és külömbségek. Látni való, hogy 
ugyan egy szerzőtől e két mű csakugyan nem származhatott s 
helyesen cselekedett Spengel, hogy Anaximenes rhetorikáját 
Aristotelestől elvitatta. Aristoteles müvei közzül a rhetorika a leg
teljesebb, legegyenletesebb és legegyöntetűbb. Legnagyobb érdeme 
e disciplina körül abban áll, hogy a rhetorikának, mint a dialek
tika másolatának a többi tudományoktól elkülönített tudományos 
alakot adott s egyúttal a valódi szónoklatra megkivántató tárgyi 
tartalom kellő tekintetbe vételével az üres formalismustól meg
mentette.1) Az Anaximenesé minden esetre jeles munka, s ha 
csakugyan az Aristotelesé előtt készült, teljes elismerésünket sőt 
bámulatunkat érdemli ki rendszeressége, és világos praktikus 
előadása által, minőt a későbbi rhetorikákban hiába keresünk. A 
görög szónoklat elmélete e két könyvben van letéve.

VI, N , Sándor halálától Görögország leigázásáig, 324-— 146 
Kr. e. —  Aristoteles után meggyérűl a rhetorikusok száma. Aris
toteles oly mélyen fogta fel a rhetorikát, hogy utána e tudomány 
csak sülyedhetett, nem emelkedhetett. Szerintünk már itt kezdődik 
a szónoklat hanyatlása h nem a következő korszakban. Mikor 
valamely disciplina a helyes kerékvágásból kizökken, jelentékte
len apróságokkal bíbelődik, irányában eltörpül, akkor kétségtelen 
a hanyatlás. Aristoteles rhetorikájával úgy szólván végződik az 
attikai szónoklat története. Aristoteles müve halotti beszédhez 
hasonló —  mondja Sauppe2) —  mely finom és világos átértéssel 
a nagy halott lényegét tanító és intő képpé bővíti.

*) V. ö. Brandia: Ueber Arist. Ehetőnk und die griech. Ausleger der- 
selben (Phil. IV, 1—47.)

*) Bedeutung dér Anführungen aus Arist. Bhetorík bei Dionysios von 
Hal. ffir die Kritik des Arist. Nachrichten von d. Univ. u. Kön. Gesellsch. 
zu Götting. 1863. Nr. 4. p. 42.
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A rhetorika a philosophusok monopoliumává lett, még pedig 
a peripatetikusoké meg a stoikusoké. A  philosophia büszkén 
érezte magát a rhetorika megalapítójának s a philosophusok azt 
hitték, nekik van legtöbb joguk Aristoteles nyomain haladni. Ide 
tartozik a kresosi (Lesbos) Theophrastos (312 kör.) előbb Platón 
majd Aristoteles tanítványa1). Számos munkát írt, nehány ma is 
megvan. Legnevezetesebb a jellemrajzok2) —  i f i txot yapaxnjpsi;—  
és a természetrajzi munkák. Bhetorikus munkái mind elvesztek. 
Diogenes számos ide vágót sorol fel, miből látható, hogy igen 
sokat s változatos részleteket írt, s Aristoteles nyomdokain volt 
czélja tovább haladni s a szónoki kifejezés (Xé£tc) tekintetében 
tovább is haladt. Qaintilianus ugyanis úgy nyilatkozik felőle, hogy 
beszédének oly isteni fénye volt, hogy nevét az istentől származ
tatták. (Quint. X, I, 83.)

A másik nevezetes ember e korban Demetrios Phalereus, 
Athén kormányzója. 345— 283-ig élt. Suidasból látjuk, hogy igen 
sok oldalú iró volt. Bölcseleti, történelmi, politikai és kritikai 
műveken kívül rhetorikát is irt két könyvben. Diogenes L. (V, 80) 
neki tulajdonítja a jtepl áp^veíat; (a föltalálásról) ez. müvet, mely 
az ó-kornak e nembeli jobb termékeihez tartozik, de valószínűleg 
későbbi keltű. Walz a régi rhetorikák kiadásában (IX-ik köt.) az ő 
neve alatt tette közzé. Fő ereje a kellemes és ékes beszédben állott, 
a mi helyén volt ugyan írásban, értekezésekben, de nyilvános 
szónoklásra való alkalmazása már hanyatlás jelensége. (Blass id. 
in. 16.1.) Cicero is azt mondja róla (Brut. 9, 37. §), hogy inkább 
gyönyörködteté, mint lelkesíté az athénieket, lággyá és puhává 
tette a beszédet, inkább törekedett kellemességre, mint mag
vasságra. Cicero is, Quintilianus is nála keltezi az ékesszólás 
hanyatlását, máskülömben dicsérik.

A  rhetorikának e korbeli más irányú, stoikus képviselői 
csekélyebb becsű müveket irtak. Ide tartozik Kleantlies, és a 
Boliibeli Khrysippos, kik szerint a szónoklat a helyes beszédnek 
tudománya (scientia recte dicendi Quint. II, 15, 35.). Gellius azt 
mondja Khrysipposról (N. A. XI, 1 2 ), hogy szerinte minden szó

*) Diog. L. V. 36—57.
a) A Jellemrajzokat Hunfalvy János fordította magyarra. Olcsó könyv

tár 107. sz.
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kétséges értelmű, mert két vagy több jelentése is lehet. Ebből 
már láthatjuk, hogy tendentiája kiválólag dialektikus volt.

Epikuros is írt a rhetorikáról. Quintilianus (I I I ,  11, 21) 
affectata subtilitas-át hangsúlyozza, tíícero is jól megvágja Epi- 
kurost. (Brut. 35, 131 §.)

V II .  K r. e. 146-tól —  Kr. u. 39ő-ig. —  a) 146 — 30 K r . e. —  
Ez már a valóságos és általános hanyatlás kora. Görögország 
szabadsága hosszú tengődés után sírba hanyatlott. A  politikai 
szabadság bukásával együtt jár a szónoklaté. A régiek is tudták, 
hogy valamint a hadvezéri talentom csak háborúban, úgy a 
szónoklat is csak mozgalmas szabad állami életben tűnik ki. 
Demosthenes kiváltképpen azért oly nagy, mert beszédei az 
erkölcsileg jónak a képét viselik magukon s szív és lélek beszél 
belőlök. S ő volt az az ember, a ki bár legmagasztosabb czélját el 
nem érte, a nemzetet meg nem mentheté, de annyit mégis kiví
vott, hogy a bukás gyalázatát enyhítette.1) A hol szabad állami 
élet nincs, a hol a fórum síri csendbe merült: ott a szónoklat leg
feljebb theoretikus iskolai tárgy lehet.

Láttuk, hogy az előbbi korszakban a rhetorika a philoso- 
phusokat uralta, úgy hogy gyakorlati tere már ennél fogva is alig 
lehetett. A most tárgyalandó korszakban a rhetorikával való művé
szi bánás (mert egyébről szó sem lehetett) a bölcselkedők kezéből 
ismét a professionatus rhetorokhoz került s a rhetorika levetkőző 
a philosophiai mezt, melybe Aristoteles öltözteté. Aristoteles szó
nokot akart képezni a szó legnemesebb értelmében: ezek csak 
beszéd-gyártásra adtak útmutatást, mondva csinált, iskolai 
módon.

Néhány jelentéktelen írót említhetünk e korból. Legkiválóbb 
mégis a temnosi Hermagoras. Suidas több munkáját említ. Quin
tilianus sokat emlegeti. Hermagoras szerint az ékesszólás czélja: 
rábeszélőleg szólani (persuabiliter dicere Quint. II , 15, 14.) a mi 
megegyezik a régi reid-oö? $7jjuoQp7Óc*szal. Quintilianusból tudjuk 
azt is, hogy az oeconomiának vagy szerkezetnek minden egyebet 
alája rendelt; hogy finomsága, subtilitása csodálatos, csakhogy 
szerfölött gondos és aggodalmas (III, 11, 22). Mondja, hogy 
rengeteg sokat összeírt e tudományszakról, sőt hogy egészen

*) Westermann: Einl. in die Reden des Demosthenes p. 6.
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önálló külön irányt alkotott (propriam viam, I I I ,  1, 16). Úgy 
látszik, hogy leginkább a szónoki feltalálással foglalkozott. Ő álta
lában a terméketlen sabtilitas megalapítója, melyet Spengel 
scholastikusnak nevez. (Blass id. m. 78.1.) Strabon csak is rheto- 
rikájáról tesz említést, azért kételkedhetni benne, vájjon a Suidas 
felsorolta müveket ő irta-e mind ?

Apollonios és Molon Alabandából (Kária) Bbodos szigetén 
alapítottak iskolát. Később a két névből egyet csináltak; pl. Quin- 
tilianus is azt mondja (X II, 7, 6 ), hogy Cicero hallgatta Apollonios 
Molont. Egyebet rólok nem tudunk.

Bizonyos Gorgias-nak rcspl ayrjjj.áta)v ez. müvét, mely törté
neti szempontból elég érdekes, Butilius Bufus latin fordításában 
bírjuk. Quintilianus (IX , 2 , 102 ) mondja, hogy Butilius Gorgias 
négy könyvét egybe olvasztotta. Ugyan ő felosztásukat is 
megemlíti.

Ide való még a gall vagy rhodosi Kastor. Suidas szerint 
4>tXopó>tiatoc volt a mellékneve. Bhetorikájából egy rész maradt 
ily czimen Káotopo? 'PoSíoo p^xopo? toö xal 4>iXopco|j.aíoo irspi 
jiitpwv pYjtoptxttjv. (Walz I I I , 712— 723. 11.) Látjuk, hogy főleg 
külsőségekkel foglalkozott.

Végre Philodemo8, epikureus, kinek a rhetorikáról írt müvét 
nem rég találták meg Herkulanumban. (Philodemi Bhett. restituit 
E. Gros Paris 1841. töredékes.)

b) 30 K r. e. —  117-ig Kr. u. —  Ez időben kétféle irány 
kap lábra. Az egyik a régiekkel foglalkozik aesthetiko-kritikai, 
majd grammatiko-rhetorikus szempontból. Nem is volt most 
egyéb helyén: a rhetorika a jelenre nézve meghalt, csak a múlt
ban élt. Annyira a mennyire csak ez az irány lehetett gyümöl
csöző. A másik irány a formális szónoklatnak tisztán technikai 
megalapításával foglalkozik, midőn arra már úgy szólván semmi 
szükség nem volt.

Az első irány legjelentékenyebb szónoka Dionysios Halikar- 
nasseus, Caeciliusszal együtt a görög atticismus feje. Értjük ez 
atticismuson a régiek gondos tanúlmányát, melyet ők indítottak 
meg. Dionysios rhetorikáját Schott adta ki Lipcsében 1804*ben. 
Kétséges, vájjon tőle való-e csakugyan? Azonban töredékei is 
mutatják, hogy a rhetorikának praktikus oldalát részesítette figyel
mében. Szerinte a rhetorika: Sovajus te^ixify rciftavoü Xó-foo év 
irpáffiatt KoXiTixij) xéXo? l ‘/ouaa ró etS Xé êtv (azaz : a hitelre méltó
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beszédnek politikai ügyben való gyakorlati képessége, a helyes 
szólás czéljával. Sehol. Bibi. Coisl. p. 593). Ez alig külömbözik az 
Aristoteles meghatározásától. —  Rhetorikáját Schott négy fő 
részre osztja: 1. Capp. I— VII. jrspí td>v rcavijYopixtöv, 2. V III. IX . 
rapí ÉT/rjpLaTiaíJLévíov irpmxov, ősótspov. 3. X. népi ttöv sv {ieXéta^ 
7üX7]{t(i.eXoo{j.évü)v 4. XI. írspl Xó̂ cov s£sráosa><;.

Neki tulajdonították volt Longinusnak írspl 8<|>ot>s ez. müvét. 
Spengelnél még Atovooíoo Aoyyívoo. Elveszett iratai. 1. ‘/apaxtfj- 
pss tö>v ápfjLövííüv (egy pár töredék van belőle), 2 . izpa^azzía. wrép 

iroXtTtx7)s <ptXoao<ptas irpó? too? xatatpé/ovta? afrrijs áőíxw?, 3. 
7cepi ioö {Ujnrj asax;. (Ebből csak az ápya{o>v xp£<ji<; —  a régiek meg
ítélése —  ez. rész van meg, mely a Homerostól Euripidesig élt 
költőknek, aztán történetíróknak, néhány bölcselkedőnek és rhe- 
tornak megbirálását foglalja magában.) 4. a zepi twv áp^aíwv 

pwv ÓTC0[AVY][iatia{j.0Í 2-ik része. Meglevő aesthetiko-kritikai mun
kái: 1. írspl xö>v ápyaUov py)TÓpa>v ÓTCopYjjjuxttajioí első része
(Lysias, Isokrates, Isaios) s a 2-ikból: 7cspl ri)<; Xsxttxi)? ATjiroofrs- 
vooí 8sivÓTTjto<; (ed. Reiske V, p. 445— 629. VI, 953— 1129. 2 . 
Aeívap*/oc (Reiske V, 629— 668). 3. sirtatoX  ̂ irpó? ’A(i[i.atov irptárr] 
(Reiske VI, 719— 749 kimutatja, hogy Demosthenes legtöbb 
beszédét már elmondta volt, mikor Aristoteles rhetorikáját irta). 4. 
írspl oDv̂ éasoD? óvojiátwv (R. V, 1 .) a szónoki erőről, a külömböző 
szónoki fajok szerint való szófüzésről, a stílusról. 5. irpóc Tvatov 
nojjunjiov sTciatoX̂  (R. VI, 780— 7). 6 . EmoroX^ irpó? ’A{Jt{iatov 5s*j- 
tépa írspl toő 0ooxo8t5oo tduopuxra>v (R. VI, 788— 809.) 7) írspl ioö 
0ooxt)8tSoo xapaxr*jp°í TÖ>V Xowrröv toö ot>Y7pa<péa); tői(ö(xáta)v 
(R. VI, 810— 952.). —  Neki tulajdonítják némelyek a Demetrios 
nevét viselő 'Epjisvsía-t. is.

Előttünk van tehát a munkák egész sora, mintha ki akarná 
pótolni azt a háromszázados hézagot, mely Aristotelestől elvá
lasztja, 8 melynek termékei az Aristoteles müvének nyomába sem 
hághatnak. De mindenek felett Dionysios inkább szorgalmas adat
gyűjtő, mint szellemes feldolgozó. Mikor pedig saját véleményét 
nyilvánítja, akkor elfogúlt. A  régiek müveiben jártas. Csak ő idéz 
szóról-szórá Aristoteles rhetorikájából. Mind a mellett ujabb idő
ben nem igen megbízhatónak bizonyult Dionysios. Nincs nála 
philologiai szellem, forrásai hiányosak, némelyek iránt elfogúlt, 
ítéletében elhamarkodott; de el kell ismernünk, hogy tudni vágyó, 
kora ízléstelenségén felül emelkedő és ismeretekben gazdag.

Philologiai Közlöny. VI. 7. 41
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Említők, hogy egy sorban áll vele a Kómában élt Caecilins, 
kaleaktei (siciliai) zsidó, ki a későbbieknél nagy tekintélyben 
állott. Munkái elvesztek. Suidas nagyon sok müvét számlál elő, s 
azt mondja, csodálkozik rajta, hogy zsidó létére oly jó l ismerte a 
hellén dolgokat.

A grammatiko-rhetorikai irány képviselői: Az alexandriai 
Didymos, Sallustius, s a nicaeai Apollonides, Demosthenes 
kommentátora.

Más rhetorikusok e korból:
A Gadarisi Theodoros, Tiberius tanítója, (Strabo XVI, p. 

759.). Iránya valószínűleg attikai volt (Blass p. 159.). Vetélytársa 
volt a pergamosi Apollodoros, Octavius tanítója. (Suet. Aug. 89.) 
Mind a kettőnek a rhetorika tanítása volt a fő foglalkozása. Quin- 
tilianusból látjuk (II, 15, 12) hogy Apollodoros a törvényszéki 
beszédre fordítá fő gondját.

Továbbá az ifjabb Hermagoras és vetélytársa^f/ienatos, peri- 
patetikus. Athenaios szerint a rhetorika fallendi ars, azaz csalás 
mestersége. (Quint. II, 15, 23.) Arevs stoikus philosophus és 
rhetor. Alexandriából ment Augustusszal Rómába. Iránya és 
érdemei ismeretlenek. (Quint. II, 15, 36.)

c) 117 K r . u. —  193 K r. u. —  Ebben az időszakban is csak 
mesterséges szolgai szerepet folytatnak a rhetorikusok. Kiváló 
mégis és nem csak aránylag, hanem általában figyelemre méltó a 
tarsosi Hermogenes, e korán ért lángész, ki 15 éves korában már 
tanított, 17-ik évében író, 25 éves korában azonban lelki beteg 
lett. Suidas azt mondja, hogy rhetorikáját mindenki forgatja. 
Ámbár száraz, mégis hozzá csatlakozik az elfogúlt iskola csaknem 
egy évezreden keresztül. Aristoteles rhetorikáját alig méltatták 
figyelemre. Cicero sem ismeri behatóan; csak dicséri, de nem fog
lalkozik vele. —  Hermogenes müvei Walznál IV. VI. V II. és 
Spengelnél II. találhatók: 1 . rcspi araaátov, a polgári per pontjait 
tárgyalja, bőven és részletesen. 2 . rcepl sópáoea>v, beszédkészítésre 
való bevezetés; tárgyalja a bevezetést, a bizonyítás módját, az 
ellenfél megczáfolását, a szónoki ékesítést, és előadást, találó pél
dákkal illusztrálva. 3. rcspi töswv 2. k. a beszéd-formákról. 4. rcepi 
(jLefróőoo őeivÓTTjto?, toldalékféle az előbbihez. 5. 7rp07üfJivá(3[i.aTa a 
szabályok megtanulására és begyakorlására való. Lefordította Pris- 
cianus: Praeexercitamenta rhetoricae ex Hermogene.

Mind e munkákon meglátszik a finlal kéz-; de bár bizony
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talan ítélettel írvák, stílusuk világos és könnyed; más írókat 
gyakran helyre igazítanak s helyesen méltatják a régieket.

Kevésbbé nevezetesek, sőt csaknem jelentéktelenek:
Aristides, Bophista. Ilepl rcoXtttxoö XÓ700 és rcepí ácpeXoös Xó^oo 

ez. müvéről (Aldus, I, 641— 682 Walz IX , 331— 340) azt mondja 
Dindorf (p. 712) hogy oly silány munka, mely nem érdemli meg 
az időt és fáradságot, hogy vele foglalkozzék.

Alexander Numenii (t. i. Numenios rhetor fia)- Numenios 
is rhetor volt. Alexandernek a figurákról szóló müve fenmaradt. 
(Walz V I I I ,  400— 414.) Az ő nyomán dolgozta Aquila Romanns a 
de figuris sententiarum et elocutionum ez. müvét. Fenmaradt még 
a népi áípopjjLwv pTjtopixwv ez. müve, melynek smátpioc-ról szóló 
része Menander rhetor iratai közzé elegyedett (xspi tűv éjrtSetxti- 
xwv) s ott adta ki Aldus (p. 630— 2). De Westermann, Walz és 
Spengel az Alexander neve alatt adják. Az összeolvasztást Vales 
ismerte föl először (ad Euseb. hist. eccl. p. 28.).

Demetrio8, Alexandriából. Talán tőle származik a rcspi épjJLYj- 
veta? ez. munka, melyet Demetrios Phalereusnak tulajdonítottak, 
s az ő neve alatt adja is Walz IX , 1— 127. A legjobb régi minták 
nyomán nem ízléstelenül, sőt érdekesen irt összefoglalása a tudni 
valóknak.

A többi e korbeli rhetorika-irónak csak a neve ösmeretes. 
Felsorolásuk is felesleges.

d) 193— 323 K r. u. —  Ebből a korból nagyon kevés irat 
maradt fenn, de az elveszettek sem lehettek valami nagy becsüek. 
Mégis akad egy kiváló rhetor Dionysios Cassius Longinus Athén
ből 213— 273, nagy tudományu férfiú. Élő könyvtárnak és járó 
muzeumnak nevezték. (Eunap. Porph. p. 16.) Rhetorikus iratai 
elvesztek. (Töredékek Reiske p. 158— 211.) Csak egy maradt fenn 
teljesen: rcspi ítyoo?, a fenségesről.1) Egyes túlzásokat és helytelen 
idézetet nem számítva, egészséges kritikai munka, remek stílus
ban, úgy hogy sokan másnak tulajdonítják. Longinus a fenségest, 
philosophiko-kritikai szempontból fejtegeti, helyes ítélettel. A  
maga nemében már csak tárgyánál fogva is páratlan aesthetikai 
munka.

Jelentéktelenebb írók:
Basilikosf nikomediai sophista; Apsines, kinek müve egy

x) Magyarra fordította Kis János. Szépt. remekírók.
41*
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része eltorzított állapotban maradt fenn. (Walz IX, 340— 467.) 
Már Uhunkén 1765. felismerte, hogy valószínűleg Longinus rhe- 
torikájából került bele egy rész. Szintígy Finckh és Spengel 
(Münch. gél. Anz. 1837 N. 17. 139. 1.) még többet tulajdonítanak 
belőle Longinusnak.

Minukianos-n&k meg van a rcepí éTtt̂ etpTrjjiáTtov ez. müve (Walz 
IX, 597— 613).

Aeliu8 Theon és Aphthonios, máig is meglevő 7upoYi>pá<3(i.ata-k 
szerzői.

e) 323— 395 K r. u. és tovább. —  A görög rhetorikának ez 
utolsó korszakában háromféle az uralkodó irány. 1 . a technikai, 
mely még mindig teremteni akart, de nem tudott; 2 . exegetikus, 
melyre legalább szükség volt; 3. lexikographus, mely reánk nézve 
igen üdvös, a mennyiben számos adatot megőrzött számunkra. —  
Eredeti alkotásról egyiknél sem lehet szó. Tanultak e a mit meg- 
tanúltak, azt más alakban ismét leírták: ebben állott irodalmi 
működésük. E három irány természetszerűleg zárja be a rheto
rika történetét. Az elsőben még megvan a rhetorikai munkálkodás 
árnyéka. Ez a mécs utolsó lobbanása. A második lemond az alko
tásról, melyre úgy sem volt képes és a régiek magyarázására adja 
a fejét. A  harmadik végre —  gondoskodik legalább rólunk s 
becses adatokat halmoz fel, külömben csekély irodalmi becsü 
művekben. Érzi, hogy a görög rhetorika története véget ért s meg
készíti a könyvhöz a tartalomjegyzéket is, hogy könnyebb legyen 
benne az eligazodás. S ez által hálánkat érdemlik ki, mert legalább 
hasznosat dolgoztak.

I. A technikusok:
Rufus, Perinthosból, kitűnő sophista. Kétséges, vájjon az 

övé-e a Walznál az ö neve alatt kiadott zé/y-q. (W. III, 447 
— 460.)

Tiberius. Suidas említette számos műve elveszett, csak egy 
maradt meg: itepl ayri\Lázw (W. V III, 487— 520).

Phoibamon-tói, Kyros-tói, Mcucimus-tói szintén maradt fenn 
egy-egy dolgozat.

Menandros, Hermogenest és Minukianost kommentálta. 
Müve rcepi éjttőeixtixc&v W. IX , 127 — 321.

Sopater, Hermogenes kommentátora (W. V, 1— 211) Siaípeoic 
C*)t7][i.áTa>v ez. müve Walznál található (V III, l — 385).

Nikolaos (W. I, 262— 420), Nikephoros Basilika (f 1180),
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(W . I, 421— 525) és Georgios Pakhymeru (+ 1310), (W. I, 535—  
596) progymnasma-írók.

A többieknek puszta nevével vagy Suidas említette munkáik 
ezímével nem sokat érnénk, tehát elhagyjuk.

II. A Commentatorokról szintén keveset tudunk. Eészint szó
nokokat, részint technikusokat kommentáltak.

I I I .  A szótárírók sokkal nevezetesbek ránk nézve. Első sor
ban említhetjük Harpokration szótárát: As£txóv td>v déxa prjtóptüv, 
mely ránk szállott. Továbbá, a korszak keretén tú l: Photius (IX-ik 
száz.) Bibliothekáját 280 munka leírásával. Aztán Suidas, Hesy- 
khios, Pollux, s az ismeretlen szerzőjti Etymologicum magnum. 
Mindezek igen becsesek és fontosak a szónokok szövegének kritikai 
megállapítására nézve.

Ezzel végig haladtunk a görög rhetorika történelmén s e 
vázlatból is látjuk, mily nagy szerepet játszott a rhetorika a görög 
világban. Keletkezésétől kezdve elenyésztéig minden időben szá
mosán akadtak, kik e disciplinával való foglalkozást tették éltük 
feladatává. Külömböző irányok küzdöttek egymással mindvégig. 
A  tömérdek munkához képest édes kevés maradt reánk; mind a 
mellett összevetve ezeket a meglevő beszédekkel, tökéletes fogal
mat szerezhetünk a görög szónoklatnak úgy elméleti, mint gya
korlati oldaláról. A szónoklat ugyanis két alakban fejlődött ki, 
mint praktikus és mint sophistikus szónoklat, mely utóbbinak 
fóruma csakhamar az iskola lön. Valóban oly nagy mértékben 
sehol sem fejlesztették a rhetorikát, mint a görögöknél. A  rómaiak 
ebben is csak utánzói a görögöknek. Az Auctor ad Herennium ez. 
jelentékeny műnek pl. csak a nyelve latin : tartalmilag görög rhe
torika ez is. Hasonlít az Anaximeneséhez, csakhogy bővebb, ki
dolgozottabb. Cicero nagyobb szónok, mint rhetorika-író. Quinti- 
lianus leginkább történeti szempontból érdekes. —  Érdekes 
körülmény, hogy a görög rhetorika voltaképpen a sophistikának 
köszöni kifejlődését. Nem csoda, ha eleinte nagyon gyanús volt ez 
a tudomány, mely a rossz ügyet jóvá tenni ígérkezett, és ha már a 
görögök közt ellenségei támadtak az ily mesterségnek. Ilyen ellen
sége Platón legalább a szónoklat akkori gyakorlatának s a mód
nak, melylyel avval a sophisták bántak. Mert magát a rhetorikát, 
mint tudományt, ő sem veti meg. Szerinte a rhetorika a jó  fel
ismerésének akaratával és tehetségével azon czélra tartozik töre
kedni, hogy a polgárok lelkét ne csak meggyőzze, hanem meggyő
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zés által az erényre vezesse a arra, hogy a dialektikus methodus 
alakjában nézeteit minden tekintetben igazolja. Aristoteles a rhe
torikát a dialektika mellékdarabjának, mássának mondja. Platón 
a dialektikát a rhetorika methodusának tekinti, Aristoteles a dia
lektikának alája rendeli a rhetorikát.1) Általában —  mint említők
—  Aristoteles kél a Platóntól körülbelől megtámadott rhetoriká
nak a védelmére s bevezetése a platoni Gorgias ellen van irá
nyozva, noha nem mondja ki. Azonban az ékesszólás korábbi 
theoretikus kísérleteiről ő sem ítél jobban, mint Platón. —  Azt a 
felsőbb irányt, mely a rhetorikát tudomány-rangra emelte, a phi* 
losophia adhatta meg neki. Mikor a rhetorika szakított a philoso- 
phiával, egyszersmind saját hanyatlásának epocháját nyitá m eg; s 
ezt a hanyatlást sem egyes írók termékenysége, sem a rhetorika 
kiterjedt művelése nem tartóztathatta feL Nem, mert az állami 
élet felbomlása után a szónoklat csak ideig-óráig tengődhetik. 
Rövid tárgyalásunkban tekintettel voltunk úgy az emelkedés, mint 
a sülyedés okaira, s nem hallgattuk el a görög rhetorika árnyék
oldalait sem; mert helyesen mondja Spengel, hogy a régi kor nem 
azt akaija, hogy csak bámuljuk és csodáljuk, hanem hogy meg
ismerjük és felfogjuk.

Dr. Cse n g e m  János.

Anthol. Pál. XL 68.

Hogy Nykilla haját feketére befesti, hazudság:
Mert már a boltban vette haját feketén.

Ford. P. Thewr. Józs.

') H. Anton : Ueber die Rhetorik bei Aristoteles in ihrem Verhált- 
nisse u. Platon’s Gorgias. R. M. N. F. XIV, 570—598.
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A MADÁR ÁRJA MONDÁÉBAN.

% Claudius Aelianus Ilepl Cctcwv töiónjtos czímü müvében el
mondja, hogy egy sas hogyan mentett meg egy csecsemőt. A cse
csemő története nagyon hasonló Astyagés, Mandané és Kyros 
történetéhez, de még inkább Akrisios, Danaó és Perseus mondájá
hoz* E történet végén így folytatja: áXX’ ’A^aitiévTj |iiv tóv IlépsYjv, 
óíp’ oo xátsiaiv Tjtröv Ilsparöv s^éveia, ástoö tpó«i{iov áxoów Ytvéad-au1) 
E kis monda-töredék mellé állíthatni azt a mondát, mely Firdűszí 
Sáhnámeh-jában egy kiváló hős, Zál, hasonló nevelkedéséről szól.

Szám, Nerimán fia, sokáig volt gyermektelen; végre szül 
neje egy fiút, a ki igen szép, csak egy a hibája: haja teljesen ősz. 
Hét napig nem merik ezért a nők Számnak megmondani, hogy 
fia van ; végre egy bátor dajka tudtára adja. Szám megnézi a cse
csemőt, fél, hogy kigúnyolják, hogy a gonosz fajzatja került a 
fehérhajú gyermekkel családjába, majd haragra lobbanva káro
molja az istent, és a csecsemőt messze, Elburz hegyéig, közel a 
naphoz, viteti és ott hagyatja. Ott van a Szimurgh madár fészke. 
A csecsemő egy nap egy éjjel ott fekszik, néha ujját szopogatja, 
majd meg kiabál; végre észre veszi a madár, megszánja, elviszi 
fiaihoz fészkébe, és mivel teje nincs, friss zsákmány vérével szop
tatja. A  fiú a Szimurgh kicsinyeivel együtt nő fel és legénykorában 
is a madár fészkében marad. A  Szimurgh megtanítja beszélni és 
Desztán-i zend-nek nevezi el, Firdűszí magyarázata szerint: «kih 
bá tű peder kérd desztán u bend*, mert atyád rajtad gonoszságot 
és ravaszságot követett el. Szám azonban álmában Hindűsztánból 
jövő lovagot lát, a ki hírül adja neki, hogy fia é l ; karavánoktól is 
hall olyasfélét, és a papok is, kikkel álmát mégfejteti, korholják 
tetteért és biztatják, hogy keresse fel fiát. Elindul tehát és útköz
ben éjjel ismét álmot lát: Hindűsztánból nagy sereg élén egy ifjú 
lovag jön, jobb felől mellette egy bölcs, bal oldalt egy múbed 
(pap, tudós); az egyik lesújtó szavakkal tárja eléje gonosz tettét 
és azt mondja, hogy ha bűn a fehér haj, tekintse Szám saját haját 
és szakái lát, mely olyan mint a fűzfa levele. Végre meglátja az

v) 12, 21. E kiadást használtam: Clavdii Aeliani, de animaliom na- 
tnra libri XVII. Petro Gillio Gallo et Conrado Gesnero Heluetio interpre- 
tibus. Coloniae Allobrogmn. Apud Philippum Albertam. MDCXVI.
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apa fiát, a mint a fellegekig érő fészek körül járkál. A Szimurgh 
tudva, hogy mit akar az a sok ember a hegy alján, egy tollát adja 
a fiúnak, hogy ha nagy veszélyben lesz, tegye tűzre, és arra a 
Szimurgh rögtön ott terem segítségére; aztán leviszi atyjához, a 
ki örömmel fogadja és Zál zer-nek, aranyos Zálnak nevezi.1)

Azt tartom nem kellett sok ahhoz, hogy ugyanaz a monda 
Akhaimenésről is meg Szám fiáról is szóljon. Az újperzsa monda 
alakjai nagyon elmosódnak, ha az Avesztáig követjük nyomukat. 
Nerítnán az óbaktriai naremanauh, a férfiindulatú, és eredetileg csak 
Kere<?a<?pa mellékneve, később fia neve le t t ; ’A^atiiévtj; az óperzsa 
hakhámanis, a társasindulatú, tehát még a két névben is ugyanaz 
a szó van m eg! Szám az óbaktriaiqáma, a megnyugtató, gyógyító; 
eredetileg az egész nemzetség neve volt, később Nerimán fiáé lett, 
kire a monda Keresá^pa hőstetteinek egy részét ruházta.3) Z á l, 
mint a szó alakja is mutatja, elő sem fordúl a régi perzsában. 
Látjuk tehát, hogy az Akhaimenés neveltetéséről szóló monda egy 
töredéke a II. században Kr. u. görög írónál található és hogy 
egész terjedelmében más perzsa fejedelmi sarjadékról van feldol
gozva a XI. században Kr. u.

Helyesen jegyzi meg Duncker,8) hogy a perzsák e hagyo
mánya szerint királyaik őse az ég különös kegyében részesült. 
A  madár ugyanis az Avesztában a jó  szellemek közé tartozik, 
mert a magasban, a tiszta levegőben lakik. A  közönséges kakas, 
az óbaktriai parődarsh, azaz a szárnyát előbb felfelé tartó (és úgy 
kiáltó), szavára elfutnak a gonosz szellemek; az ashőzusta, azaz a 
tisztától kedvelt, megeszi a levágott körmöt és a szent könyv sza
vait mondogatva elűzi a gonosz szellemeket.4) Két más madár, 
Amru és Csaviru, az összes magvakat termő csudálatos fáról el
terjeszti a magot mindenütt. Végre az újperzsa szimurgh az óbak
triai $aena meregha, azaz sasmadár, griff madár; tehát még a madár 
is ugyanaz a monda görög és perzsa alakjában. Az óbaktriaiból

*) Vullers, Firdusii liber regum I. köt. 131. 1. 46. versétől a 140. 1. 
211. verséig; Mohi, Le livre des rois, publié pár Mme Mohi, I. köt. 167 
— 178. 1.; Szász K. A világirodalom nagy époszai, I. köt. 271. 1.

a) Justi, Handbuch dér Zendsprache 168—294. 1.
8) Az ókor története, ford. Jónás J. IV. köt. 329. 1. V. ö. a 160., 161, 

és 263. 1.
4) Justi id. m. 43. * 87. 1.
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lett a középperzsa (pehlevi) c/m, gin mru és (párszi) cf ina mruh, sőt 
az ujgur, tehát török-tatár szimrukha, és az új perzsa alak.1) 
A Szimurgh a perzsa vallási életben legrégibb korától egész a X IY . 
századig Kr. u., a Ferid eddin Attár költő Mantik uttair (a mada
rak beszélgetése) czímü mystikus költeményéig vallásban, mon
dában és bölcseletben egyaránt fontos szerepet játszott.2)

Hogy a tűz mily nagy jelentőségű volt az ősi ember életében, 
hitében; hogy e tűz az égből szállt le fába és mint lélek emberbe; 
hogy a madárban is él, mert a villám isteni sas, ölyv vagy har
kály : azt a legrégibb mozzanatoktól egész addig az árja mondáig, 
h jgy  gólya hozza az újszülött gyermekeket, gyönyörűen állította 
össze Steinthal.8) E régi hitre kell vissza \ inni a görög-latin és 
perzsa 4) néphit ama sajátságát, hogy madarak röptének rendkívüli 
fontos jövendölő erőt tulajdonított. E hit eredete valószínűleg az 
indiai s perzsa árják és a görög-latin néptörzs együttélésnek ko
rába esik.6)

Sőt a görög mythos nemcsak nagy jelentőségűnek tartotta a 
madarak repülését, hanem mint a perzsa monda, arról is regélt, 
hogy a madarak csecsemőt is tápláltak. Magát Zeust táplálták 
csecsemő korában szent galambok az Ókeanos hullámai felől 
hozva ambro8iá t; más monda szerint egy nagy sas szítt nektárt a 
szírt bői és azzal itatta Zeust.6)

Dr. P ozdeb K áro ly .

Auson. epigr. 23.
Kincset lel, ki magát felakasztani készül. A kincset 

Fölveszi s a kötelet teszi helyébe oda :
A ki a kincset elásta, reá nem akadva a kincsre 

Megleli a kötelet és fölakasztja magát.
Ford. P. T. E.

*) Justi id. m. 289. 1.
*) L. e költemény Garcin de Tassy adta kiadásában a 328., 689.,

742., 784. stb verset, de különösen az 1097-diket.
s) The original forrn of the legend of Prometheus, a Goldziher Mytlio- 

logy among the Hebrews czímű műve függelékében, a 366. s köv. 1.
*) Herod. 3, 76.
6) Keiper, Die Perser des Aeschylos als Quelle für altpersische Altér-

thumskunde 13—14. 1.
6> Preller, Griechische Mythologie, 3. Aufl. I. köt. 105. 1.
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AZ ÚJGRAMMATIEAI IRÁNT ÉS A PSYCHOLOGIAI 
MOMENTUM A MONDATBAN.

Két ízben volt alkalmunk a Németországban alig egy évtized 
óta létező és ma már —  mondhatjuk — uralkodó újgrammatikai 
irányról szólani e társaságban, midőn ezen irány egyik fő és talán 
leggenialisabb képviselőjének, Osthoffnak két munkáját (1. e köz
löny IV. 4 és V. 5-ik füzeteit) ismertettük. Kiemeltük ugyanakkor, 
hogy két sarkalatos elve van ezen új iránynak: először, hogy a 
nyelvben uralkodó hangtani törvények mind kivétel nélkül érvé
nyesülnek, ez a nyelvnek physiologiai momentuma; másodszor, 
hogy a hangtani törvények mellett psychologiai momentumok is 
szerepelnek a nyelvben, melyek szerint valamely nyelvi alak egy 
másik vele bizonyos tekintetben rokon nyelvi alakhoz hozzá ha
sonul.

Az első, a ki ezen új iránynak útat mutatott, Steinthal. Ö volt 
az, a ki különböző irataiban («Assimilation und Attraktion psy- 
chologisch beleuchtet# a Zeitschr. für Völkerpsychologie I, 83—  
179-ik oldalain, «Ursprung dér Sprache*, «Einleitung in die Psy- 
chologie und Sprachwissenschaft») a psychologiának és nyelvtudo
mánynak szükségképen való összekötésére először figyelmeztetett. 
Úttörő eljárást tanúsított Scherer epochalis munkájában «Zur 
Geschichte dér deutschen Sprache* (Berl. 1868). Legfőbb érde
mei, hogy a hangphysiologia eredményeit teljes mértékben értéke
síti, a hangtörvényeket nagyobb szigorúsággal kezeli, az analogi
kus képződményeket jobban tekintetbe veszi, és az új gondolatok
nak gazdag tárházát nyitja meg előttünk. Igaz, hogy ezen előnyeit 
háttérbe szorítja pók más gyöngeség. Ilyen pl. az, hogy aa analogi
kus képződményeket «hamisaknak» tartja: nem veszi még észre a 
nyelvben uralkodó psychologiai momentumot, mely ezen alakokat 
megteremtette. Egynéhány ifjabb tudóst illet meg az az érdem, 
hogy Scherer hibáit fölismerve, helyes irányba terelték a nyelvi 
kutatást, és hogy megalapították az «új grammatikai irányt*, 
melynek ma már majdnem minden németországi egyetemen van 
képviselője, s köztük nem egy kitűnő embere. Mindenekelőtt ki
emelkednek Paul («Untersuchungen über den germanischen Voca- 
lismus», Halle, 1879. «Principien dér Sprachgeschichte», Halle
1880.) Freiburgban, Osthoff («Das Verbum in dér Nominalkomposi-
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tion im Deutschen, Griechischen, Slavischen und Romanischenw, 
Jena, 1878. «Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete 
dér indogerinanischen Sprachen# Brugmannal együtt kiadva.) Hei- 
delbergben, Brugmann Lipcsében, Behagel («D ie Zeitfolge dér ab- 
hángigen Rede im Deutschen*, Paderbom, 1878.) Heidelbergben; 
továbbá Brauné (a Paullal kiadott folyóiratban «Beitráge zűr 
Geschicbte dér deutschen Sprache u. Lit.#), Briickner, Delbriick 
(«Einleitung in das Sprachstudium. Ein Beitrag zűr Geschichte 
und Methodik dér vergl. Sprachvorschung». Lipcse, 1880. «Syn- 
taktische Forschungen*); Devantier («Ueber die Lautverschiebung 
und das Yerháltniss des Hochdeutschen zum Niederdeutschen#. 
Virch.-Holtz. Samml. Heft 376. Berl. 1881.); Hoffmann («D ie 
Konstruktion dér lat. Zeitpartikeln*>, Bécs, 1875); Jolly («E in  
Kapitel vergleichender Syntax#); Leskien (fölolvasásaiban és ira
taiban, különösen a következőben: tDie Dekl. im Slavisch-Litaui- 
schen und Germ.#); Liibbert («D er Conjunctiv Perfecti und das 
Futurumexactum#, »DieSyntax von Quum». Boroszló, 1867 — 70); 
Merguet («Entwickelung dér lat. Formenbildung». Berlin, 1870. 
«D ie Ableitung dér Verbalendungen aus Hilsverben» ; «Bemer- 
kungen zűr lat. Formenbildung# aZeitschr. f. vgl. Sprachforschung 
XX I, 149. sk. old. «DieHilfsverbaalsFlexionsendungen» aJahrb. 
für eláss. Phil. 1874, 145. s köv. old. «Ueber den Einfluss dér 
Analogie und Differenzirung auf die Gestaltung dér Sprachformen* 
programm-értekezés, Königsberg, Wilh. 1876.); Merzclorf; Gustav 
Mayer («Griechische Grammatika Lipcse, 1880.); Misteli («Laut- 
gesetz und Analogie* Steinthal Zeitschrift-jében X I, 363. s köv. 
o ld .); Sievers («Grundzüge dér Phonetik.» Lipcse, 1881.) Tóbler 
(egyes értekezéseiben); Whitney, Wölffiin («Lateinische und roma- 
nische Komparation.* Erlangen, 1879.); Ziemer («D ie Stellung- 
nahme des grammatischen Gymnasialunterrichts zűr neueren 
sprachwissenschaftlichenMethode.# Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen
1881. Jul.— Aug. 385—401. old. «Das psychologische Moment in 
in dér Bildung syntaktischer Sprachformen.» Programmértekezés, 
Colbery, Post, 1879. * Junggrammatische Streifzüge im Gebiete dér 
Syntax.» Colbery, Post, 1882.) és mások. De daczára annak, hogy 
ily számos és részben kitűnő hivei akadtak az új iránynak, mégis 
nagy volt ellene az oppositió. Ámbár hogy az új grammatikusok 
határozott vezérelvek szerint működtek, melyeket Osthoff több 
ízben (pl. az e közlöny Y, 5-ik füzetében általunk ismertetett nép
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szerű értekezésében), különösen a «Morphologische Untersuchun- 
gen» czímü vállalat első kötetének hosszabb bevezetésében kifej
tett, mégis elvek hiányával vádolták őket. Mióta azonban Paul 
«Untersuchungen über den germanischen Vocalismus» czímü 
munkájának bevezetésében egy nyelvtudományi systematika alap
ját megvetette és azt «Principien dér Sprachwissenschaft# czímü 
mesterművében betetőzte, el nem maradhatott az új irány jogo- 
súltságának elismerése, és meg fog szűnni talán az utolsó kétség 
is, ha Brugmann —  mint az tőle remélhető —  a nyelvtudomány 
teljes methodologiáját fogja adni. Sajátságos az, hogy Német
országban még az ((aprólékos betűzést vádjával is illették ezen 
irányt, Németországban, a szövegkritika nagy és ugyancsak iszapos 
áramának hazájában! Tény az, hogy ezentúl a szövegkritika is 
számolni fog vele, és nem fog erőszakos módon javítani akarni 
olyan helyeken, melyek a logikával ellenkezni látszanak ugyan, de 
a psychologiai momentum tekintetbevételével igen szépen megma
gyarázhatók ; nem is fog akadni számot tevő nyelvész, ki pl. Thu
kydides stílusát javítani akarná.

Föltűnő az újgrammatikai iránynál az, hogy mívelői mind
eddig túlnyomólag alaktani kérdésekkel foglalkodtak, míg a mon
dattan, egy pár kérdés megvilágítását kivéve (1. a föntebb felsorolt 
munkákat), háttérbe szörúlt. A latin mondattannál még csak ve
szünk észre egynéhány említésreméltó kezdeményezést, de a görög 
feltűnően el van hanyagolva. Az első, ki a mondat terén tett ed
digi kutatások eredményeit a magáéval megtoldva rendszeresen 
összeállította, s egyszersmind azon categoriákat is meghatározni 
törekedett, melyek szerint a mondat psychologiai momentumon 
alapuló sajátságai tárgyalandók, Ziemer, kinek (föntebb is emlí
tett) következő munkája alapján „ Junggrammatische Streifzüge im 
Gebiete dér Syntaxl< (in zwei Abschnitten: 1. Zűr Geschichte dér 
junggrammatischen Litteratur. 2 . Das psychologische Moment in 
dér Bildung svntaktischer Sprachformen) adtuk az újgrammati
kai irány történetének rövid vázlatát. A következőkben ismertetjük 
Ziemernek ezen munkáját, s azután elmondjuk azt, hogy miként 
gondoljuk mi a mondat psychologiai momentumon alapuló saját
ságait tárgyalhatóknak.

A munka, mint már a czím is mutatja, két részből áll. Az 
első ismerteti az újgrammatikai irodalmat, a második a mondat
tani alakok képzésében szereplő psychologiai momentumokról szól.
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Nézzük ez utóbbi részt közelebbről. Szerző szerint a mondat psy
chologiai momentumon alapuló sajátságai három csoportba oszt
hatók. Az elsőbe tartoznak azok, melyek oly módon keletkeznek, 
hogy két alak, melyek egymáshoz közel állanak vagy egymás
sal közel való érintkezésbe jutnak, de melyeknek szerepe ere
detileg különböző, külsőleg egymáshoz hasonulnak, pl. hsec 
(e. h. hoc) est lex prima, vagy 7jős (e. h. tóős) ap*/*/) ^jioXofía?. 
Ez az az alaki kiegyenlődés (formale Ausgleichung). Ide tar
toznak különösen a genus, munerus casus, tempus és modus 
tekintetében való kiegyenlődések, A másodikba azon mondat
tani alakok tartoznak, melyek úgy keletkeznek, hogy egy alak 
értelme (Inhalt) gyakorol egy másik vele bizonyos tekintet
ben összefüggésben levő alak értelmére (Begriifsspháre) befo
lyást oly módon, hogy a két alak értelem tekintetében egyen
lővé, de alak tekintetében különbözővé lesz, pl. pars urbes petunt 
(e. h. petit), vagy Xaóc ’A^atwv raíaovtat (e. li. Tusíoetat). Ez az 
anyagi vagy értelmi kiegyenlődéi (reale oder Bedeutungs-Ausglei- 
chung), az úgynevezett constructio ad sensum vagy synesim (xatá 
tó oY](iaivó{j.evov). Az ezen csoportba tartozó kiegyenlődések nem 
oly számosak, mint az előbbibe tartozók, s főleg csak a genus nu
merus tekintetében fordulnak elő. A harmadik csoportba azon mon
dattani jelenségek sorolandók, melyek úgy állnak elő, hogy két 
egymástól alakilag különböző, de egymással bizonyos értelmi rokon
ságban álló kifejezés (nem egyes alakok) egymásba olvadnak úgy, 
hogy a kettőből egy új kifejezés keletkezik, melyben a két előbbi 
alakilag és értelmileg ki van egyenlítve, pl. interdico alicui foro, e 
két kifejezésből interdico alicui fórum és intercludo aliquem foro, 
vagy £8o£ev aütfp fióvo? éX&eív e kettőnek £§o£ev aottj) jjlóvcj> éXdstv 
és spooXTjtb] autó? jjlóvo? sXfretv. Ez combinatiobeli vagy sorbeli ki- 
egyenlődés (Kombinations- oder Reihen-Ausgleichung). Ilyen ki
egyenlődés történik különösen a nominativus, accusativus, dati- 
vus, genetivus, oblativus, modusok, hasonlító mondatok és egyes 
igék constructiója tekintetében. Ez a kiegyenlődés mindenekfölött 
leggyakoribb módja.

Ziemer munkája kétségenkívül nemcsak érdekes, hanem fon
tos jelenség is: bírja a kezdeményezés érdemét, tanulságos, vagy 
legalább gondolkodásra késztető. De nem tarthatjuk helyesnek be
osztását, és részleteiben túlzásokkal vagy helytelenségekkel talál
kozunk.
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Beosztása majdnem ugyanaz, melyet Osthoff követ az alak
tani dolgok magyarázatánál; pedig véleményünk szerint mondat
tani dolgokat nem tárgyalhatunk helyesen ugyanazon categoriák 
szerint, mint alaktaniakat. Az általa fölállított három categoria 
nem eléggé kimerítő, mert pl. a pleonasmus egyikbe sem illik 
bele. A harmadik categoria a combinatióbeli vagy sorbeli kiegyen
lődés nem is eléggé határozott, mert nem tudjuk, hogy mit ért a 
sorok alatt, mondatrészek csoportját-e vagy mondatokat.

Nem lévén szándékunkban ez alkalommal a (76— 83., 84.,
8 8 ., 92., 94., 95., 97., 102., 103., 104., 112., 113., 117., 122., 127.,
131., 135., 137., 144., 154. és 156-ik lapokon előforduló) részle
tekre vonatkozó többféle kifogásainkat egyenként fölsorolni, csak 
a következő megjegyzésekre szorítkozunk. Szerző a sorbeli ki
egyenlődés alapföltételeinek és processusának szemléltető magya
rázatára helytelenül veszi fel az a : b =  a : p-féle mértani arányt, 
és ebben az egy ismeretlen tag (a : b =  a : y) keresését, mert ez 
esetben a nyelv nem teremt ismeretlen alakot, hanem az ismer
tekből alakít valami újat. Szerintünk az itt szóban forgó a : b =  
a : p-féle arány csakis számtani lehet, melyben a kültagok összege 
egyenlő a beltagok összegével, azaz a +  p =  a +  b (pl. 1 : 2  =  
3 : 4 itt 1 + 4  =  3 +  2). Azaz, ha interdico alicui =  a, fórum =  b 
és intercludo aliquem =  a, foro =  p, akkor keletkezhetik ez az 
alak: interdico alicui foro, valamint hogy ilyen alak is létezhetik : 
intercludo aliquem fórum, (mert a +  p =  a +  b). A 89-ik és köv. 
lapon az adverbium helyett álló adiectivumról szólva (pl. hodiernus 
[e. h. hodie] venis) azt mondja szerző, hogy e használat fogalmi 
attraction alapszik, de hozzá teszi, hogy ez által az ige közelebbi 
meghatározása traiectio útján a főnévhez csatoltatik. Ez utóbbi 
állítása homályos. Ki kellett volna fejtenie, hogy a kérdéses eset
ben a fogalmi attractio útján a határozói fogalom jelzőivé lesz, 
melyet mi a Bartal-Malmosi-féle mondattan ismertető bírála
tában (Magyar Tanügy, 1878. Y I I— V III) proleptikusan ma
gyarázó jelzőnek neveztünk. A 124-dik s következő lapon az 
acc. c. inf. keletkezését a következőképen magyarázza: A leges
legrégibb időben általánosan használatban lehettek ilyesféle ki
fejezések: iám filius meus amat, quod (e. h. id.) scio, ebből 
a pron. relativumnak a logikailag függő mondatba való átlépésé
vel lett quod (a mi azt illeti, hogy) filius meus amat, id scio, ebből 
a pron. dera. kihagyásával quod filius meus amat, scio, és ebből
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scio, quod filius meus amat. Ezalatt a quod eredeti pronominalis 
értelmét elveszítvén, egyszerű kötőszóvá (hogy-gyá) lesz és ekkor 
a quod-os mondat a függés jelölésére coniunctivust kap. így  ke
letkezhetett a régi latinságban csak egyszer (Plaut. Asin. I, I, 70) 
előforduló quod-os tárgyi mondat: equidem scio iám, filius quod 
amet meus, mely későbben egészen elenyészik, mígnem a Kr. 
utáni második századtól kezdve ismét gyakran föllép. De mivel 
egy ilyen tárgyi mondat alakjánál fogva könnyen össze volt té
veszthető a függő kérdéssel (mert a quod ugyanazon alakú a pron. 
interrogativummal), ennek kikerülése végett, megkülönböztetés 
ezélj ából a nyelv megalkotta a későbben egyedül használatos acc. 
c. inf.-féle alakot. Mindenki érezheti Ziemer magyarázata utolsó 
részében a hézagot. Hogyan lett az acc. c. inf. a quod-os mondat
ból, azt nem mondja meg. Szerintünk íg y : Mivel a quod-os mon
dat tárgyi mellékmondat, és minden mondatban legfőbb mondat • 
rész az állítmány, tehát először is az állítmány kapott olyan 
alakot, milyenben az igenév által kifejezett tárgy szokott állani, 
t. i. infinitivusit; mindjárt ennek hatása alatt, az analógia útján 
azután a tárgyi mondat alanya is olyan alakot vett föl, milyennel 
a névszó által kifejezett tárgy szokott bírni, t. i. accusativusit. így 
nyerhetett csak egy olyan mondat mint scio, quod filius meus amet, 
következő alakot: scio filium meum amare. Azt is kifejthette volna 
szerző, hogy mintán az acc. c. inf. így a függést jelölő alakká lett, 
az az analógia útján másfajta mellékmondatokra is átment (nemcsak 
tárgyiakra), különösen a személytelen kifejezésektől vagy néha 
passiv igéktől függő alanyi mellékmondatokra (pl. necesse est te 
hoc facéré, vagy dicitur co tempore matrem Pausaniae vixisse). 
Hasonló módon keletkezhetett a quod-os alanyi mellékmondatból 
az alanyi mellékmondatot kifejező nőm. c. inf. T. i. az állítmány 
az igenév által kifejezett alany alakját kapja, azaz megint csak 
infinitivussá lesz, míg az alany megtartja eredeti azaz nominati- 
vusi alakját. És épen ezen utóbbi tényben látjuk okát annak, hogy 
a nőm. c. inf. viszont nem használtatott a tárgyi mellékmondatok 
kifejezésére, mert a nőm. c. inf. nominativusa meg nem változván 
a quod-os mondat átalakulásakor, mint eredeti alak más mint ala
nyi mondatokban a függésnek jelölésére kellő erővel nem bírha
tott. Megjegyezzük még, hogy mind a nőm. c. inf. mind az acc. c. 
inf. csak jelentő alanyi és tárgyi mellékmondatokat fejeznek ki. 
A licet és necesse est-nél előforduló daticus cum injinitivo dativu-

Digitized by oogLe



640 PECZ VILM08.

8át sem magyarázza, pedig ott is attractioval van dolgunk (1. fön
tebb említett bírálatunkat), t. i. pl. vobis licet iám esse fortunatis- 
8Ímis, ebből lett vobis licet iám esse (vos) fortunalissimos. Még a 
kettős nőm. és kettős acc. második nőm. és accusativusa (vagy a 
mint nevezzük bírálatunkban: proleptikusan magyarázó alanya és 
proleptikusan magyarázó tárgya) is attractio útján keletkezhetett 
egy ősi határozóból (melynek nyomai azonban nem maradtak 
fönn), egészen oly módon, mint a határozó helyett álló mellék
névi jelző. És most még csak egyet: A mondattanok azt mondják, 
hogy a következő comparativusok mellett: plus, mimis, amplius, 
longius a szám és mértékkifejezések többnyire quam nélkül álla
nak ugyanabban az esetben, melyben az illető comporativusok 
(pl. minus duó milia [e. h. minus quam duó milia] hominum ex 
tanto exercitu effugerunt). Néha azonban kitétetik a quam vagy 
abl. comporationis áll a quam-os kifejezés helyett. Véleményünk 
szerint nem fordul itt elő semmiféle quam-kihagyás, hanem egy
szerű attractio, t. i. a comparativusok a határozói szerepű abl. 
comparationis-t olyan mondatrészszé teszik, mint a minő mondat
részt maguk fejeznek ki, tehát az imént említett mondat így for
dítandó : az oly nagy hadseregből kevesebb, kétezer ember (azaz 
kétezer ember [de nem annyi] kevesebb) menekült meg. Igaz, 
hogy itt nem látunk szoros logikai értelmet, de hiszen nem is logi
kai, hanem psychologiai momentummal van itt dolgunk.

Azt mondottuk, hogy nem fogadhatjuk el Ziemernek a mon
datban előforduló psychologiai momentum magyarázatára fölállí
tott kategóriáit. Legyen szabad tehát erre vonatkozólag saját né
zeteinket kifejteni.

Minden grammatikának, ha valamely nyelvet teljesen akar 
ismertetni, két főkérdésre kell feleletet adni. Az egyik az, hogy 
miben áll a nyelv egyes alakjainak, a beszédrészeknek lényege ; a má
sik az, hogy minő nyelvi alakokkal (azaz beszédrészekkel s ezeknek 
egyes alakjaival) fejezi ki az illető nyelv az egyes fogalmakat és gon
dolatokat, azaz mondatrészeket és mondatokat; továbbá, hogy minő 
esetekben használ az illető nyelv a fogalmak és gondolatok kifejezé
sére bizonyos, az anyanyelvtől eltérő alakokat. Az egyikre az alak
tan, a másikra a mondattan ad feleletet. Bármennyit gondolkod
tunk is, nem tudtuk belátni a mondattanra vonatkozó szokásos 
felfogás helyességét, (mely szerint az nem volna más, mint a 
nyelvi alakok használatának tana, valamint annak, hogy hogyan
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köttetnek össze (?) a szavak mondatokká és ezek egymás között), 
valamint azt sem tudtuk megérteni, hogyan lehet az igazi, helyes 
értelemben fölfogott mondattant nem mondattani alapra fektetni. 
A  nyelv alaktani jelenségeinek alkotó eleme a nyelv physiologiai 
momentuma, a mondattaniaknak a logikai momentum. Van azon- 
bán még egy harmadik tényező, mely ezen két alkotó elem mellett 
igen nagy szerepet játszik a nyelvben, mely abban egyaránt teremt 
alaktani és mondattani jelenségeket, és ez a nyelvnek, hogy úgy 
fejezzük ki magunkat, érzelmi, azaz psychologiai momentuma, va
lamint hogy a nyelv nem is más mint a beszédszerv, ész és szív 
alkotása. Ezzel egyszersmind megfeleltünk arra a kérdésre is, 
hogy van-e helye és milyen mértékben van helye a logikának a 
mondatban. Igenis, a nyelv mondattani jelenségeinek alapja a logi
kai momentum, de nagy hibát követünk el, ha a mondatban mindent 
a logika alapján akarunk megmagyarázni, mert nem veszszük tekin
tetbe a mondatban szereplő psychologiai momentumot, mely az illető, 
logikailag meg nem magyarázható mondattani jelenségeket megal
kotta. Szóval, a psychologiai momentummal számolni kell az alak
tannak és mondattannak egyaránt.

Ha már most mi a mondatnak psychologiai momentumon 
alapuló jelenségeit akarjuk tárgyalni —  a mennyiben (mint azt 
föntebb kiféjtettük) a mondat nem tárgyalható más mint mondat
tani alapon —  tehát a mondat psychologiai momentumon alapuló 
jelenségei is mondattani alapon tárgyalandók, azaz ki kell mutatni, 
hogy az illető mondatrészek és mondatok a psychologiai momen
tum minő működése alapján létesültek.. Ne higyük azt, hogy ilyen 
tárgyalási alapon összeütközésbe jövünk a logikai momentummal,
—  úgy okoskodva, hogy ha a mondat alapja a logikai momentum, 
akkor az ehez képest másodrendű szereppel bíró psychologiai mo
mentumon alapuló mondattani dolgokat nem lehet mondattani 
alapon tárgyalni, —  mert a dolog egyszerűen úgy áll, hogy ha a 
mondatban a psychologiai momentum működik, az mondattani 
kategóriákat alkot épen úgy, mint a logikai momentum.

A következőkben megkísértjük imént kifejtett elveink szerint 
a mondat psychologiai momentumon alapuló jelenségeinek ma
gyarázatára szükséges kategóriákat fölállítani.

I. Mondatrészek, melyek mondatrész által kifejezett fogalom 
hatásából keletkeznek. Pl. h*c. (e. h. hoc) est lex príma, melyben 
a nőnemű alany, hapc, a nőnemű névi állitmány lex, hatása által
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lett a semleges alanyból, hoc-ból; vagy pl. yJSs (e h. tóSs) áp*/̂  
rifc ójioXoYÍa?, melyben a nőnemű alany, rjSe, szintén egy nőnemű 
névi állítmány, hatása által lett a semleges alanyból, tóSe- 
ből. Ide tartozik a Ziemer-féle alaki kiegyenlődések nagyobb 
része.

II. Mondatrészek, melyek mondatrész által ki nem fejezett f o 
galom hatása által keletkeznek. Itt meg kell jegyeznünk azt, hogy 
ezen esetben a ható fogalom csak közvetlenül nincs kifejezve mon
datrész által, mert mindig benfoglaltatik egy másik mondatrész 
által kifejezett fogalom körében, tehát közvetve ki van fejezve. 
Pl. pars urbes petunt (e. h. petit), melyben a többes állítmány, 
petunt, az egyes számú alanynak, parsnak, fogalmában benfoglalt, 
de mondatrész által ki nem fejezett « többségi» fogalom hatása 
által keletkezett az egyes számú állítmányból; vagy pl. Xaó; ’A/aiwv 
rcsíaovtai (e. h. iceíoetai), melyben a többes állítmány, rceíaovtai, a 
föntebbihez hasonló módon keletkezett az egyes számúból. Ide 
tartoznak a Ziemer-féle anyagi kiegyenlődések és az alaki ki- 
egyenlődésnek egy kis része.

III. Monda trészek, melyek mondat által ki nem fejezett gondo
lat hatásából keletkeznek. Pl. ezen mondatban £8o£sv autói? efteXovtai 
(e. h. sfreXovtaí?) lévai a nominativusban álló jelző áO-eAovraí, mely 
az itt kiegészítendő nőm. c. inf. (t. i. ! 8o£sv aotois a b t o i é^sXovtal 
lévai) nominativusának jelzője, az auroü; jelzőjéből, édsXovxaíí-ból 
a következő mondat által ki nem fejezett gondolat hatásából le t t : 
s(3oóXovto (a&tol) é f t e X o v t a l  lévai. Ezen mondatban: £8o£ev aot(j> 
lióvo? (e. h. (ióv(j>) éXfrsiv a nominativusban álló jelző, [lóvoc, mely 
az itt kiegészítendő nőm. c. inf. (t. i. £8o£sv aory a t o <; (lóvoc 
éXfteív) nominativusának jelzője, az aoty jelzőjéből {lóvy-ból a kö
vetkező mondat által ki nem fejezett gondolat hatásából lett: 
spooXVjíhr] (aoröc) (i 6 v o <; éX&eív. Ide tartozik a Ziemer-féle sorbeli 
kiegyenlődések nagyobb része.

IV. Mondatrészek, melyek úgy keletkeznek, hogy egy mondat által 
ki nem fejezett gondolat beleolvad egy másik mondat által kifejezett 
gondolatba. Az összeolvadás úgy történik, hogy az első mondatból 
rendesen csak egy, többnyire a legfontosabb szó marad meg. Ide 
tartoznak az úgynevezett brachylogiák. Pl. ezen mondatban: 
iamdudum sumite poenas (Verg. Aen. 2, 103) az időhatározó «már 
régóta# úgy keletkezett, hogy ezen parancsoló mondatba: sumite 
poénos beelolvadt a következő ki nem fejezett mondat: iamdudum
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factuin esse oportuit, oly módon, hogy belőle csak a iamdudum 
időhatározó maradt meg. így  magyarázható meg a Demost. Olynth.
II. 4. fejezetében előforduló szövegkritikusok által hiában megtáma
dott következő rész : toótü>v aft/t vöv ópa> tóv xatpöv to o  X é y s i v, 
melyben a két birtokos jelző, toóroov és toö XáYstv úgy keletkezett, 
hogy ezen mondatba: o6/i vöv ópd> töv xaipöv toö Xé ŝtv beleolvadt 
a következő ki nem fejezett mondat: toótcüv vöv ópö> töv xatpóv 
oly módon, hogy belőle csak a toótcov birtokos jelző maradt meg. 
Ide tartozik a Ziemer-féle szóbeli kiegyenlődéseknek egy kis része.

V. Mondatrészek, melyek mondatrész által kifejezett fogalom  
erősítései. Ide tartoznak az úgynevezett pleonasmusok. Pl. ezen 
mondatban: neque tu haud dices (nem is fogod te mondani) a 
módhatározó haud (alig) a tagadó állítmánynak, neque dices-nek 
erősítése, valamint ezen példában is neque haud longe post. Az 
ide tartozó jelenségek a Ziemer-féle kategóriák egyikébe sem 
illenek.

VI. Mondatok, melyek mondat által kifejezett gondolat hatásá
ból keletkeznek. Ezen alapszik a latinban a consecutio temporum, 
valamint nagyrészt a függést jelölő coniunctivus obliquus haszná
lata a mellékmondatokban. Pl. ezen mondatban: exponerem etiam 
quem ad modum viveremus (e. h. vivamus) a kérdő mellékmon
datban azért van imperfectum, mert a főmondat imperfectuma gya
korol reá hatást. Vagy pl. ezen mondatban: Servius facile diceret, 
quod tritas haberet (e. h. habét) az okhatározó mondatban azért 
van coni. obliquus, mert a főmondat coniunctivusa van reá hatás
sal. Ide tartozik a Ziemer-féle alaki kiegyenlődéseknek egy kis 
része.

V II. Mondatok, melyek mondat által ki nem fejezett gondolat 
hatásából keletkeznek. Pl. e mondatban: nominat iste servum, 
quem magistrum pecoris esse diceret (e. h. dicit) a relatív mondat 
coni. obliquus*a a következő ki nem fejezett relatív mondat con- 
iunctivusának hatásából lett: (nominat servum, qui magister pe
coris esset). Vagy a következő mondatban: cum accusatus est, quod 
contra nem publicam sensisse eum dicerent (e. h. dicebant) az 
értelmező mondat coni. obliquusa a következő ki nem fejezett ok
határozó mondat coniunctivusának hatásából keletkezett: (cum 
accusatus est, quod contra rém publicam sensisset. Ide tartozik a 
Ziemer-féle sorbeli kiegyenlődéseknek egy kis része.

V III. Mondatok, melyek úgy keletkeznek, hogy egy mondat ál
l t *
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tál ki nem feje.ett gondolat beleolvad egy másik mondat által kifeje
zett gondolatba. Az ezen pontba tartozó mondattani jelenségek 
rokonok a negyedik pontban tárgyaltakkal, csakhogy míg ott mon
datrészeket, addig itt mondatokat alkot az egy és ugyanazon mó
don működő psychologiai momentum. Az összeolvadás itt is úgy 
történik mint ott, és ide is tartoznak úgynevezett brachylogiák. 
Pl. ezen példában: quin tu audi a quin-nel álló parancsoló mon
dat úgy keletkezett, hogy beléje olvadt egy ki nem fejezett kérdő 
mondat (t. i. quin [ =  qui ne] audis?) oly módon, hogy belőle csak 
a kérdőszócska maradt meg. Vagy e példában: quod vitium procul 
afore chartis atque animo prius, ut si quid de me promittere pos- 
snm aliud vere, promitto, a föltételesen hasonlító mondat: ut si 
qui de me promittere possum aliud vere úgy keletkezett, hogy a 
föltételes mondatba: si quid de me promittere fossum aliud vere 
beleolvadott a ki nem fejezett hasonlító mondat: ut qui de me 
promittere possum aliud vere, oly módon, hogy belőle csak a ha
sonlító kötőszó maradt meg. Ide tartozik a Ziemer-féle sorbeli ki
egyenlődéseknek egy kis része.

IX . Mondatok, melyek mondatrész által kifejezett fogalom erő
sítéséből keletkeznek. Az ide tartozó jelenségek rokonok az ötödik 
pontban tárgyaltakkal, csakhogy míg ott mondatrészeket, addig 
itt mondatokat alkot az egy és ugyanazon módon működő psycho
logiai momentum. Ide is tartoznak, épen úgy mint oda, úgyneve
zett pleonasmusok. Pl. ezen példában: neque nucleis ad oleam ne 
utatur (ne használja stb.) az erősített tagadású mondat a tagadó 
állítmánynak a tagadó kötőszó kettőzése által való erősítéséből 
keletkezett, valamint ezen példában is : neque nunc ubi sit nescio. 
Az ide tartozó jelenségek nem illenek a Ziemer-féle kategóriák 
egyikébe sem.

Ezek tehát az általunk fölállított csoportok, melyek, azt hisz- 
szök, praecisebbek és kimerítőbbek mint a Ziemeréi, sőt lehet, 
hogy talán teljesen kimerítők.

Említésre méltó dolognak tartjuk azt is, hogy a psychologiai 
momentum rendesen olyan mondattani jelenségeket alkot, me
lyek a mondat többi részeivel harmonikus egészet képeznek, m. pl. a 
kettős nominativust, kettős accusativust, dat. cum infínitivot stb. 
stb.; de gyakran olyanokat is, melyek a mondat többi részeivel 
nem képeznek harmonikus egészet, a szerint t. i., a mint egyenlete
sen vagy, hogy úgy mondjuk, erőszakosan működik, mint pl. a
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harmadik csoportban fölemlített két görög példában, hol a nőm. 
c. inf. kihagyott nominativusának jelzője, és ezen kihagyott nomi* 
nativussal azonos dativusi határozó nem képeznek teljes mondat
beli egységet. De mind ez nem oly fontos, hogy befolyással lehetne 
a csoportok fölállítására.

Természetes, hogy az általunk fölállított csoportok csak ak
kor alkalmazhatók, ha a mondatnak csakis psychologiai momen
tumon alapuló sajátságait tárgyaljuk. Mihelyt rendszeres mondat
tant adunk, az alapnak is másnak, szélesebbnek kell lenni, 
melyen a mondat psychologiai momentumai csak alkalmilag ma
gyarázhatók.

Dr. P ecz V ilm o s .

VEGYESEK.

— Orpheus Lithikáinak Ábel-féle kiadásáról a brémai «Philolo- 
gische Rundschau* terjedelmes ismertetést (p. 577—585) közöl Rzaoh 
Alajos tollából, ki kivált Hesiodosra, Apollonios Rhodiosra és a későbbi 
görög eposz metrikájának egyes pontjaira vonatkozó kutatásai által 
szerzett magának érdemeket. Rzach részletesen feltünteti Ábel kiadásá
nak előnyeit valamennyi előbbi kiadással szemben, és csak ritkán tér el
— még ritkábban helyesen — Ábel felfogásától valamely romlott hely 
javítására nézve. Alapos bírálatát a következő szavakkal végzi: « Sollen 
wir unser Gesammturteil über die vorliegende Edition aussprechen, so 
kann dies nur ein durchaus anerkennendes sein. Sowohl in den Lithika 
als auch im lateiniscben Damigeron reprásentirt Ábel* Ansgabe eine 
bedeutende Förderung des bisherigen Textes; namentlich betreffs dér 
Lithika hat sich dér Herausgeber das grosse Verdienst erworben, zum 
ersten Male den ganzen kritischen Apparat in trefflicher und umfassen- 
der Weise beígebracht zu habén, so dass für weitere Textesemendatio- 
nen eine feste Grundlage gewonnen ist*.
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AZ ÉSZT NÉPDALOKRÓL.

A mai kor a forrástanulmányok kora. A  költészet terén is 
szorgosan keresik, kutatják az ős-forrásokat: a népköltészeti ada
tokat. Gyűjtenek, összehasonlításokat tesznek, törvényeket vonnak 
le. Annál lázasabbnak kell lenni a munkának, mert a terjedő 
műveltség hovatovább mind inkább betemeti e forrásokat s már 
ma is sokszor nagy nehezen férhetni hozzájok. Szépen mondja az 
észt ének: a régi dalokból ezer darab a levegőben van elszórva, 
ezer a hóban eltemetve, ezer a sírokba szállott s a negyedik ezeret 
a szolgaság vesztette k i; azt pedig a mit a műnk (szerzetes) elta
kart, a pap imádsága elnyomott, ezer nyelv sem győzné elmon
dani.1) Bánk nézve saját népköltészetünkön kívül s egyszersmind 
ennek érdekében is, legbecsesebb a rokon népek költészete.

Ily  rokonunk a kis észt nép. A Balt-tenger partján 370 □  
mérföld nagyságban elterülő Észt-herczegségben csak 312,710, 
nagyobbára evangélikus vallásu észt lakik, de a Lívtartományban, 
valamint Pétervár, Pleszkov és Yitepszk orosz kormányzóságok
ban is laknak észtek, úgy hogy számuk 650,000-re tehető. E 
maroknyi kis nép óriási küzdelmeket állott ki ős időktől fogva, 
különösen a múlt század elején, midőn Nagy Péter Seremetjev-et 
az ország elfoglalására küldé. Ez ember borzasztó, hajmeresztő 
mészárlásokat, embertelen kegyetlenségeket vitt véghez köztök, 
b azokról cynikus kedvteléssel, leplezetlenséggel tudósítgatta 
tetteit helyeslő uralkodóját. S még sem vesztek el az észtek, sőt 
Nagy Péter czélszerübbnek találta egyezkedni velők. A tartomá
nyok meghódoltak, de úgy, hogy jogi különállásukat megtartsák. 
Az 1819-iki törvény felszabadította a parasztot az örökös szolga* 
ságból, de úgy, hogy minden földbirtok az uraké (nagyobbára 
német uraké) maradt, köztök szabad szerződésnek lévén helye. E 
felszabadítás tehát a legnagyobb ínségre juttatta a parasztokat, 
kik kénytelenek voltak bérbe venni a földbirtokosoktól s kikkel 
szemben semmi törvény nem oltalmazta őket. Később, de csak 
nagy lassan, újabb rendeletek szabályozták a viszonyokat, elég 
türhetővé tették helyzetöket. De most vallásuk és nemzetiségük

*) Hunfalvy Pál: Utazás a Balt-tenger vidékein.
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megölelése van küszöbön. Az oroszok mindenképen az orthodox 
vallásra akarják téríteni őket, bár előbb e tartományokban külön 
jogi állásuknál fogva vallásegyenlőség volt. De a muszka perfidia 
e szabadságon léket vágott. Előbb missionáriusok avval csalo
gatták ki a nép egy részét, hogy ha kitérnek, Dél-Oroszországban 
földbirtokokat fognak kapni. E reményben többen kitértek, de 
persze semmit sem kaptak. El vannak keseredve, vissza akarnak 
térni. De külön jogi állásuk ellenére alkalmazzák reájok az álta
lános orosz törvényeket: hogy az orthodox vallásból kilépni nem 
szabad, sőt furfangosan a vegyes házasságból származott gyer
mekeket orthodoxoknak keresztelik. E mellett az oroszok erősza
kosan oroszosítni akarják a népet, a német társadalomnak pedig 
nincs hőbb óhajtása, mint hogy az egész nép mentői hamarább 
elnémetesedjék.1) Nemrég olvastam, hogy az Írekéihez hasonló 
agrarius mozgalmak is vannak keletkezőben. S e csaknem ember- 
feletti küzdelmekben a kis észt nép megállotta helyét, el nem 
vesztette nyelvét, nemzeti öntudatát. Hogy kibirja-e tovább is a 
harczot, az a jövő titka.

Képzelhetni, hogy ennyi viszontagság közt mennyit szenve
dett a népköltészet is, mennyi elkallódott belőle. S mégis gazdag 
népköltészettel állunk szemben.

Az észt igen dalos nép. Szöveg és dallam nála egyszerre 
születik. Nincs is külön szavok az éneklésre és költésre, mindkettő: 
laulma. Hunfalvy azt mondja: a nép hangja az éneklésre van 
teremtve, valamint nyelve is nagyon alkalmas arra, alkalmasabb 
a finnél és magyarnál; ezeknél a hosszú szók tetemes akadályokat 
okozván. Neus é9 Kreutzwald szerint régebben vándor dalosok 
járták be a tartományt, kezökben a sajátos észt hárfával (kandel 
v. kannel). A  nép igen szerette s nagyra‘becsülte őket. Az utolsó 
vándor énekes, kiről az irodalomnak tudomása van, 1812-ben 
vagy 1813-ban halt meg. Ma már ilyenek nincsenek, de a nép 
mezei munkánál, társas összejöveteleknél stb. folyvást hangoztatja 
eleven, kedves dalait, ámbár újabban a német szellem mind 
inkább kezd hatni. Pedig e szellem merőben ellenkezik az észt 
nép szellemével. A német itt in, mint mindenütt, hova lábát teszi, 
be akarja vonni boa-nyálával áldozatát, hogy kényelmesebben 
elnyelhesse. .

*) Hunfalvy Pál: Utazás a Balt-tenger vidékein.
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E még hamisítatlan dalokat óhajtom e lapokon megismer
tetni Neus gyűjteménye alapján.1)

E dalokat leginkább a nők őrzik s legnagyobb részben ők is 
költik; a legtöbb dalból kiérezhető, hogy nő szól belőlök. Még az 
ilyenből is :

Oh dalolj, dalolj, kis szácskátn,
Csicseregj én madámyelvem!
Oh szeress, lobogj szivecském,
Oh merülj a gyönyörökbe!
Akkor fogsz te hallgatni csak,
Hogyha a fekete földben 
Két fehér deszka közt fekszel,
Szép koporsó közepében.

Énekel örömében, bánatában. Azt mondja: sokszor a ki 
hall, azt hiszi, hogy gyermekies vidorságból dalolok, pedig bána
tomban énekelek, búbánatban évelődöm. A mikor szája nótákat 
fú a nyír- vagy hárs-levelen, szíve gyászol 8 az észteknél szokásos 
részletességgel így szól:

Szemeimből könny patakzik,
Két orczámon végig omlik,
Két orczámról a nyakamba,
A nyakamról kebelembe,
Kebelemről az ölembe,
Az ölemből térdeimre,
Térdeimről lábaimra,
Lábaimról a talpamra,
Talpamról az ujjhegyekre,
Ujjhegyekről le a földre.

S hozzá teszi az észteknél szintén szokásos nagyítással, hogy 
könnyei a földből források, folyamok alakjában feltörnek.

Az új dalok után nagyon kapkodnak. Az ének is azt mondja:

Olyanok az új dalocskák,
Mint a frissen szedett babszem,
Mint a lágyra főzött borsó,
Mint a béfőzött ribiszke,
Mint a jávor pergő magja,
Mint az édes mogyoró-bél.

l l Elistnisclie Volkslieder. Ursclirift und Uebersetzung von H. Neus. 
I—III. Bd. Révai, 1850-1852.
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Az észt igazi elemében van, ba dalol.

Hogyha énekelni kezdek,
Énekelni, ujjongatni:
Fékkel meg nem fékezhetnek,
Zabola nem zaboláz meg,
Kantár engem vissza nem tart,
Barna tenger el nem csittít,
A magas menny nem korlátol.

S továbl):
Hamarább kivész az erdő,
Pursában, mező Pammában,
Frissen száradt hal Kurrában,
Vagy a potyka Sörwe mellett,1)
Mint a szó kifogy belőlem.

Sőt a dalra hallgat, a dal meghatja az egész élő és élettelen 
természetet.

Hadd daloljunk bé az estbe,
Távozó nap búcsújára!
Dagdenig szálljon dalunk el,
Uraságok udvaráig!
Ház előtt az éger rezeg 
S Kappelben *) terebély nyírfa.
Ott kígyózik egy patacska,
Hamis halak a patakban,
Oregonok,8) barna háttal,
Széles lazacz, tarka-barka,
Hosszú csuka, vaskos fejjel:
Megállanak a tengerben,
Búsan omló patakokban 
S hallgatóznak.

El is mondja szépen a lány, hogy miként lett belőle költő:

Sok menyegzőn volt anyácskám 
S engem mindig vitt magával.
Kötőjébe göngyöli te,
Az ölében babuskála.

A) Piirsa, Pamma, Kurra faluk; Sörwe földnyelv Oesel szigetén.
9) Dagden sziget; Koppéi major Wierlandban.
3) Oregon oxeprhynclius a csontos halak osztályához tartozó közép

nagyságú hal a keleti tengerben. A hering ivásakor ezt csoportosan követi,
hogy ikráját elkapdossa. Magyar neve — tudtommal — nincs.
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Jó anyácskám eddegéle. 
Eddegéle, megetetett.
Maga ivott, megitatott, 
Megetetett két kezével, 
Megitatott az ölébeü,
A dudásnak poharából, 
Énekesnő kannájából, 
így lettem én énekesnő, 
így lett költő a leányka.

S tovább:
Hisxen dalnok az apám is, 
Énekesnő az anyácskám,
A bátyáim szinte költők, 
Dalosok az ángyaim mind.

Más helyütt meg így szó l:

Ott a falu alatt szánték, 
Durva földet boronálék, 
Szénát gyakran gyűjtögettem, 
Arattam, kévét kötöztem. 
Otthon meg szövéshez ülve, 
Járt a kezem a szövésen,
Csak dobáltam a vetélőt, 
Lábam a talpat tapodta.
Hej, de ajkam szavakat szőtt, 
Páros rigmusokba szókat.

Ép így beszél a férfi dalos is:

Mikor az anyám ringatott 
Ringó rengő bölcsejében, 
Dalos ajkkal, szép énekkel 
Szenderített el engemet.
Alom édes tündérei 
Bölcsőm körül ott zsonogtak. 
Még erősebb lett a dal most 
És szivembe tört be, folyt be, 
Rejtett mélyén hogy kikeljen. 
Majd pásztorgyerekké lettem, 
Alkalmatos a munkára. 
Nyájat őrzeni kiküldtek, 
Égerfák közt az üszőket, 
Uszőnyájat a nyiresben.
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Erdőbe borját terelni.
Hajlékony nyelvű madárkák 
Kis szájukkal hangicsáltak;
A rigó a tüskebokron,
A fogoly a mogyorósban,
Napsugáron a kis fecske,
A veréb a házereszben.
Kiki maga módja szerint 
Az öröm dalát dalolta.
A pacsirta fenn trillázott,
Csattogott a csalogányka.
Mást dalolt a szél fuvalma,
Susogása az esőnek,
A tengernek mormolása,
Vagy a hullámok zenéje.
Kürtjébe fútt a zivatar 
És dudált az erdő orma.
Ily dalok hát bennem is csak 
Énekeket ébresztének 
S a magot csirába hajták,
Mely ott lent az asBzu földben 
Harmat nélkül úgy szenderge.
Torkomat hát készítettem 
S rá csendítettem dalokra.
Szántva, vetve, boronálva,
Csak magam dalát daloltam.
Dallal együtt nőttem én föl,
Együtt lettünk férfiakká.

A daloknak itt is, mint mindenütt, fő-fő éltető ere a szerelem. 
Bár egy nagyon józan dal azt mondja:

Addig kedves a mező, míg 
Nincs a széna lekaszálva ;
Addig csillognak a rendek,
Míg a gyűjtők fel nem rázzák ;
Szederbokor addig piros,
Míg le nem szakítják szedrét:
Csak addig leány a lányka,
Míg fiúkkal nem enyelgett,
Izzó karok át nem fogták 
S dallal el nem szenderíték.

De azért a lányka csak úgy vágyik egy igaz szeretőre, 
madárból is nevelne egyet magának.
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Koddasmában nagy fenyőfa,
Lewwalában széles éger,
Tarwast *) ormán karcsú tölgyfa.
Három kakák ott kakukol 
Énekel három madárka!
Szól az egyik: halál, bánat 1 
Szól a másik : gyászolj, gyászolj!
Harmadik : széped karjába !
A ki mondja : halál, bánat,
Megégetem a halálnak.
A ki mondja : gyászolj, gyászolj,
Özvegy asszony légyen abból.
Széped karjába ! ki mondja,
Azt magamnak piperézem,
Férjemül azt fölnevelem.

De meg is becsülik egymást a szeretők, hiszen alig akadunk 
olyan szerelmi dalra, mely a hűtlenségről panaszolkodnék. Inkább 
a legény úgy kényezteti a mezőn őt meglátogató lányt:

Ülj le, drága aranyom, jer,
Ülj le kicsi kis galambom,3)
Ülj le ide a bundára,
Telepedj le a sapkámra.
Meg ne sértsen érdes tüske !

De a lány is ugyancsak epekedik utána:

A városba ment madárkám,
A városba ment a kedves,
A vásárra szép galambom,
Tengerpartra békességem ?
Vissza jő-e ? vissza nem jön 
Hoz-e zsemlét ? vagy dehogy hoz ?
Nem epedek zsemleért én,
Sem városi süteményért,
Zsemle hulljon a mocsárba,
Sütemény a parton vesszen.
Csak <5 jöjjön oltalmamra,
Jöjjön el segítségemre!

l) Kaddasma, Lewwala majorok Ferwenben, Tarrvast Fellinben.
9) Az eredetiben: medvebocsom. Ez nagyon gyakori kedveskedés.
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Más helyütt meg a legény gyorsan készülődik, nyergei, 
bevágtat a városba, mintha rossz előérzete volna. A város kapu
jánál találkozik Truto Lizával.

•Isten jó nap, Truto L iza !»
Fogadj Isten, vőlegény te !
•Egészségben vagytok-é mind?»
Az anyám is, sógorom is,
Menyasszonyod van csak rosszul.
•Megdermedt a szívem rája,
Mint e durva téli tájék 
Mint a fagyos böjti hold fenn,
Mint e zordon téli nappal,
Mint e nagy, nehéz határkő.

Az elválás pillanatát festi egyszerűen, de gyöngéden a 
következő:

Enyhe volt az idő nem rég,
Éles vad hideg jött rája.
Innen akkor ment a kedves,
Vitte szép pej paripája.
Halovány volt mint a vászon.
A kis svéd tenger felé ment.
Sebten iramlék utána.
.Isten áldjon, én kedvesem í 
•Áldjon Isten, szép arám, te !*
Megöleltem, megcsókoltam 
És a jó Istenre bíztam.

A kedves elmegy, de a remény, bizalom nem távozik el a 
leányka szívéből.

Jó leánykák, kis madárkák,
Ti virágok,1) bájos szépek,
Nyárfabimbók, bánatosak,
Aranyosak, mit húsúitok ?
Kedvetek tova ne tűnjék,
Ha szavaim hallgatjátok,
Balga szavát egy gyereknek.
Vér patakzik szemeimből,
Piros arczom halavány lett.
Halkan a tél hadd suhanjon!

x) Az eredetiben: babhüvelyek.
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Bele vesz majd a tavaszba,
Bele olvad majd a nyárba.
A folyamok megdagadnak,
Forrás buzog föl a földből.
Majd virágok fakadoznak,
Fuvoláz madár az ormon.
A folyó oda iramlik,
Hol számomra női a férj f e l ;
Forrás vize arra csörg le,
Hol a vőlegényem lakik ;
A virág is arra néz le,
Hol szépem a nyáját őrzi;
Arra dalol a madár is,
Hol a kedves szántja földjét, 
őszszel erre csónakázik 
S menyasszonybort hoz magával.

Máskor meg utol éri a vágy kedvesét láthatni.

Szólj, szólj arany ős kakukom !
Szomorúan szól a kakuk.
Nincs, ki szerelemre gyújtott,
A ki oltalmazott, nincs itt.
Védtelen az árva gyermek,
Orömtelen az apátlan!
Ifjak, kedves testvéreim,
Hámozzátok föl a sárgát,
Nyergeljétek meg a barnát!
Gyorsan menjetek Wieslandba,
Repüljetek el Wiekbe,
A fakóval Harj ölébe !
Másik felem hozzátok e l!

Egyszerűségében és természetességeben ritka gyöngédség 
nyilatkozik a következő dalban:

Vőlegényem, oh ha tudnám,
Merre késik, merre van most ?
Látnám csak szegény madárka,
Hallanám csak öt, a kedvest:
Lábára meleg harisnyát,
Kezeire keztyüt kötnék,
Vállaira inget varrnék,
Puha ujjast derekára.
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De nem tudom, merre késik,
Merre késik, hol lehet most.
Nem látom, szegény madárka,
Nem is hallom őt, a kedvest.

A végén meg túlságos nagyítással mondja:

Oh ha megláthatna engem,
Oh ha én őt megláthatnám :
Étel nélkül élnék nyáron,
Télen egy szemet sem ennék,
Falatot sem életemben.

A szerelmi dalokból mindig komoly ez ól, nemes irány tűnik 
ki. A szeretők vágya oda irányul, hogy házasságban egyesüljenek. 
Áz észt jó l megnézi, kit vészén el. A  nóta is arra inti az ifjú t:

Hogyha nőt keresni mégysz el,
Soh’se járj kevélyek körül,
Piperésekre ne is nézz !
Válassz árvák közül egyet,
A ki csak szolgára számít!
Csillogás és üres fazék,
Szépség mellett az üres tál.
Szorgalom tölt meg fazékat,
Szorgos kezek öblös tálat.
Végy magaduak barna nőt te,
Munka barnítá meg őtet,
Másokat is oktatgatva.
Maga dolgos, másokat hajt;
Maga sürög, ösztökél mást,
Hordja a zsindelyt utánok ;
Biztató bot hóna alatt.
A szobában ül az ékes,
Kamrájában őgyelg a szép,
Fehér arczú, óvja bőrét,
Védelmezi fehér kézit.

Az árvák különös becsben állanak. Egy más dalban is a 
legény leánynézöbe megy s szép csolnakon érkezik Rigába.

Sorban álltak ott a lányok :
Első sorban gyöngyös nyakkal,
Harmadikban tallérokkal,
Közbül árvák sora állott.
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Ján középről árvát választ,
A tömegből egy szolgálót.
Ez Ion az Ő felesége,
Lefektette selyemágyba,
Dagadozó párnák közé.

Az észtek csaknem kivétel nélkül földműveléssel foglalkoz
nak s így kora tavasztól fogva mezei munkával vannak elfoglalva. 
Ezért az eljegyzések, lakodalmak őszszel, bevégzett munka után, 
tartatnak. Erről szól a nóta:

Márton napja elmúlt már, im,
Haza visszük a csépeket.
A padláson szemes élet,
Csűrös-kertben a keresztek.
Most járhatunk dérbe’ , fagyba’,
Táborozunk havas háton,
Elkoválygunk rút időben.
Vízbe’, sárba az a czélunk,
Lánykérőbe hogy elmenjünk,
Lánykérőbe násznagyunkkal.

Mikor ugyanis a legény leánykérőbe indul, felkeresi egyik 
éltesebb ismerősét, hogy őt elkísérje. Ez az issamees, az apát 
helyettesíti, ez beszél, ez a kérő. A lányos házhoz érve, kérdi hogy 
ott van-e az a fiatal tehén, bárány vagy virág stb., a kit kísérője 
keres. Ekkor előveszi az elmaradhatatlan pálinkás bütyköst s 
kínálkozik. Ha elfogadják, az igent jelent s a vőlegény átnyújtja 
ajándékait, miután már előbb a menyasszonyt bevezették. Néhol 
előbb egy vén banyát vagy más asszonyt vezetnek elő s csak 
utoljára az igazit.

A  lakodalom igen érdekes szertartásokkal, babonás szoká
sokkal van összekötve. Más helyütt azonban már részletesen 
megismertettem az észt lakodalmi szokásokat.1) E szokások 
vidékenként, sőt bizonyos tekintetben helységenként változnak. De 
lényegökben megegyeznek abban, hogy: az ünnep a meny
asszonyék házánál kezdődik, a vőlegénynél végződik; ilyen 
továbbá: a templomba vonulás, a menyasszony elrejtése, az 
ajándékok kiosztása a vendégeknek b azok viszonajándéka, a

*) Pesti Hírlap 1881. 277. és 278. számában.
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főkötő feltevése. Mind e szertartásokat előre betanult vagy rög
tönzött dalokkal kisérik. Rendesen csak nők énekelnek, még pedig 
úgy, hogy egyik előénekel egy sort, a többiek a kíséretből utána. 
A duda, mai napság már gyakran a hegedű is, csak láb alá játszik. 
Igen messze vinne, ha e jellemző, de költőileg kevésbbé értékes 
költeményekből is mutatványokat közlenék.

A boldog vőlegény azt mondja menyasszonyának egy 
nótában:

Neked olyan szép szemed van,
Énnekem hűséges szívem.
Szivem, kezem néked adom,
Tenyeremen hordalak majd.

De a férjhez menő jó leányt minden sajnálja elhagyott 
otthonában.

Nyár van, szép verőfényes nyár.
Kis pacsirták csicseregnek,
Lombbal rakva mind a gályák.
Lomb a fán, pázsit a földön,
Zöld harasztok a ligetben.
A fenyő ring a rét9zélen,
Vízmosásnál nyírfa suttog,
Alma mosolyog az ágon,
Mogyoró a sík fenyéren 
S benn a házban szép leányzó.

Tűnik a nyár, ősz közelget.
Letarolva a liget már,
A fenyőt késsel lemetszék,
Fejszeéltől dől a nyírfa,
Dér leráz mosolygó almát,
Mogyorót lesújtja villám 
S elviszi a lányt egy férfi.

Sírva áll a rét, mezőség,
Epekedve erdő fái,
Apja csikai nyerítve,
Anyja üszői busongva,
Bőgve már a testvér nyája 
Az ő hű etetőjére,
Az ő hű itatójára,
Az ő hű gondozójára.
Hisz korán reggel vidáman 
Ment az istálóba mindig,

Philologial Köriöny. VI. 7. 43
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A pajtába sietett (-1.
Nem ír sejtett anyja róla,
Nem is sejtett apja róla.
Két kezével oszta szénát,
Zabot önte két kezével 
És vizet mert a vödörbe.
Kutató szemével anyja,
Apja soh’se lelt hibára.

Persze ott sem mindig boldog a házasság, akárminő meggon
doltan köttetett is. Egy dalban a férj így panaszol:

Hogyha kenyérsütni tészem,
Szétszórja a vak a lisztet,
Mintha tiszta bolond volna.
Fájdalommal látom én ezt;
Fájdalom, ha látják mások,
Szégyellem az idegentől.
Oh, hogy ezt el kell viselnem!
Hogyha kendert fonni tészem,
A szöszt Ö8sze-vi8sza tépi.
Ágyhoz nem talál a balga,
Lefekünni nem is készül.
Végre mégis intenem kell:
Jere, lelkem, jer az ágyba!
De ha ránk virrad a nappal,
Kukurékol a kakas már,
Hatszor is kukurékolhat,
A tyuk nyolczszor is kodácsol:
Ágyból ki nem kél a lelkem.
Végre mégis intenem kell:
Kelj az ágyból, kelj ki, lelkem!
Emelkedik, rühelőzik,
Felül, a fejét vakarja,
Vakarózik, dirmeg-dörmög,
Ámolyogva köti ővét.

De tud ám az asszony is panaszolni:

Jaj de milyen férjet kaptam !
Oh, mi kedves, szép a lelkem !
Haza jöu a korcsomából,
Béront, mint egy gonosz lélek.
Lángban áll az egész szoba.
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A harisnyákat szemétre,
A czipőt utánok dobja.
Somfabot van a szobában,
A pad mellett fűzfapáloza,
Szérű mellett egy nagy farkos.
Kapja, a vállamra rakja,
A vállamra, a hátamra,
Csöngnek bele a bordáim.

Hanem ilyen elégedetlen hangulatú dal nincs is több a gyűj
teményben. A boldog családi élet szól felénk mindenütt s az 
aggódó szeretet. Ilyen ez i s :

Nem rég ifjú nőt vevék el,
Két éve egy édes szépet.
Piros volt és szorgos, dolgos,
Szép fehér, gyönyörrel teljes,
Oly vidám, oly vidorító,
Olyan friss, örömre hívó,
A zöld rétre mentem én ki,
Feleségem is velefcn jött.
A füvet gyorsan kaszálta,
És vidáman gyűjtögette.
A rendeket rendbe szedte.
Egyszerre a térde reszket,
Csak inogni kezd a lábán.

Kétségbeesve fut az öregebb asszonyokhoz s kér tőlök taná
csot. Azok nagy bölcsen kitalálják, mi baja van a fiatal menyecské
nek s babonás enyhítő italt rendelnek. 

Ha távol kell lenniök egymástól, egymásért epekednek.

Messze ment el az én szépem,
Reválon túl feleségem.
Ha beteg, Isten segítse ;
Hogyha jól van, hála érte !
Enyhe szellő üdvözölje,
Az ég okos lelket adjon,
A folyó követem légyen,
Panaszát enyhítse harmat,
Míg utána mehetek majd.

Az asszony meg messze-messze, talán csatába távozott 
férjét széltől, víztől, fellegtől stb. köszönteti s így sóhajtoz :

4 3*
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Hónapokig nem láthatom,
Heteken át nem hallhatom.
Hány éjszaka háltam véle t 
Hányszor varrtam köpenyegét 
És keresgéltem fejében!

S panaszolva, hogy mennyi erdő áll közöttök, kéri a jó 
Istent: oltalmazza őt. 

Számos dal van, mely az özvegyen maradt nő bánatát zengi. 
Ilyen:

Férjem volt, hogy ide jöttem,
Elmegyek most, férjem nincsen!
Olyan ifjan ment alunni,
Itt hagyá e szép világot.
Viruló ifjan helyeztem 
Szépemet a koporsóba.
Ki vitték szegényt az ajtón,
Ablakon kiment szerelme;
Tova vitték út hosszában,
És utána hű szerelme ;
Sírba tették drága férjem,
Elsülyedt szerelme véle.
Egyedül maradtam én el,
Sírja szélén itt zokogni.

Vagy:
Ha a kéjes est közelget,
Komolyan ünnep közelget,
Ágyba mennek mind a népek.
Jó apám az öregével,
Bátyám fiatal nejével,
Húgom a hites urával.
Én megyek csak sírva ríva 
Bánattal az üres ágyba.
Béfordulok, csak hideg fa l;
Ha kifordulok, hidegség;
Oh olyan hideg az ágyfa !
Jöjj, halál! oh, de meghalnék !
Jöjj, pestis 1 de elpusztulnék !

A bánatos hangok közül azonban ki>kitör az örök életbe 
vetett bizalom s a hit, hogy egykor egymást viszontlátni fogják. 
Pedig a dal szerint legszerencsétlenebb az özvegy asszony:
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Ha apátlan fia sír-rí,
Könnyeiből kis kút válik;
Ha anyátlan lányka sír-rí,
Könnyeiből forrás válik;
Ha egy szolga kezd zokogni,
Könnyeiből tócsa válik ;
A hol árva leány sír-rí,
Könnyeiből egy tó válik ;
De ha özvegy asszony sír-ri,
Nagy folyó lesz könnyeiből.

De hagyjuk el e bús képeket! Elkészítvén a maga fészkét az 
új család, férj és feleség vállvetett munkával törekednek saját 
jólétök előmozdítására. Munka és szorgalom életelemök. Háztar
tásukat rend és tisztaság jellemzi. Gyermekeiket gonddal és szere
tettel nevelik. Az észt értelmes nép. Aránylag sok iskolájuk van 
s csaknem minden háznál van egy pár\vallásos könyv. Hunfalvy 
tanúsága szerint a gyermekek szeretnek tanulni. Olvasni sok vidé
ken csak a szülék, különösen az anyák tanítják őket, a járó-kelő 
tanító arra ügyelvén fel, a mint sorban meglátogatja a széjjel 
lakókat, hogy a tanítás helyesen történjék. Azután legfelebb két 
évig jár a gyermek iskolába, írni és egyebet tanulni. A  községek 
szétszórt tanyákból állván, rendesen igen messze kell iskolába 
jámiok. Néha egy hétre való eleséget visznek magukkal tarisznyá- 
jokban s a szomszéd parasztoknál hálnak. A  szülék gondja és 
szeretete gyermekeik iránt igen kitűnik a sok gyermekdalból és 
meséből is. Számos himbáló,- számláló,- bölcső-dallal stb. talál
kozunk. De legérdekesebbek az apró verses mesék, melyek leg
nagyobb részben állatmesék. Csak ritkább az olyan, mint A szolga 
jutalma. Mindig jómódú, gazdag embernél szolgál. Bérül először 
egy juhot kap bárányával, de nincs vele megelégedve. Tovább 
szolgál. Másodszor egy disznót hét malaczával, harmadszor tehe
net botjával, negyedszer egy gebét csikajával, ötödször urasági 
házat telekkel, hatodszor egy királyságot. Egyikkel sincs megelé
gedve. Végre egy aranylánczos leányt. Evvel már megelégszik.

Legtöbb azonban, a mint mondottam, állatmesékre, refrain- 
szerüleg folyvást ismétlődő sorokkal, a minthogy az észt dal álta
lában kiválólag kedveli az ismétléseket. I ly en :

Kis gidócska, gödölyécske,
Tengeren túl menj a síkra,
Hozz halat a kis gyereknek.
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Ki8 gidócska, gödölyécske, 
Hegyen át menj az erdőre,
Hozz bogyót a kis gyereknek.

Kis gidócska, gödölyécske,
A sövényen át a kertbe.
Hozz almát a kis gyereknek.

Kis gidócska, gödölyécske, 
Küszöbön át a konyhába!
Hozz kalácsot a gyereknek.

Kis gidócska, gödölyécske, 
Fellegekbe föl, rohanj C 6 a k ! 

Csillagot bozz kis gyereknek.

Vagy:
Lisi, lisi, kis pacsirta,
Hol van aranyos fészkecskéd ? 
Eresz alatt nyárfa ormán.
Egy öreg tölgy tetejében.
Hova lett a tölgyfa, hova ?
Egy öreg ember levágta.
Hát az öreg ember hol van ? 
ő  bizony szegény meghalt már. 
Hol temették a szegényt el ? 
Szántóföldön sírba tették.
Hát a sírja hova lett már ?
A virágok eltakarták.
S a virágok hova lettek ?
A lányok leszakították.
És a lányok hova lettek ? 
Hegytetőn egy kőre ültek.
Hát mi lett a kőből aztán ?
Viz lemo-ta követ onnan.
És a viz hová lett aztán ? 
Fekete tehén felitta.
Fekete tehén hová lett ?
Egy tagló agyon ütötte.
Hát hová lett oszt a tagló ? 
Egy nagy medve összetörte.
És hová lett a nagy medve ? 
Makkot szedni zöld erdőbe.
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Medvét fogni hát ki ment el ?
Űj szekéren ordas farkas,
Kotló két picziny csibével,
Kocza hét kis malaczával,
Egy juh szép báránykájával,
Kecske tarka gidajával:
Medve-fogni mind elmentek.

Érdekes az állatok háztartása is. Az egyes teendők önké- 
nyüleg látszanak kiosztva lenni. De meglehet, van valami, a tudo
mány által még nem ismert rendszeresség a dologban/ A disznó 
pl. más népek meséiben is előfordúl mint szántó.

Széles földet hej, ki szántja ?
A disznó az, a ki szántja.
Ki veté be maggal gyorsan ?
Varjú, gyorsan az veté be.
A rozsot hogy széjjel szórta,
És a rozs a mint megérett,
Hát ki ment el learatni ?
Bóka jött, hogy léarassa,
És ki ment kévét kötözni ?
A veréb kötözni jött el.
Hát a szérűre ki vitte ?
Szérűre a bögöly vitte.
És ki vette által tőle ?
Tőle szúnyog vette által.
Hát ki csépelé ki aztán ?
Kis madárkák csépelek ki.
És ki szórta föl a búzát ?
Bolha szórta föl serényen.
Hát ki rostálta meg aztán ?
Kis galambok rostálták meg,
A kacsa malomba vitte.
S hogy a lisztet haza hozták,
A rókáknak megsütötték,
Megsütötték a tyúkoknak.

Gyakran találkozunk állatlakodalmakkal is. Ilyen p l. :

Hajrá, hajrá, patkánylakzi!
Patkány lányát eljegyezte 
A menyét legifjabb fia,
Lakodalmi sok vendég jött,
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Csupa maga8, úri vendég:
Farkas büszkén nagy csizmában,
Medve durva faczipőben,
Az ökörszem ónszánkában,
Varjú uram rézszekéren,
Daru aranysarkantyúval,
Szarka szürke köpenyegben.

Máskor meg az állatok sört főznek:

Hej kakaska, bej tyukocska,
Hadd kaparjunk fogadásból!
Lépjünk gazdagok csűrébe,
A szegények szérűjébe,
Szűkölködők polyvájába.
Hadd kaparjunk, kapirgáljunk I 
Egy szem nékem, egy szem néked,
Zsákvivőnek a harmadik.
Gyorsan ! így ! Most az a kérdés:
Mint jutunk el a malomba ?
Szedjünk össze sok áfonyát,
Hengergessük a malomba,
Főzzünk pompás sört belőle.
Faczipő lesz majd a teknő,
Egy tojáshéj a főzőüst.
Szalmaszállal szürcsölgetek,
Tű fokán kotolni kezdek.
Vendégül hivom a darvat,
Daruasszonyt segítségül.
A darú kész énekelni,
Daruné folyton nevetni.
Az ökörszem csak csodálta,
A veréb fejét csóválta.

Különböző változatokban más népeknél is ismeretes a kö
vetkező :

Isten jó nap, kecskebak te !
—  Fogadj Isten, édes gazdám !
Hova, hova, kecskebak, te ?
— A malomba, a malomba, édes gazdám.
Hogyan őrölsz, kecskebak, te ?
— A szájammal, a szájammal, édes gazdám.
Hogy viaskodsz, kecskebak te ?
— Szarvaimmal, szarvaimmal, édes gazdám.
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Mivel söprés z, kecskebak, te ?
—  Szakállammal, szakállammal, édes gazdám.
Mivel élsz oszt, kecskebak, te ?
— Fűzlevéllel, fűzlevéllel, édes gazdám.
Hogy kiabálsz, kecskebak, te ?
— Mek-mek, mek-mek, édes gazdám.

Ismeretes a nyúl panasza s furfangos védekezése:

Jaj, ja j ! én szegény nyál!
A vadász puskája durrant,
A kutyái meg csaholtak,
Engemet elfogtak.
Elfogtak, szakácshoz vittek,
A szakács hideg kamrába.
Ide-oda ugrándoztam 
S kezdém a szakácsot kérni:
Aranyos, zsíros szakácsom,
Ne süssél meg forró zsírban !
Hiszen úgy se tészek nagy kárt;
Őszszel zsenge búzát eszem,
És tavasszal zsenge rozsot,
Télen oltványt rágicsálok.

Sokkal igazabb a csíz panasza:

Az ökörszem s fűzek csíze 
Veszekedett fűzbokorban.
A vadász jött fegyverével,
Csövét arczához emelte 
És seréteit kilőtte.
Az urához vitte őt el,
Ura a szakácsnak adta.
Kérni kezdé a szakácsot:
Aranyos, zsíros szakácsom,
Hát mi rosszat művelék én ?
Vizet ittam a levélről,
Rovarokat szedegettem.

A  madarak is tudják jól, mikor vannak a leánynézök s mi
kor nem ügyelnek rájok.

A mocsárhoz szállt a daru,
Átkozá a szűz leányzót,
A bogyókat ki leszedte.
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És felelt a varjú rája:
Oh, ne átkozódjál, daru !
Eljön a nyár, Ősz is eljön,
Ifjú legény jár a lányhoz.
Legelőről elmegy a kos,
Nedves tarlón az üsző jár.
Tele lesz a csíz bendője 
És a szajkó begye tele.
Varjú hasa is tele lesz 
S a farkasnak nagy bendője,
Hosszú farkú rókáé is.
Még az ökörszemnek is jut.

A kővetkező a kis állatok kárörömének dala:

Disznóoldalas a szögről 
S sonkák csüngöttek le róla.
Jött a szögletből a macska,
Farkinczáját kunkorítva.
És megette mind a húst ott,
Éb megette mind a sonkát.
Szögletből kinyúl egy korbács,
Jó kettőt húz a macskára.
Fut a macska bé a kútba,
Hosszú farka lóg a vizbe.
Megmondottam a gazdának,
Gazda meg a szomszédoknak.
Kopogott a lenkötél már 
Ropogott a kenderkötél,
A mint a macskát kihúzták.
Gúnyolódtak az egerek,
A patkányok meg nevettek.
Várj csak jó mag, várj csak macska!
Búdra kerül még a bőröd.
Hol van az én öt testvérem ?
Hát karcsú kis menyem hol van ?
Hol van nyolcz nemes sógorom ?
Mind a macska nagy hasában,
Mind a macska bendőjében.

E mesék számát könnyű szerrel meg lehetne tizszerezni. De 
legyen elég ennyi. Hanem aztán a gyermekek is hálásak szüleik 
iránt. A lány így tűnődik :
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Mivel hálálhatom én meg 
Jó anyámnak fáradságát,
Jó anyám hű dajkáláeát,
Hogy kezében hordozgatott,
Altatgatott, babusgatott ?
Álmatlan töltél sok éjét,
Szomjan ültél reggelente,
Étien értem délebédkor,
Falatot se ízelitve.
Nézőt hivott gyermekéhez,
Könnyeit hogy felszántsa.
Bárány bére a nézőnek,
A javas asszonynak kecske,
Szürke ló a bűbájosnak.
Pedig tréfából zokogtam,
Sírtam-ríttam úgy ok nélkül.
Megköszönhetem-e szájjal ?
Szóval meg-e köszönhetem ?

S az Istenhez, Jézushoz és Máriához könyörög; az ők oltal
mába ajánlja anyját. Máshelyütt szintén felsóhajtozván, hogy 
meghálálhatja-e anyja sok fáradságát, gondját, azt mondja:

Te nevelted föl a lánykát.
Kötődben vivéd mezőre,
A batyúba göngyölítve,
A  kereszt alá fektetted,
Hogy szellő se érje arczát,
Az eső rá ne csöpögjön,
Zivatar hozzá ne férjen.

Különösen kitűnik a szülők iránt való szeretet s a szülék 
után való bánat az árvák dalaiból. Ilyen :

Égerfáról hull a lomb le,
Hull a nyírről a levél mór;
Szakad a lomb a nyárfáról,
A tölgyfáról, im, alá fo ly ;
Törik a galy a szilfáról,
A fenyőről száraz ágék.
Oh, az én sorsom se enyhébb,
Az életem nem vidámabb.

Vagy:
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Ha a kéjes est közelget,
Illatos szép alkonyat jön,
Haza mennek mind a szépek.
Otthonába mindenik megy.
Hova menjek én apátlan,
Hova menjek én anyátlan,
Én szegény ezülétlen gyermek ?
Durva kőhöz, a fatörzshöz,
A fatörzshöz, a fenyőhöz,
A nemes nyír karjaiba,
Régi nyárfa sátorába,
Karcsú éger kebelére ?
Nyírfa nem vesz karjaiba,
Rezgő nyárfa sátorába,
Karcsú éger kebelére!
Hova menjek, hol maradjak ?
Hova hajtsam fejemet le,
Lábamat hová tegyem le ?
Oh, én jó, szelíd anyácskám,
Kék fonált bocsáss le nékem,
Vess alá piros kötélkét,
Nyújts le nékem szürke szálat,
És emelj föl az egekbe!
Ott öröm lesz véled élnem.

Más helyütt meg a kesergő árva így végzi panaszát:

Oda vagy hát mindörökre! ?
Nem, szavaid megmaradnak. 
Elhalványult-é szerelmed ?
Nem, szerelmed nem halványul. 
Elvesztél e mindörökre ?
Nyájas arczod el nem veszhet,
Csak koporsód leve hamuvá,
Porrá csak halotti gúnyád.

Meghatóan szól az árva*:

A nagy Isten mért teremtett 
Nyomorultat a világra,
A világnak csúfságára!
Volnék inkább lőcs apámnál,
Járom az apám üszőjén,
Egy zsúp-szalma testvéremnél
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Vagy pedig anyámnak széke !
Én szegény nyomorult gyermek!

Aztán fájdalmasan panaszolja, hogy az idegenek kiabálnak:

Üssétek csak az apátlant,
Üssétek csak az anyátlant!
Nem volt ennek soha apja,
Anya nem hozá világra;
Valami nyírfajd hozá őt,
Egy vén varjú költötte ki.

Visszautasítja és sír, a hol csak egy szögletet talál.
Benső, szeretettel teljes viszony van a testvérek közt is. 

A szeretők is gyakran testvér-névvel szólítgatják egymást. Jellemző 
egy pár elbeszélő költeményben, hogy a harczból visszatérő ifjút 
nem ismeri meg apja, anyja, anyja, bátyja, de meg leánytestvére.

A z észt, mint földmívelő nép, élete legnagyobb részét a sza
bad természetben tölti. Élénk érzéke is van a természet szépségei 
iránt. Dalai, a mint arról tán már eddig is meggyőződött az ol
vasó, tele vannak finomul ellesett apró vonásokkal. De vannak 
teljesen önálló évszaki dalaik is. Ilyen a tavaszról;

Bimbók díszétől ragyogva,
Énekel, csacsog az erdő,
Lakodalmi öltözetben.
Eltemette fű a havat;
A patak jegét a sugár 
Felolvasztá, újra csobban,
Hullámgyűrük ringatóznak.
Nap a fecskét ide csalta,
A pacsirtát felzavarta.
Az eső csírázó magvat,
íme, új életre zsendit. *
Csira sarjad, bimbó fakad,
A ligetet hogy díszítse.
Lányka, szép szelíd leányka,
Menj ki, menj legeltesd nyájad,
Hajtsd ki, hajtsd ki a mezőre,
A virágos rét gyöpére.

Újra rezg a rezgő nyárfa,
Újra zöldéi ingó éger

Vagy:
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Messzenyúló lápközépen, 
Elterülő pusztaságon.
Föl leányok, föl legények l 
Ágakat tördelni menjünk!

' Zsenge sarjat metszegessünk ! 
Törd az agat kis leányka, 
Törd az ágat, mesd a sarjat! 
Ám fa sudarát ne bántsad ;
A madárkák helye légyen, 
Zsámolya a kis galambnak ; 
Rajta fecske ringatózzék,
A kakuk hadd énekeljen!

Ilyen ez a nyári dal :

Újra ing a lomb a fákon, 
Lomb a fákon, fű a földön, 
Zöld harasztok a ligetben.
A fenyő ing a rétszélen, 
Szakadék fölött boróka. 
Nyerit a ló, kis csikóját 
Hijja, messze elmaradt az. 
Rétre menni kész a kasza,
A fenyőre éles fejsze, 
Borókára a szekercze.

V agy :
Ide, ide, jó kacsáink,
Kis libácskák, üljetek le t 
Mint a juh nyáj a kút mellett, 
Mint a marha hűvös érnél, 
Ökrök a forrás tövénél,
A bikák a trágyadombon, 
Vörhenyes üsző a páston.
Ki eteti mind e nyájat,
Ki eteti, ki itatja,
Olyan bölcsen ki gondozza ? 
A jó nyár, a ki eteti,
Ő az a leggondosb szolga, 
ő  az a bölcs felvigyázó.

Az őszről meg így szól a nóta:

Ha a kedves nyár közelget,
Jó meleg közéig ö véle.
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Fák virága feslik, nyílik,
A leány szava szelíd lesz ;
A csalogány csattogat rá 
És kiáltoz a kakuk is.
Ha a nyár napjai tűnnek,
A madárdal véle tűnik,
Csalogánynak csattogása,
A kakuk kakukolása 
És szelíd szava a lánynak.
El-lehullt a fák virága,
Leszakadt a nyírfa lombja,
Éger lombja bulladozgat.

A téltől nem fél az észt, nem haragszik rája, sőt örömmel 
kiált fe l: essél friss hó, essél, essél, essél, a víg szánka hadd re
püljön ! Szereti a telet, mert ez a családi tűzhelyhez vezeti:

Oh, mikor megyek hozzájok,
Enyéimhez, édesimhez ?
Őszszel a folyam veszélyes,
Nagy esők szakadnak nyáron,
Bősz hullám zajong tavasszal.
A lovam biz ott maradna ;
Sátorom a zöld hegyek közt.
Jöjj el, oh tél, szép havas tél,
Egyengesd az útat nékem;
Hadd, enyéimhez rohanjak,
Hadd rohanjak édesimhez.

A  nép általában földmívelő lévén, dalai legnagyobb része is 
e körből való. Egy párbeszédes elbeszelő költeményben azt kérdi 
valaki a lánytól:

Ifjú lányka, szűz leányka,
Gyönge ékes vállu lányka,
Szép fonatos hajú lányka,
Kihez vágyakoznál menni ?
• Egy ifjúhoz mennék én el,
Kinek ajka édes-mézes,
Kinek szeme tüzes, fényes.*
Elmennél-e a takácshoz ?
• A takácshoz soh’se mennék,
Mindig lármás szövőszéke.»
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A molnárhoz sem menne, mert mindig forog a malomkő, a 
kerék zakatol egyre 8 szemei tele volnának lisztporral; nem menne 
a számadóhoz sem, mert tipeg-topog, rezg a feje, a táskája lityeg- 
fityeg, sarkig lisztes a nadrága; de már a földmíveshez szíve
sen elmegyen, mert az szegény bár, de derék szorgalmatos és 
munkabíró.

Egy más lány meg így dalol:

Tele ndvarunk almával,
A liget ezederbokorral,
Jó szerencBe adta nékünk.
Ágat török almafáról,
Vagy hát a cseresnyefáról 
S nyájam legelőre hajtom.
Szól vezérüriim harangja 
S oda jön egy szép legényke.
Noszpolyafa virágjából,
Lombjaiból, bimbajából 
Ajándékát hozza nékem.
Boldoggá nem téez az arany, 
így vagyunk mi boldogok csak.

A legény örömmel szántja földjét s dicsekszik:

Oh, én fürge, gyors marháim!
Ez a leggyorsabb pár marha.
Bőgve mentek föl a hegyre,
Szökdécselve a forráshoz,
Vigan oszt a barázdába.

Sok arató-dallal találkozunk, melylyel munkájokat fűsze
rezik. Az is szokás, hogy bevégzett aratás után a gazda víg mu
latságot rendez az aratók számára. Mulatság után dallal búcsúz
nak el tőle ilyenformán:

' Légy köszöntve, kedves gazda,
Légy köszöntve jó gazdasszony,
Aratóknak kik szerzétek 
Ünnepnapot, egy vig napot!
Egy tinót leöltek gyorsan,
Melynek nyakán nem volt járom,
Száz évig nem lát csoroszlyát,
Tíz évig nem szánt egy holdat.
A mikor levágni kezdék,
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Hogy megfoszezák életétől,
Ezer ember fogta tarkón,
Szarvait meg százan tárták,
Tiz az oldalán ragadta.
Ezer mázsa volt a húsa,
Száz hordót megtölte vére.

Van sok pásztordal; van favágó-dal is. Az észtek télen át 
sok fát fogyasztanak el, szükségleteiket korán beszerzik s nagy 
kazalokban rakják fel az udvaron.

A földmíveléB mellett kedves foglalatosságuk a halászat. 
Nemcsak a tenger termi bőségesen a halat, hanem az a kétszáz 
kis tó is, mely az országban szét van szórva. Vannak tehát ha* 
lászdalaik is. Ilyen ez :

Szent halat csak megfoghatnék,
Nagy jó isten teremtését! *)
Kapnánk akkor sok oregont,
Sok oregont, sok menyhalat,
Nemkülönben jó csukákat.
Nagy lakomát laknánk aztán,
Ülnénk pompás vendégséget.
Tele lenne a tarisznyánk.
Adj, nagy Isten, jó szerencsét,
Száz halat hadd fogjak én el !
Oh te hullámzó vizecske,
Oh te inogó hajócska,
Fel ne boríts, ki ne dobjál I 
Ha e vizen ringatózom,
Lebegek, mint a madárka,
Mint a búvár tova úszom,
Hogy a halat kézre kapjam.
Széles homlokú sok sügért,
Menyhalat picziny kis szájjal,
Melynek húsa ízes falat;
Kő alatt a kutya-halat,
Szálkás kis hal, kín megenni;
Van sok jóizű halacska,
Enni való pompás kis hal.

l) Mythologikus czélzás valamely szent halra, melynek hálóba aka- 
dása biztosítja a halászat sikerét.

Philologiai Közlöny. VL 7. 44
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A földmívelés és halászat mellett vadászgatnak. Azt mondja 
a vadász:

A lovas lovát dicséri,
Uraság a pompás sátrat,
Én meg tarka gyors kutyáim.
A szukám hat kölyköt vete :
Nyájőrök lettek belőlök 
S karcsú, síma madarászok,
Magam a mocsárba mentem 
És utánam jó kutyáim.
A ligetben nyírfajdokat,
Széles páston vadlibákat,
A lápszélen szalonkákat.
Füzesben kacsákat lőttem.
És a zsákmányt kézbe véve,
Haza értem szerencsésen.
A szalonkák sóhajtoztak,
Vadlibák meg kiabáltak.
Czimborák, hej, útam végig 
Nyirfajd-vérrel volt befestve,
Vadlúdvérrel az egész rét.

Mind e dalokból, melyekben különböző foglalkozásaikat 
éneklik meg, elégedettség szól felénk. Csak a német urak szolgái
nak keserű a sorsa. Hunfalvy mondja, hogy az észt az urat, akár 
német, akár orosz, akár más nemzetbeli, saks-nak, szásznak ne
vezi. Saks tuleb =  u szász jön, evvel a mondással ijesztgetik ma is 
a gyermekeket; tanai saksa liha =  annak szász búsa van, meg azt 
teszi, hogy buja. Ma már nem oly félelmesek, de azért elég bajt 
okoznak. A szolgák helyzetével különösen sok dal foglalkozik. 
Ilyen pl. e z :

Mindig résen áll a szolga,
Ide-oda küldözgetik.
Mint egy kengyelfutó rohan,
Bármilyen nagy zivatar dúl,
Hogyha vastuskók hullnak is,
Az eső csöbörrel omlik,
Az egész ég tűzbe borul.
S megmásitni, hej, nem lehet!

A padláson a kakas szól,
Kotló kotyog a padláson.

Vagy:
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A szegény szolga soliajtoz :
Holnap a tojást szedik föl,
A vajat meg összegyűjtik !
Hal Iára őt és így feleltem :
Hallgass, hallgass, szolgagyermek!
Mások eszik a tojást meg,
Mások kenik a vajat föl.
Falatozz kemény szálkákat,
Vízi bogarat kapargass,
Szúnyogot fogj a falakról!
Felgyuladt a szolga lelke,
Korcsma felé vészi útját.
Csépeletlen a gabona,
A kévéket ki se oldja,
Ki se köti a gúzst rajtok,
Szép kalászok oldatlanok.

Más helyütt meg a szegény szolga fenyegeti a gazdát és 
gazdasszonyt, hogy ha nem fizetik ki a bérét, a mennyországban 
majd nyugtalanul fognak csavarogni, kezökben a rőf, hónok alatt 
a vég vászon*) s kérik, hogy álljon meg, hadd fizessenek. De már 
akkor késő lesz. Mit csináljon ő a bérrel szűz Mária kebelében ?

Egy más dalban a szolgáló panaszkodik s a maga szorgal
mával szembe állítja gazdája leányának tunyaságát.

Búzafö’dre mék aratni.
Levágom a térés síkot,
Learatom a nagy földet,
Én szegény szolgáló lányka,
Bilincsekre vert szolgáló.
Menni, mindig menni kell csak !
Én legyek mindig az első,
Ha az égbúi tűz ömlik is,
Ha csöbörrel húll a zápor.
Napfelkelt elótt levágok 
Már egy kévét avagy kettőt.
Tunya, rest a gazda lánya, 
öve nélkül ágyban alszik,
Puha párnán paplan alatt.
Vánkosára ragyog a hold,
Agyára reá süt a nap.

*) A szolgák fizetése nagyobbára természetben jár ki.
44*
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Elkeseredett hangulatu ez is :

Hogyha este haza térek,
Nem beszél velem de senki.
Nem szól hozzám a gerenda,
Nem susog a födél zsúpja,
Kezet még a kályha sem nyújt,
A csöbör se fut nyakamba.
Érzéketlen áll a négy fal,
Érzéketlenebb lakója.
Némán áll ott minden szöglet,
Némábbak a ház urai.
Rosszul bánnak a szegénynyel.

Az észt, mint már fennebb említettem, igen tanulékony s 
fogékony a mívelődés iránt. Mégis régi pogány hitének számos 
töredéke él még a nép közt, részint eredeti alakjában, részint 
megkeresztyénesítve. Igen sok varázsló dallal, ráolvasással talál
kozunk, úgy hogy ezekből már egész külön gyüjteményök van.1) 
E mellett sok babonás szokásuk, szertartásuk, különösen sok ba
bonás napjok van. A  babonás napokról más helyütt a Boecler- 
Kreutzwald-féle gyűjtemény alapján már részletesebben szóltam.2) 
E napokhoz nemcsak különböző babonás hiedelmek, szertartások 
fűződnek, hanem különböző népszokások is, melyek rendesen dal
lal vannak összekötve. így  pl. Márton és Katalin napja előestéjén 
s húshagyó kedden házról házra járnak alkalmi dalokat énekelve, 
miért élelmi szereket (rendesen kalácsot) vagy egy kevés kender
szöszt kapnak.

A munkából fenmaradt idejöket kedélyes mulatozásra hasz
nálják. Egész sereg társas játékot, táncznótát, találós mesét sorol
hatnánk fel. De hogy a már is hosszúra nyúlt ismertetés végére 
juthassunk, ezek mellőzésével hadd álljon itt egy pár bordal. Ilyen 
a boros ember túlzott modorban való kifigurázása:

Felkelék egy reggel jókor,
Jókor reggel virradatkor.
Megmosdottam, fésülködtem.
Kóborolni az erdőbe

*) Mythische und magische Lieder dér Ehsten. Gesammelt und he 
rausgegeben von Fr. Kreutzwald und H. Neus. St.-Petersburg, 1854.

9) Szegedi Napló 1881. 261., 265. és 267. sz.-bau.
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Mentem harmatos reggelen.
Im, a hegyek játszadoztak 
És a martok enyelegtek.
Játszadoztak a hordókkal,
Enyelegtek a fiaskókkal.
A patakba’ csnpa sör folyt,
Arra fordítám a szürkét.
Egy kancsótoal, két kancsóval 
Meriték s még egy pohárral.
S Jancsi egy kicsit becsipett!
Fejem egy göröngyre hajtám,
Lábam egy fenyőgyökérre.
Mert hát kissé tántorogtam,
Itt pihenni óhajtottam.
A sűrűből jött egy tolvaj 
És a szürkét ellopá, ja j !
Haza mentem nagy rohanva,
Ép apám jött szembe vélem.
•Hát fiam, miért kesergesz ?
Koldussá nem tett a szürke.
Ki az ólból hozz egy másat,
Jászol mellől egy erósbet,
Ott belül van egy kövérebb.*
Ingerkedtek, gúnyolódtak:
Korcsmaaj tó • ny itogató,
Korcsma padját melegitő!
Már ezután a szürkémet 
S barna lovam nem iszom el.
Zacskómból csak az aprópénzt,
A tallér alul maradjon !

Ilyen :

«Jó barátok, jó druszáim,
A munkára, dalra készek,
Gyorsan, ha úgy hozza sorja,
Menjünk hát a szövőházba!»
Nincs időm bizony druszám, nincs.

Ép igy feleli, hogy nincs ideje kaszálni, csépelni menni. De 
mikor az az ajánlat merül fö l : menjünk hát a korcsmába, azt 
mondja: egy kis időt csak szakítsunk!

Egy más dal azt mondja, hogy mikor becsípnek:

AZ É8ZT NÉPDALOKRÓL. 677
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Férfi ugrál sapka nélkül,
Főkötő nélkül az asszony,
A legények fél-csizmában,
Komlóillat a szobában,
Malátabűz egész házban,
Szalma szórva a padlón.

Találkozunk feles számú tréfás és gúnyos dalokkal is. Ilyen 
pl. ez a kötekedő vers:

Egy pipa van a szájában.
A pipában disznópiszka,
Pipa szára macska farka.
Mellén békanyál egy sorral.
A pofáján disznóserte,
Áliáról lóg kutyaszőr le,
Szeme táján sün tüskéje.
Álián egy pacsirtafészek,
Nyaka szintén egy tyúkfészek,
Elül egy szalonkafészek.

Minden nép költészetében ismeretesek az olyan dalok, me
lyekkel egyes vidék vagy helység lakosságát bosszantják. Ilyen :

Ki ne szeretne Wierlandban 
Élni a fény vek hűsében,
S Harriennek tölgye árnyán ?
Kevés vize, sok búzája.
Gond nélkül süldő kövér lesz,
Kakas nélkül költ a tyuk ott,
Gácsér nélkül a sok récze,.
Domború a lány férj nélkül.
Férfi sapka nélkül kóvályg,
Főkötő nélkül az asszony,
A legény lyukas csizmában.

Más helyütt meg a leány dicsekszik vőlegenyével, de a nóta 
ellenkezőt mond ró la :

Flótát készít vőlegényem,
Hárfakészitő kedvesem.
Fuvolával visz fekünni,
Hárfaszóval kamarámba.

Digitized by v ^ o o g l e



AZ ÉSZT NÉPDALOKRÓL. 679

Párna alatt a flótája,
Paplan alatt a bárfája 
Hogyha reggel majd felébred 
S én még alszom, fölkelt szépen.
Elé vészi fuvoláját,
Paplan alul a hárfáját.
Fuvoláját fújja szépen,
Megpendíti a hárfáját:
Fel madárkám, tehenet fejj,
Fel galambom, hajtsd ki marhánk !
— Ostort készit vőlegényed,
Korbácskészitö a kedves !
Ostorával visz fekünni,
A korbácscsal kamarádba.
Ostora a párna alatt,
Paplan alatt a korbácsa.
Hogyha reggel majd fölébred 
És te alszol, fölkelt szépen.
Ostorát előkeresve 
S paplan alul a korbácsot, 
így beszél hozzád az ostor, 
így beszél hozzád a korbács:
Föl, rest dögé, tehenet fejj,
Föl, te lajhár, hajtsd ki marhánk !

Az észt nép sok küzdelmen ment keresztül; de e gyűjtemény
ben nemcsak politikai dalt nem találunk, a mit a censura őrkö
dése megmagyaráz, hanem harczi dalt is keveset. Ilyen mégis:

Oh, ha harezba’ veszhetnék e l !
Harczba’ halni, nem betegen!
Ellenség előtt elesni 
Hosszú fájdalom, kín nélkül,
Az elválás búja nélkül 
S nem ragályos nyavalyában!
Elszunnyadni szebb a harezban,
A zászló előtt elesni,
Életét drágán eladni,
Nyílhegyétől földre rogyva!
S szebb, ha sírva szól a lányka:
Kedvesem virágkorában 
Nyilt csatában ott esett e l !
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E gyűjteményben, mely a Kalewi poeg felfedezése előtt jelent 
meg, aránylag igen csekély számú elbeszélő költeményre akadunk, 
melyek jobbára mythologikus czélzatokkal vannak tele s részben 
a Kalewi poeg-hez tartoznak. Mindazáltal ezek fejtegetése már 
külön értekezés tárgyát képezhetné.

A fennebiekben czélom volt az észt népdalköltészetnek lehe
tőleg hű képét adni. Ha az olvasó nem talál bennök annyi élve
zetet, mint a mennyit én találtam, nem az észt daloknak rójja fel, 
hanem az én erőtlenségemnek.

Körmöczbánya. Dr. V e r sé n y i G yö rg y .

Julianus császár.

A serről. Anth. Pál. IX. 368.

Micsoda Bacchus ez itt ? A valódira mondom, előttem 
Nem te, csupán csak is a Zeus fia ismeretes.

Bakszagú vagy te, amaz nektárszagú. Téged a kelta 
Árpából kotyvaszt: mert neki szőleje nincs.

Demeter fia vagy, nem Zeus fia, Nysa neveltje.
Nem Bakhus, BakbŰz a te valódi neved.

Ford. P. T. E.

V e g y e s e k .

— A  történeti czélzások Sophocles tragoediáiban czím alatt 
közölt 1881-ben Braitenberg egy programmértekezést (Neustádter 
Staatsgymna8Íum), melyben egy már Schöll, Kalster és Kotek által is tár
gyalt kérdéssel foglalkodik. Kiemeli és méltányolja a tragoediák azon 
helyeit, melyek kétségtelenül történeti czélzásuak; visszautasítja Schöll 
azon nézetét, mintha Soph. azért írta volna Antigonéjét, hogy Pericles- 
nek Aspasiához való viszonyát igazolja; és végűi arra az eredményre 
jut, hogy Sophoclesre a korszak, melyben élt, kétféle tekintetben volt 
befolyással: egyrészt t. i. a mythos választása, kezelése és átalakítása, 
másrészt az egyes dictiók, képek és fordulatok tekintetében.
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SIMÁI KRISTÓF .IGAZHAZI.-JA.

I.

Simái Kristóf azon írók közé tartozik, kik kitartó lelkesedés
sel munkálkodnak a nemzeti irodalom emelésén, de csekélyebb 
tehetségekkel lévén megáldva, csak saját koruk napi igényeit elé
gítik ki müveikkel. A  magyar irodalom különösen a múlt század 
utolsó és a jelennek első tizedeiből matathat fel számos ily köz
munkást, midőn magyarul írni is érdem volt. Ekkor élt és mun
kálkodott sikeresen Simái is. A nem sokára bekövetkezett jobb 
kor azonban teljesen elfeledte nevét és müveit. De az irodalom- 
történetnek nem szabad őt feledni; mert Simái működése nálunk 
a dráma- és a szótárirodalom terén, kifelejthetetlen mozzanat 
mind a két irodalmi ág fejlődésében.

Simái Kristóf 1742-ben született Komáromban, x) s ugyanott 
végezte nagy részben tanulmányait is. 1765-ben a kegyesrendbe 
lépett s a szokásos próbaidőt Privigyén töltötte ki. 1768 és 69-ben 
Nagy-Kanizsán találjuk, mint a latin grammatica tanárát. Ezután 
Nyitrán elvégezte a bölcsészeti tanfolyamot, majd ismét folytaíta 
tanítását Kecskeméten és Kalocsán. Erre theologiát hallgatott, s 
aztán Pesten, majd másodízben Kecskeméten ékesszólástant és 
költészettant adott elé. Itt 1778-ig maradt. Ezen időtől fogva öt 
éven keresztül Kassán elemi iskolai és rajztanító volt., majd egye
dül rajztanító 1791-ig. Ekkor átment Körmöczbanyára, s ott 
1829-ig, tehát 38 évig tanította a rajzot és az építészetet, és pedig, 
mint suffragiumában olvashatni, «mindig teljes egészség és köz- 
helyeslés mellett#. 1829-ben előhaladott kora miatt kénytelen volt 
nyugalmaztatását kérelmezni, mire már előbb is sürgették a fárad
hatatlan aggastyánt barátai és tisztelői, de mit ő tenni nem akart, 
míg ereje engedi. Kérelmét, teljes évi fizetésének föntartása mel
lett, teljesítették; a magyar király pedig arany érdempénzzel tün
tette őt ki. —  Életének utolsó négy évét jobbára Selmeczbányán

1) Horányi hibásan teszi Simái születési évét 1744-re, mert ez 1833-ban 
91 éves korában halt meg. L. Scriptores Piaram Scholaram etc. Budae, 
1809. II. 672.
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töltötte, soha nem Bzünő irodalmi munkásság mellett. 1833. 
julius 14 én szélhüdés érte, melynek áldozata is lön egy rövid 
óra alatt.

Ez Simái életének váza. Csendes, zajtalan munkásság ezen 
hosszú életnek fő jellemző vonása, s csak egy szenvedélye van : a 
hazaszeretet, mely fáradhatatlan tanításban és irodalmi munkál
kodásban nyilatkozik.

Simái már kecskeméti tanársága alatt írt színmüvet, melyet 
tanítványai által adatott elé. Mint maga ír ja : «Számosan ja  val
lották jelenlételeikkel.* Ezt a színmüvet aztán ki is adta « Mester
séges Ravaszság* czím alatt, 1775-ben. Előszavában a többi között 
így szól: «Első zsengéje vala ez igyekezetemnek, mellynek, hogyha 
betsét fogom látni, azon lészek, hogy többeket ’s jobbakat is 
mulatságodra szerezhessek.»

Ezen ígéretét Simái Kassán váltotta De, hol B. Szabó Dávid-, 
Bacsányi- és Kazinczyhoz csatlakozván, öt újabb darabot adott, 
melyekkel kiválóan az akkor keletkezett magyar színpadon töre
kedett érezhető hiányt pótolni.

Simái színmüvei a következők:
a) Mesterséges Ravaszság. Vígságos Játék, melly a múlatsá- 

gokban gyönyörködőknek kedvekért szereztetett, és kibotsátatott. » 
Név nélkül. Pesten, 1775. —  A mü öt szakaszból áll, melyek 
kimenésekre oszlanak. Fordítás-e vagy eredeti, eddig nem tudom ; 
valószínűbb az első.

b) A váratlan Vendég. Vígságos Játék, három felvonásban. 
Prof. Simay (!) Kristóf által. —  Megjelent a Magyar Museumban 
(Pest, 1788, 89), felvonásonkint. —  E darab Plautus után készült, 
mint előszavából láthatni, és pedig annak «Mostellaria» czímü 
műve után.

c) Igaz-házi, egy kegyes jó  atya. Múlatságos Játék Öt fel
vonásban. Szerzette Simái Kristóf, k. o. p. (kegyes oskolabéli 
pap). —  Kassán, 1790. Budán is, ugyanakkor. —  E darabról alább 
bővebben lesz szó.

d) Zsugori, telhetetlen fösvény ember. Víg- Játék öt felvonások
ban. Mellyet Simái Kristóf, k. o. p. ama híres frantzia költő, 
Moliére után készített. —  E mü Endrődy Magyar Játékszíne első 
kötetének második darabja (Pest, 1792).

e) Házi orvosság. Víg Játék három felvonásban. Mellyet Simái 
Kristóf, k. o. p. Weise (? ) utánn készített. —  A magyar Játékszín
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negyedik kötetének negyedik darabja. —  Weise valószínűleg 
Weisse helyett áll.

f) Gyapai Márton, féleség-féltő gyáva lélek. Mulatságos játék 
három felvonásban. Simái Kristóf, k. o. p. által. Budán, 1792. —  
Minden valószínűség szerint szintén fordítás; de eredetijét eddig 
még nem ismerem.

A színműiráson kívül Simái szótárirással foglalkozott. E téren 
maradandóbb érdemeket szerzett magának. 1808— 10. jelent meg 
^Végtagokra szedetett Szótára-a 2 kötetben, Budán. Rímtár akart 
eredetileg lenni, de mint ilyen hasznavehetetlen, már csak azért 
is, mert azóta sokat változott és fejlődött a magyar rímtan. Annál 
becsesebb azonban a felölelt anyag és számos, másutt meg nem 
lelhető szó miatt.

Ezenkívül maradt Simáitól kéziratban egy szótár, melyet ő 
maga «Nagy Szótára-nak nevezett. Kár, hogy nem egész, s hogy 
nem jelenhetett meg. Csak N-ig tisztázhatta le a munkás ősz, azon 
túl egyes levelekre van írva. Ezen szótár roppant gazdag. Az aka
démia zsebszótárát készítő bizottság használta munkálkodásában.

Élete végén még egy mondhatatlan öröm várt Siraaira. Az 
újonan keletkezett akadémia levelező tagjának választotta. Evei 
súlya daczára is lejött ekkor Pestre, hogy jelen lehessen az augusz
tus 28-án és 29 én (1832) tartandó nagy gyűlésen, s hogy láthassa 
a valóságban, miért hosszú életén át, mint annyi más, fáradott és 
epedett. —  Szerzetestársai megindúlva tekintettek rá, ki «egy 
elmúlt homályos kor egyik világító neve vo lt: de egy derültebb 
korban világa elhúnyt#.

Simái felett Toldy tartott emlékbeszédet (Emlékbeszédei, I. 
17— 26).

II.

Simainak legnevezetesebb színmüve « Igazházi#. E darabot 
Toldy eredetinek tartotta. «Az első eredeti darab#, így szól, miután 
röviden vázolta a magyar színügy küzdelmeit, «mely színre jutott, 
a piarista Simái Kristóf Igazházia volt, melylyel Bessenyei Philo- 
sophusa, és Endrődynek Dugonics után dolgozott Arany Pereczei 
vetélkedtek. A  többi darab mind fordítás# sat.*)

* *) A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. 
2. kiadás, Pest, 1867. — 451. 1.
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Toldy azonban tévedett, mert «Igazbázi* egy német víg
játéknak meglehetős bű fordítása. Már Endrődy is említi e z t :
• Igazházit fordította Simái Kristóf.# —  A darab két czimén fordul 
elő, olgazbázi, egy kegyes jó atya», és «Igazházi, a jó polgármes
ter* czímek alatt; mindkettő megfelel a darab tartalmának, de az 
utóbbi némileg a német eredeti czímhez ragaszkodik. —  Dux 
Adolf, úgy látszik, ismerte a német müvet; szavai azonban épen 
nem határozottak.1) A Gyulai drámatörténeti előadásairól kiadott 
kőnyomatú ívekben az eredetit: «Der treue Bürgermeister*-nek 
mondják; ez téves, mert ennek «Der Bürgermeister* a czíme, és 
szerzője A. F. Gráf von Brühl.

Brübl Frigyes Alajos gróf, a hírhedt miniszternek legidősebb 
fia. 1739-ben született Drezdában. Miután sokat utazott, s jó  ideig 
mint katona szolgálta az osztrákokat, majd pedig Szaniszló lengyel 
királyt, —  1785-ben alsó-luzácziai jószágára, Pförtenre vonúlt 
vissza, hol zenével, tudományos és drámai munkássággal töltötte 
idejét. Meghalt 1793-ban Berlinben, Müvei: Theatralische Belusti- 
gvngen, Dresden, 1785— 1790 (többnyire franczia minták után); 
(névtelen). A párról, Pförten, 1786; francziára fordította Meissner 
Alkibiade8ét, sat. —  «Das Findelkind* czímü darabját is lefordí
tották magyarra, « Talált gyermek* czím alatt.

Mi a «Der Bürgermeister* czímü darabját illeti, erről kevés 
jót mondhatni. Aligha arathatott valamire való sikert a németek
nél, kiknek ükkor már remek színirodalmuk volt. Az egész nem 
egyéb egy beszélgetésekbe öltözött históriánál. Van mindazáltal 
bizonyos vonás a főhősben, mely a népi közönség előtt kiválóan 
kedvessé teheti: s ez törhetetlen igazságérzete, melyet egykoldús- 
sál szemben is teljesen érvényesít.

Ez, s hogy Simáinál a fordítás gördülékeny s a nyelv sok
szor igen élethü: nézetem szerint különösen oka annak, hogy a 
kezdő magyar színpadon « Igazházi* annyi sikert aratott. Mert 
egyéb jó tulajdona a magyar darabnak sincs, s hiányzik belőle 
még az is, mi talán maga is kedveltté teheti vala a közönség előtt, 
s minek hiányát a magyar közönség nem szívesen nézte e l : a tel
jes magyarosítás. Simái darabjában csak a nevek magyarok, a 
viszonyok azonban néha idegenszertiek, légtől'bször színtelenek, 
épen mint a német műben.

1) «Aus Ungam» czímű művében 1. a magyar színiigy történetét.
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De lássuk körülményesebben • Igazházi* viszonyát ere
detijéhez.

A német darab meséje a következő. Első felvonás. Nehány 
rabló arra kényszerít egy koldúsfiút, hogy világítson nekik egy 
templomban, melyet ki akarnak rabolni. Míg benn időznek, a 
templom másik oldalán Heller, verbunkos katona, ki kissé ittasan 
jő a korcsmából, beleütközik Gotthelf koldusba. Heller ettől meg
tudva, hogy előbb katona volt, megmaradt pénzével megajándé
kozza s fogadást teszen magában, hogy ezentúl jobb lesz. —  A rab
lók jönnek zsákmánynyal megrakodottan. Nem tudva, hogy a 
közelben Gotthelf fekszik, elárulják találkozásuk helyét. —  Hen
rik, a koldúsfiú, jő  atyjához, egy kehelylyel. Egymást felvilágosít
ják a rablók iránt, s Henrik kötelességévé tétetik az esetet a ható
ságnál följelenteni. Beszélgetés közben Gotthelf elmondja fiának 
élettörténetét; hogy azon városba való, melyben jelenleg időznek, 
s még egy tesvére van; hogy vásott és kalandvágyó természetétől 
ösztönöztetve Erancziaországba ment katonának, itt azonban igen 
szerencsétlen vo lt ; hogy aztán Hollandiába vetődött, itt kapitány
ságig vitte, megnősült, de esztelen pazarlás miatt tönkre ment, 
neje bujában halt meg, ő maga megsebesült a harczban s fogságba 
esett; ezalatt béke köttítvén, egész csapata elbocsáttatott; ő maga 
ennyi csapás után már csak egyetlen fia látása után vágyódott; 
útközben rablók utolsó pénzétől is megfosztják, de fiát megtalálja, 
kivel sok viszontagság után szülővárosába ért, hol fivére magas 
tisztviselő. —  Rendőrök keresik a rablókat. Gotthelf a hatósághoz 
küldi fiát. —  Britzstein hadnagynak Heller elbeszéli éjjeli esetét, s 
viszont a hadnagy elárulja, hogy a polgármester leányát akarja 
megszöktetni, anyja tudta és beleegyeztével.

Második felvonás. Blasdorf polgármester Gáspár szolgájával 
való beszélgetés közben kitűnő igazságérzetéről tesz tanulságot. 
A hivatalos szolga jelenti az éjjeli templomrablást. —  Gáspár 
elárulja urának, hogy leányát meg akarják szöktetni. —  A városi 
jegyző a polgármesterrel beszélget az éjjel történtekről, mi kegyet
len és gyáva jellemet tűnteti ki. — A polgármester nejének köz
vetve tudtul adja, hogy tudja, miben törik fejőket, de meg fogja 
tudni akadályozni. —  A  polgármesterné gyalázkodik férje ellen, 
míg leánya bánkódik. —  Heller jelenti, hogy az esteli menésre 
minden kész, mit a polgármesterné örömmel, leánya bánkódva 
hall. —  Julis, a leány, Hellerrel való beszéde által rábíratva, elbatá-
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rozza, hogy mindent megvall atyjának. Atyja szolgájának meg
parancsolja, hogy értesítse őt, ha atyja eljő a hivatalos szobából. 
Gáspár, a szolga, egy monologban keményen jellemzi a polgár- 
mesternét, mit ez, közbe jővén, meghall; egy ideig dúl-fúl, de 
aztán jobbnak látja pénzzel megnyerni a szolgát. Ez látszólag 
beleegyezik a megvesztegétésbe, de úrnője ellen akar azért azután 
is dolgozni. Heller jő s a polgármesterhez kívánj * magát bejelen
tetni.

Harmadik felvonás. Henrik, a koldúsfiú, a polgármester e lő tt; 
a jegyző többet óhajtana tudni, mint a mennyit a fiú vallott; 
Henrik nagy nyugtalanságot ébreszt mind két férfiúban az által, 
hogy elmondja, hogy atyja a városba való és egy testvére él. 
Heller jő s elbocsátási és viselkedési bizonyítványt kér ura szá
mára. A polgármester csak akkor igéri félig meddig, hogy teljesíti 
e kérelmét, miután Heller derékségéröl győződött meg. —  Gáspár 
jelenti, hogy Julis atyjával beszólni szeretne. —  A polgármester 
az egész városban megtiltatja mindenkinek, hogy három napig 
lovakat vagy kocsit adjon idegen használatra. A jegyző türelmet
lenkedik, mert ennek nem tudja okát. — Julis mindent megvall 
atyjának, ki bíztatja leányát, meggyőződve annak igaz szerelmé
ről. — Julis Britzsteinnak ír ez iránt.—  A polgármesterné leánya 
aggodalmait el akarja oszlatni. —  Julis kevésbbé féli anyja, mint 
atyja átkától, de Gáspárt, ki anyját szidalmazza, rendreutasítja. 
Britzstein megtudja, hogy a polgármester nem ad neki viselkedési 
bizonyítványt, kocsisa felmond neki, levelet kap, mire dühösen a 
polgármesterhez ront.

Negyedik felvonás. A polgármester tanakodik Britzstein kés
lekedésén. Ez végre jő. Beszélgetésök eleinte feszült, de lassankint 
mind barátságosabb lesz, míg végre egymásban derék embereket 
lelve föl, teljesen kibékülnek, s Britzsteinnak Julis nőül igértetik. 
Julist atyja hallgatózásáért tréfásan megfenyegeti. — Heller hozza 
az öreg Gotthelfet, kit Julis megszán és megjutalmaz. — A polgár
mesterné dölyfösen sérti a koldust, mit ez büszkén elodáz. — Julis 
anyjával tanakodik a megszökésen. —  Gotthelf a polgármester 
előtt, a jegyző ízetlenkedései között elmondja, mit már tudunk. 
Fölfedve nevét, a polgármester benne elveszettnek hitt testvérét 
ismeri fel.

Ötödik felvonás. A polgármester szolgájának utasítást ad egy 
fényes ebéd iránt. —  Gáspár csodálkozik, a polgármesterné mér
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gelődik, hogy a vén koldús még a házban van, de meghallva a 
fényes ebéd hírét, pipereasztalához siet. —  Julis a koldús sorsa 
felől kérdezősködik, saját sorsa felett töpreng, majd Henrikkel 
beszélget, kit megjutalmaz. —  A polgármester Henriket fiául 
fogadja, mit Julis örömmel ball. —  A városi jegyző különféle 
álhírekkel jő. —  A hadnagy kiismeri aljas természetét, midőn a 
polgármestert szidalmazza. —  A polgármester közbejövén, a jegyző 
hiába igyekszik elszökni. A polgármester őt is ebédre hívja, hogy 
meggyőződjék saját éleselméjűségéről. —  A polgármesterné fel
ékesítve jő, min megboszankodva férje, elhozatja a nagy urat, ki 
az nap hivatalos náluk. —  A polgármesterné a hadnagy és férje 
körül mesterkedik kíváncsiságával.— Julis jő ; Gáspár tintát és 
tollat hoz. —  A polgármester Gotthelfet mint testvérét üdvözli. 
Neje boszankodik. A jegyző csalódik és elkotródik. Az eljegyzés 
megtörténik s a jók, jó véget nyernek.

Ez a német darab meséje, melyet azért adtam oly bőven, 
hogy a művet némileg pótolhassa. E meséhez szigorúan ragasz
kodik Simái, kivéve a következő eseteket:

a) Az első jelenet Simáinál nincs. E jelenet különben fölös
leges is, mert Gotthelfnek fia, Heinrich (illetőleg Lázárnak Hed- 
rik) úgyis elbeszéli későbben, hogy mi történt vele, midőn a rab
lókkal találkozott.

b) A harmadik felvonás a magyar darabban két jelenettel 
meg van toldva. Ez is czélszerü változtatás. A németben e helyt 
homály van, mert Britzstein levelet kap, melyen feldühödik, a 
nélkül, hogy tudhatnék biztosan, miért; s ezen fölül Juliénak egy 
előbb jelzett levelének sorsa iránt sem tudunk meg semmit. 
A  magyarban a polgármester levelét s Ágotáét két külön egyén 
hozza, mi által aztán világossá lesz ez az egész körülmény.

c) Nehány helyen rövidítések és áttételek fordúlnak elő 
Simái darabjában, bár ez általában beszédesebb a németnél. így  a 
negyedik felvonás hetedik, az ötödik felvonás második és harmadik 
jelenetében.

d) Az ötödik felvonásban egy jelenettel kevesebb van Simái
nál, mely fölösleges is volt.

Minden beszédnél azonban jobban világosít a példa. ím e hát 
egy kis párhuzam a két műből.

SIMÁI KRISTÓF « IGAZHÁZI» -JA. 6 8 7
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Personen.
Blasdorf',Bürgermeister einer gros- 

sen Reichsstadt.
Haberbund, Stadtschreiber. 
Lieutenant von Britzstein, auf Wer- 

bung stehend.
Heller, ein Soldat.
Caspar, Blasdorfs Bedienter. 
Gotthelf, ein Bettler.
Heinrich, sein Sohn, ein Knabe 

von 14 Jahren.
Beiskorb, und 
Blutiger, zwey Ráuber.
Andt-re Ráuber, die nicht reden. 
Amtsknecht und Schergen. 
Bürgermeisterin Blasdorf.
Julchen, ihre Tochter.

Erster Aufzug.

(Ein öffentlicher Platz; im Hintergrnnde 
eine Kirche. Es ist Nacht.)

Zweyter Auftritt.
Eine Gasse.

Gotthelf, dér Bettler, liegt an 
dér Seite eines Hauses; seine 
Krücken neben ihm. Heller, etwas 
betrunken, kömmt die Gasse he- 
rab und wezt mit dem Sábel.

Heller. Und hab ich gleich kei- 
nen Heller mehr, juchhey! so 
bleib ich doch luftig! — Das ist 
ein Leben auf Werbung! Biegel- 
hoch I und die Stadtsoldaten, die 
Holunken 1 — was ? arretiren ? — 
Hellern arretiren ? Ha ha ha, die 
Lust wird ihnen vergangen seyn ! 
auf immer hoff ich. Nun nun, nur 
ein fruchtbarer Regen heute, so 
werden morgen Nasen, Ohren, Fin- 
ger und solche Kleinigkeiten ge-

A* Beszélgető Személyek:
Igaz-házi, Város* Polgár Mestere. 
Halaburdi, Város’ Al-Nótáriussa. 
Fegyvemeki, Katona-fogadó Had

nagy, Ágotának szeretője. 
Röppents, Fogadó Katona, Fegy

vemeki szolgája.
Bordáts, Igazházi’ szolgája.
Lázár, ügyefogyott koldus.
Hedrik, Lázárnak a’ fia.
Rajnoha, |
Kajm, Tolvajok.
Ragáts, |

Fogmeg, j yátos szolgája.
Kormos, J
Igaz-háziné,
Ágota, ennek Leánya, Fegyver

neki' szerelmese.

Első felvonás.
(A* játszó hely egy térséges útczát mutat, 
mellynek végén egy templom látszik éjt- 

szakának idején.)

I. Jelenés.

Köppents az útczán részegen 
villogtattya ki-vont fegyverét, Lá
zár pedig egy ernyő alatt fekszik 
mankója mellett.

Röppents. Ha pénzem nints-is, 
dühödt a’ vére országán ! vígan 
élem mégis világomat. Tsak illyen 
ám a’ Fogadó Katonák’ élete n i!
— Hol ütik, hol vetik, hol pedig 
kergetik őket. Ha már én most 
ollyan Tottyompotty ember let
tem volna, vagy mint, a’ ki egy
szer a szappant megette; ezek 
a’ Város’ Tzirkálói, az éhel-holt 
kopók, öszve, meg öszve törtek 
vólna; de én hát ugyan megmutat
tam nekik, hogy ki vagyok! Tu-

Digitized by o o g le



BIMAI KRISTÓF • IGAZHÁZI» -JA. 689

nung aufkeimen, denn gesáet bab 
ich reichlich. — Aber es ist Zeit; 
ich muss schlafen gehn. Marsch 
nach Hause! (Er etösst im Fort- 
gehn an Gotthelfen.) Wer da ? 
Wer da ?

Etc.

Vierter Auftritt.

Beiskorb, Blutiger und noch ei- 
nige Báuber mit Packeten beladen. 
Gotthelf an dér Seite.

Beiskorb. Laset uns hier ein bis- 
chen zu Athem kommen! Nun, 
Jungens, das ist eine fette Beute. 
Gold, Silber, Perien, Edelsteine 
im Überfluss.

Blutiger. Ha, ha ha 1 Nur Schade, 
Scbade!

Beiskorb. Um was Schade ?
Blutiger. Dass ich nicht ein paar 

dicke Pfaffen bey ihren Mammon 
habé schlachten können! — Die 
Hiebe, die sie mir in dér Schule 
gaben, brennen mir immer noch 
auf dem Herzen.

Beiskorb. Ach, láss jetzt deine 
Pfaffen etc.

Phllologiai Közlöny. VI. 7.

dóm; nem egykönnyen álnak ez 
után szembe velem; mert ugyan 
megtalálták ám, a’ mit kerestek ; 
tsak győzzék öszve-szedni mago
kat. —  Óh bár csak most egy jó 
hasznos eső jönne, előttem a’ képe! 
mennyi órok, fülek, újak mik te
remnének az útszákon végig; mert 
ugyan szántottam ám, s vetettem- 
is jó formán. —  De ideje már, 
hogy ennyi vitézségem után fe
küdni mennyek egyszer. (Lázárba 
megbotlik.) Ho t hó ! majd meg-is 
botlottam volna sötétben ! De mi- 
tsoda ez itt ? ember-e vagy mi a’ 
lábam alatt ? Ki vagy? ha szóllani 
tudsz. S a t.

Harmadik Jelenés.

Rajnoha, Kapsi, Ragáts egyéb 
Tolvaj Társaival eggyütt kirohan
nak, teli bútyorokkal.

Rajnoha. Állapodgyunk-meg itt 
egy kevéssé, Pajtársim! mert a 
lélek-is alég piheg már bennem, 
úgy el-fáradtam. (Le-rakják egy
másokat s nyúgosznak.) Ma való
ban jó Prédához jutottunk : Ezüs
tünk, aranyunk, gyöngyünk, gyé
mántunk annyi, mint a füst!

Kapsi. Csak egyet bánok, Paj- 
társ!

Rajnoha. Mi lehet az vallyon ?•
Kapsi. Tsak az, hogy egyet, vagy 

kettőt a’ Templom’ ajtajánál le 
nem ütöttem lábáról! egyik ugyan 
jót vonyított a’ vállam közé, — 
még most is érzem a helyét!

Ragáts. Veszszenek oda a gonosz 
emberek! Sat.

45
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Az utóbbi mutatványt különösen azért közöltem, mivel itt 
is tett némi csekély változtatást Simái.

Azt hiszem, ezek után nem szükséges hosszasabban fejte
getnem a két darab egymáshoz való viszonyát.

« Igazházi» a kezdő magyar színészet idejében kedvelt darab 
volt és többször adták. Első. darabnak is ezt adták elő az új magyar 
színészek. Szomorúan érdekes adat a gyorsan kialvó nemzeti 
tűzre vonatkozólag, hogy a darab igen rövid idő alatt 290.05 frt 
jövedelemről 24.35 írtra szállt.

Simaira és egyéb müveire alkalmilag még visszatérek.
E r d é ly i K á r o ly .

V E G Y E S .

— A ló'csei Album, melyet a lőcsei kir. áll. főreáltanoda tápinté
zetének alaptőkéje javára a lőcsei reáliskola tanári kara kiadott és 
dr. Bayer Ferencz szerkesztett, a következő dolgozatokat tartalmazza, 
melyek folyóiratunk körébe esnek : Bdszel Aurél, nehány szó a régi kelle
nek fö jellemvonásairól, merész általánosságokban mozgó állítások, me
lyekhez sok szó fér. — Theisz Gyula, Patelin ügyvéd, a régi franczia 
színház legkitűnőbb és a vígjáték történetére legbefolyásosabb komikus 
darabjának teljes fordítása, melylyel Theisz az irodalomtörténettel 
foglalkozó szakférfiakat igaz hálára kötelezi. A darab valószínűleg a
XV. század utolsó negyedéből való. Szerzője ismeretlen, mert Blancliet 
Péter ügyvéd (+ 1519), kit sokan szerzőjének tartanak, nem mutatható 
ki annak. — Heinricli Gusztáv, FJfrída, az Elfridadrámák összehason
lító tárgyalása. Ily drámát írtak az angol Mason a XVIII. század kö
zepe táján, és a németek: Bertuch Frigy. Justin (1875), Jelinger Miksa 
(1782), Schiller Frigyes (csak a terv töredéke), Marggraf Hermann 
(1841) és Heyse Pál (1877). A monda a X. századba esik, Edgár angol
szász király uralkodása idejébe (959—975). Bertuch Elfrida-drámájának 
magyar átdolgozása Dugonics András Kim Lászlója (1794), mit a szerző 
bővebben kimutat. A munka epikus feldolgozását Arany László pálya
nyertes költői beszélyében bírja irodalmunk. — Gébé János, az Isten- 
eszme a költészetben, voltaképen Derzsavin orosz költő (f 1816) egy ódá
jának («Az Istenhez*) fordítása (Romanecz Mihály tói) és fejtegetése.—  
Költői fordításokat találunk az AlbumhfíjXi: Györy Vilmostól (Álarcos 
gróf románcza, spanyolból), Szász Kárólytó\ (Schiller, Az ideál), Dengi 
Jánostól (Leopárdi, Ünnepest és A holdhoz), és Theisz Gyula és Roma
necz Mihály már említett dolgozatait. — Az Album nemcsak jótékony 
czéljánál, hanem belértékénél fogva is megérdemli, hogy minél több 
vevője akadjon. Azért melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe és áldozat
kész pártolásába. Kiállítása i£en szép. Előfizetési ára 1 frt 00 kr.
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HA ZA I  IRODALOM.

T. M. Plauti Captivi. Iskolai használatra magyarázta és bevezetéssel ellátta * 
Gerevics Gusztáv, kir. főgymnasiumi tanár. Budapest, Lampel Róbert 
könyvkiadása. 8°. LV. és 113 1.

Örömmel jelenthetjük, hogy Gerevics azon kedvező fogadtatás 
után, melyben Trinummus-kiadása részesült, nem késett a Captivi-t, 
Plautusnak legszebb darabját is középiskoláink számára mért jegyze
tekkel ellátva kiadni. Hogy úgy mint a Trinumusnál, úgy a jelen da
rabnál is a mű íesthetikai becsét nézve, szerencsés Gerevics választása, 
a Plautusi múzsának minden barátja tudja, hogy pedig az iskolában 
való olvasásra kiválóan alkalmassá teszi a benne elejétől végig majd
nem mindenütt megőrzött tisztességes, obscoenitásoktól ment beszéd, 
még jobban arra indíthatja tanártársainkat, hogy tanulóikat a római 
irodalom eme legremekebb termékeinek egyikével megismertessék; — 
természetesen jegyzete* kiadás alapján, mert az oly nehéz szerzőnél 
mint Plautus, az iskolai olvasás csak jegyzetes kiadás alapján eszközöl
hető sikeresen, melynek pedig ugyancsak jól kell szerkesztve lenni, ha 
czéljának meg akar felelni. Hogy Gerevics Captivi-kiadása e czélnak a 
legtöbb tekintetben megfelel, őszinte meggyőződésem.

A terjedelmes, de az áttekinthetőség rovására apróbb fejezetekre 
nem osztott bevezetés két főrészre oszlik; az első irodalomtörténeti 
kérdésekkel foglalkozik, a másik a Captivi prosodiájáról, a hangürről, 
az elisióról, a synizesről, a diaeresisről Plautusnái szól, és a Captiviben 
használt versmértékek jegyzékét közli, végre a Plautus által képezett 
és a Cnptiviben található szókat állítja össze. Ezt követi egy nagyobb
részt Brixből kiírt és sok kívánni valót hátrahagyó kritikai függelék, 
mely hogy magyar kiadásban mit keres, nehéz belátni. Az irodalom- 
történeti bevezetésbe i kivált a.parasitának (p. X IV—XXVII.) közvet
lenül a forrásokból merített élénk és terjedelmes jellemzése vonja ma
gára figyelmünket, míg másrészről a darab görög eredetéről nélkülözünk 
rövid fejtegetést; a többit illetve csak azt jegyezzük meg, hogy talán 
czélszerű lett volna úgy az irodalomtörténeti, mint a prosodiai részben 
a Trinummushoz írt bevezetésből mindazt átvenni, a mit a tanuló Plau- 
tusról kell hogy tudjon és a mi nem szorosan a Trinummusra vonatko
zik. Plautns életéről pl. a Captivi bevezetésében mit sem olvasunk, 
pedig nem valószínű, hogy valamely tanár egy év alatt (a VII. osztály
ban, melynek számára Plautus elő van írva) nemcsak a Captivit, hanem 
még a Trinummust is olvastassa, melynek bevezetésében persze a tanuló 
mindent együtt talál, mit Plautusról általában tudnia kell. — A magya
rázatoknak betűrendben való lajstroma, mely sokkal bővebb a Brixénél,
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de azon hibában szenved, hogy alig van benne szám, mely pontosan 
találna a jegyzet számával, képezi az átmenetet a szövegre és magya
rázatára. Az utóbbinak főrésze a legjobb német iskolai kiadás, a Brix- 
féle kiadás nyomán van összeállítva, de Gerevics, mint az előszóban is 
olvassuk, más segédmunkákat is gondosan fölhasznált. És mind az a 
jó, a mit annak idején Gerevics Trinummusáról mondottam, Captivijára 
fokozott mértékben illik. A fölösleges «tudós* megjegyzések száma 
jelentékenyen apadt; az egyes költői vagy szokatlan kitételeknek latin 
körülírását itt is olvassuk, de gondoskodva van egyes nehezebb helyek
nél a magyar fordításra vezető utasításról is, míg a legtöbb tanuló előtt 
érthetetlen angol idézetek, melyek a Trinummushoz való jegyzetekben 
kelleténél gyakrabban fordultak elő, a jelen kiadásban sokkal ritkábban 
zavarják az olvasót. Legfőbb érdeme azonban e commentárnak, hogy 
Brixtől eltérve, bőven kifejti Plautus czélzásainak s tréfáinak értelmét 
és az egyes helyek összefüggését; mi annál fontosabb, mert az előbbiek 
mulattatják a tanulót legjobban, az utóbbinak alapos megértése nélkül 
pedig hamar megunja az olvasmányt.

Egyes kifogásaim közül hadd álljanak itt a következők :
P. X. és a parasita jellemzésében jó lett volna kitenni, mikor 

éltek az ott említett görög vígjátékírók. — P. XXXIV. valami német 
műből származhatik ezen idézet: «Becker a. a. 0. III. p. 161.* (=  am 
angeführten Orte). — P. XXXV. meg van magyarázva, mi a prologus 
és diversium, de nem, hogy mi a canticum. — P. XXXVI. nincs meg
mondva, mit kell értenünk a fabula Varronian© elnevezés alatt. — 
P. XXXVn. a színészek felosztásában «Stalagmus* és «Lorarii» közé 
vonást kell tenni, nehogy azt higyje a tanuló, hogy a «Lorarii» szerepét 
is a negyedik színész adta. — Ad arg. 1.: «Ritschl F. és Müller C. F. V. 
újabb kutatásai folytán a hiatus pugnad ó-latin és plautusi alak' által 
sem távolítható el*, mondja Gerevics, ki itt nyilván félreértette Brix 
következő szavait: «der in dér Cresur des jambischen Senar uach den 
jüngsten Untersuchungen von F. Ritschl und C. F. V. Müller selbst für 
die árgumenta wieder sehr zweifelhaft gewordene Hiatus lásst sich hier 
weder durch die alt-lateinische und Plautinische Form pugnad beseiti- 
gen* stb. — Ad. arg. 7.: «Világosabb lesz az értelem, ha: ut üle amit- 
tatur t olvasunk*. Világosabb lesz, de a versmértéknek ezen olvasás 
nem felelne meg: helyesebben Brix: «Die deutliche Bezeichnung des 
Gegensatzes zu ipsus erforderte: ut ille amittatur*. — Ad prol. «Hic 
illius így skandálandó: hic illius*. Ez utóbbi sajtóhiba hlc íllius helyett.
— Ad prol. 55. egy jegyzet után tévedésből megmaradt a (D) jegy, 
melylyel Brix Dombart megjegyzéseit szokta jelölni.— A 77-ik vershez 
való jegyzetben a quod mures-re vonatkozó észrevétel ellentmond ezen 
kifejezésnek a 76 ik vershez közölt magyarázatával. Ad v. 90. a jegyzet
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vége felé törlendők a •vagy koldusnak* szavak. — Ad v. 106. Gerevics 
a «saturitate ebrius* szavakat az étellel való jóllakásra vonatkoztatja, 
de azért mégis hozzáteszi zárjelek közt, hogy «qui ad satietatem usque 
bibit*. —  Ad v. 134. «így coustruálandó: quod aliquantillum foris 
etiam gusto =  Csak az, mit a házon kívül eszem, ízlik még némileg.» 
A Gerevics által ajánlott constructio csak azt jelentheti, hogy: «csak az 
a kevés, a mit még a házon kívül eszem, ízlik nekem*. — Ad v. 136. 
•Ne fle-ben hiatus van.* Ebben nincs, de van Xe jie Egoné-ben. — Ad v. 
235. nem elég megmondani, hogy tMeo patri magában is feltűnő és a kö
vetkezőkkel egészen nem összeegyeztethető*, hanem fel is kell említeni, 
hogy helyette inkább meo filio’t várnánk. — Ad v. 244. kár volt a hostica 
szó jelentésére nézve csak azt mondani, hogy «1. Mii. 450.*. Ugyan hány 
tanulónak van meg a Miles gloriosus szövege, és mily kevés fáradságba 
került volna Gerevicsnek a kérdéses párhuzamos helyet szószerint 
idézni! — Ad v. 266. A görög év xpot «ípetv-nek nem per pectinem tondere 
felel meg a latinban, hanem strictius tondere. — Ad v. 272— 73. azt 
mondja Gerevics, hogy «Philocrates . . .  a beszédet ravaszúl. . .  a rab
szolgaságra terelte*, ad. v. 274. pedig, hogy <nem ő vitte a beszélgetést 
a rabszolgaságra; ezt Hegis tette*. — Ad. v. 275. említtetik «Alexis 
Theb. fragmentuma* ; a tanuló «Alexis Thebebelieinek fragmentumát* 
jobban értené. — Ad v. 283. Gerevics azt mondja, hogy a Theusauro- 
chrysonikochrysides név eredeti alakja alkalmasint Theusaurocroesoni' 
kochrysides, de azért a zárjelben mégis az előbbi alakot, mindjárt rá 
pedig az utóbbit magyarázza, mi a tanulót kell hogy zavarba hozza. — 
Ad*v. 286., 62G sajtóhiba 634 helyett. — Ad v. 539. tsequere, em tibi 
hominem*. Ezt Aristophontes Hégiónak mondja! Megfordítva Hégio 
Aristophontesnek. — Ad v. 573. és ad v. 596. egy idézet után ott áll, 
hogy Marg. Hány tanuló fogja kitalálni, hogy ez sajtóhiba Marq. (Mar- 
quart) helyett? — Ad v. 584. ugyanazt a «iam aliquid pugnae dedit* 
kifejezést egyszer «valami furfang keresztülvitelén töri fejét*, másszor
• schon einen Streich gespielt tel* magyarázza. — Ad v. 680. Tyndarus- 
nak «Dum ne ob malefacta peream, parviexistumo* szavaira azt jegyzi 
meg Gerevics, hogy «Hegio a legnagyobb kínzásokkal fenyegetőzik; 
Tyndarus azt mondja erre, hogy ő azokat kevésbe veszi, csak hogy ne 
bűnhődjék*. Ez nem eléggé világos; Tyndarus azt mondja, hogy nem 
bánja, ha ártatlanul tönkre is megy. csak azt nem szeretné, ha vala
mely bűne miatt menne tönkre. — Ad. v. 670. «Deartuavisti, in articu- 
los dissecuisti, őisjAÉXtaa;. Bosius.* A tanuló így alig fogja megtudni, 
hogy e jegyzet Bosius-ból van véve, és mit is érdekli ez őt? — Ad v. 777. 
hogy «balkarjuk* tolihiba «jobbkarjuk* helyett, mutatja a Bevezetés 
XXXHI. lapja. — Mit jelent ad v. 796. «azon hosszú cziterák egyikén, 
melyek a római színpadon mint kiemelkedők voltak feltüntetve ?» —
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Ad v. 816—820. a mint porcina . . . anatina etc.» ezavak három sorral 
fellebb «Ant. II. 8. 4.» után valók. — Ad v. 824. a quippe-hez való jegy
zet ismétlés a 883-hoz való jegyzetből és így fölösleges. — Végre legyen 
még szabad a szövegből egynehány fontosabb sajtóhibát felhoznom.
V. 15. nostra (olv. rostra); v. 136, 936, 979, 1009, 1021, végére kérdőjel 
való; a pont törlendő a következő versek végén: 200, 206, 344, 351, 
415, 450, 603, 618, 636, 871, 882; v. 217. végére comma, v. 218 végére 
pont jön ; v. 224. agatur után pont helyett comma való; v. 272-ben 
emam után a pont törlendő; v. 319. éré h. olv. e re; v. 321. satwam (így 
Brix is) h. saturum ; v. 879. Brixnél é» Ge.-nél Tuanfide előtt kiesett 
He-; v. 960. et h. olv. te.

Mindent összefoglalva tehát, bátran elmondhatjuk Gerevicsnek 
Captivi kiadásáról, hogy nemcsak mint a Captivi egyedüli magyar jegy- 
zetes kiadása a szó legszorosabb értelmében nélkülözhetetlen gymnasiu- 
maink számára, hanem egyes fogyatkozásai daczára, a milyenektől ritka 
tankönyvnek első kiadása szokott ment lenni, számos jó tulajdonsága' 
miatt tanártársaink figyelmébe ajánlható.

Dr. Á bel  Jenő .

Latin Stílusgyakorlatok. A gynmasiumok középosztályai, különösen az V. 
osztály számára szerkesztették Cserny Károly és Dávid István po
zsonyi főgymn. tanárok. Pozsony, 1882. Kiadja Stampfel Károly. 8-r. 
148 1. Ára fűzve 1 frt, kötve 1 frt 15 kr.

Az ismeretes Sváby-Kolmár-féle gyakorlókönyvnek jelen munká
ban igen életrevaló versenytársa támadt, mire csakugyan szükség is 
volt, mert a Sváby-Kolmár-féle gyakorlókönyvben foglalt gyakorlatok 
már mind számos példányban forognak lefordítva a tanulók könyv- 
piaczán. Midőn már ezen, de más később kifejtendő okoknál fogva is 
szerző urak könyvét örömmel üdvözöljük, nem titkolhatjuk el csodálko
zásunkat, hogy abban egyrészt oly gyakorlatokat találunk, melyek a 
tantervbe fel nem vett olvasmányokra vonatkoznak, másrészt, hogy a 
tan terv követelte olvasmányok oly csekély figyelemben részesültek, holott 
az Utasítások világosan megmondják (az 50. lapon), hogy a «scriptum- 
nak», azaz valamely összefüggő hosszabb magyar szöveg latinra való 
fordításának, az olvasmányhoz kell csatlakoznia. Hogy mi késztette a 
szerzőket eltérő eljárásukra, nem tudjuk, mert a könyv előszó nélkül 
jelent meg.

Ámde lássuk a tartalmat részletesen :
A könyv elején aesopusi mesék vannak Phaedrus nyomán (1— 11.1.), 

számra nézve 24, melyeket néhány Aesopusról, Phcedrusról sat. szóló 
darab elóz meg. Ezután vegyes gyakorlatok következnek, melyek egyéb
iránt más helyen is a könyvnek lényeges alkotó részeit képezik. A Cor-
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nelius Neposhoz valamint Caesar Gall Háborújához alkalmazott gya
korlatok helyett szívesebben láttuk volna Liviust, uz V. osztály «fő 
íróját* ( Utasítások 45. 1.), XXI. könyvével gazdagabbau képviselve.

Midőn azonban a fölötti sajnálkozásunknak adunk kifejezést, 
hogy a szerző urak könyvüket a fennálló tantervhez alkalmazni elmu
lasztották, korántsem akarjuk annak tartalmát gáncsolni. A helyes 
választásban nyilatkozó finom pedagógiai tapintat, tanulságos tarta
lom, a feladatok arányos felosztása, főleg pedig velős és zamatos ma
gyarság oly előnyei a könyvnek, melyek fennemlített hiányait, melyek 
amúgyis nem a dolog lényegére vonatkozók, könnyen elfeledtetik. Kü
lönösen a gyakorlatok stilizálása határozott haladást mutat az előbbi 
e fajta feladatgyűjteményekhez képest, melyek többnyire a latin kifeje
zés szószerinti utánzása által vélték a tanulóknak feladatukat megköny- 
nyíteni. A magyar szólásmódok fordítására segédkezet nyújtanak a 
könyv végén álló Jegyzetek (110— 144.1.), melyek a tanulót a szótár idő
rabló, de sokszor czélhoz sem vezető forgatásától* fölmentik, sőt némely
kor egy-egy ügyesen tett kérdés által a syntactikai kérdésekre nézve 
is útbaigazítják. Nyelvtant tudtommal seholsem idéznek a szerzők és 
helyesen, mert általános használatú, sajnos, még eddig nincs nálunk.

Hátra van, hogy egynéhány csekélységet, melyek nekem olvasga
tás közben feltűntek, felsoroljak. Egy részük egyébiránt sajtóhibáknak 
is tudható be, melyektől a könyv különben majdnem egészen ment. Ilyen 
elosztja e h. eloszlatja (31. gyakorlat), fórum bovarium e h. boarium 
(115.1.), megemlékszik e h. megelégszik (satis habere 120. 1.), a pyrami- 
sok nem terméketlen hegyen feküdnek, mint a 17. lapon olvassuk, ha
nem t. helyen. Ezen olvasmányban egyébiránt a pyramisok magassága 
meghatározásánál is csúszott be sajtóhiba, a mennyiben Cheops gúlá
jának magassága nem 15000 láb, hanem kb. 476 láb (Dr. Say Móricz 
czikke a Tomor-Váradi-féle Olvasókönyv III. részében 179.1.). A pyra- 
mis kerülete nem felel meg a közönséges méreteknek.

A fennebbiek után a könyvet t. kartársainknak melegen ajánl
hatom.

Dr. K e le t i V in c z e .
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F O R D Í T Á S O K  

Hero Leanderhez.

— Ovidius. —

Hogy örömöt találjak soraidban
Levél gyanánt, Leander, jöjj magad, 

Hosszú és kínos az, mi várakoztat 
S türelmet szenvedélyem megtagad; 

b Lángunk egyenlő, de nem az a szívünk 
Erőtelj esb a férfi kebele,

Ám mint a lélek, gyönge a nők teste 
És hogy ha késel, meghalok bele.

Ti néktek áll a gazdaság, s vadászat,
10 Nektek a változásnak száz faja;

Piacz zajában, küzdterek porondján 
A férfinak nem kell gondolnia :

Madárt a lépen, halat a horogra 
Csellel kerítve száll el az idő 

i6 S a napnak alkonyúló idejét meg 
Eloszlatandó bor zamatja jő.

De nékem, a kit mindebből kizárnak 
Csak egy marad, a forró szerelem.

S én élvezem, jobban, mint te szerethetsz 
so Szeretlek én szivemből szüntelen.

Vagy jó öreg dajkámnak szólok rólad, 
Nem értve azt, mért késel oly soká’ 

Avagy saját szavad a habra sújtom,
Mely a tenger vizét fölfodrozá. 

u Ha meg gyöngéd kezével a haboknak 
Szellő simítja háborgó fejét,

Akkor szorongok, hogy jönni se’ vágyói 
És a késés hibája a tiéd.

Eöny könyre hull akkor le bús szememből 
so S remegve törli azt le hű szülém,

S én újra, s újra keresem nyomod, hogy 
Tán megtalálom a part fövenyén, 

ízen ve néked, vagy hirt várva tőled 
Átkutatok boldog boldogtalant, 

as Kit Abydosból sorsa erre hánya,
Vagy a ki oda visszainduland.
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Vagy mondjam, hányszor csókolom ruhádat, 
Melyet elúszva múltkor itt hagyál ? 

így mén a nap, így mén a csöndes éjjel, 
ao S midőn a csillagfény ragyogva száll:

Az őrtüzet fölgyujtom a tetőre,
Mely megszokott utadon elvezet,

Aztán orsómra kész fonált tekerve 
Takargatom hosszú késésedet.

45 Kérded talán, hogy addig mit beszélek ? 
Leander neve jár az ajkamon.

•Mit gondolsz, dajka ?» kérdem hű cselédem,
«Eljött-e már hazulról aranyom ?

Eljött-e már, vagy éber-é a ház még,
5« Hogy félti még irigylő nyelvőket,

Vagy gondolod, hogy útra készen áll ott 
Kenetes testtel és most már jöhet ?»

Ráint az agg, de nem csókomra gondol,
Avagy veszélyes utadra talán,

55 De álomittas fejjel egyre bólint
Ahogy megszoktuk éltünk alkonyán.

Utóbb mondom : «Most úszik már bizonynyul 
És fürge karja átszeli habot!»

De alig fontam orsómra egy szálat 
oo Ismét kinézni odább szaladok.

Félénken hallgatok minden kis neszre,
Minden zörejre várlak tégedet 

Csak ha elrabolt éjjelem lezajlott 
Pillám az álom akkor csókolja meg, 

ős S aztán enyém vagy, ha nem is óhajtod,
S élj ősz, habár tán nem is akarod:

Majd azt hiszem tested közel lubiczkol 
Majd átölel forró, nedves karod,

Vagy azt hiszem törülgetem a tested,
70 Melengetlek szerelmes keblemen

És oly sok mást mit szégyen vón’ kimondni, 
Mit elnem moudok, bár kedves nekem.

Óh én szegény, miért hogy nem való ez,
S mért oly rövid a kéjnek ideje,

75 Hogy eltűnik e kedves röpke álom 
És csakhamar te is eltűnsz vele!

Óh bár szerelmünk állandó frigyében 
Benn rejlenék a biztos élvezet!
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Miért fagyoskodtam oly számos éjen ?
Lassú úszó, hol jár tunya kezed ?

Való: a tenger még dühöng, de tegnap 
Enyhébb szellő fodrozta a habot,

Mért tűnt el így a mért féltél a jövőtől 
Miért nem kapott az alkalmon karod ? 

s» Ha más alkalmad nyílnék ezután is 
Az első jobb, mert az első vala ;

Igaz ! A tenger alakosdit játszik,
De csak szivednek kell akarnia.

Ha itt maradnál, panaszod nem lenne,
•u És karjaimban meg nem tép a vész,

Én nyugton hallom a vész tombolását, 
Tomboljon csak a míg te hazatérsz.

De vajh mi ez, hogy félsz a vad haboktól 
Te, a ki csak nevetted dühöket ?

>r, Mert volt idő, hogy még jobban dühöngtek 
S marasztni téged mégsem lehetett.

Hogy kértelek : kevésbbé légy merészebb;
Mert bátorságod gyászt hozna reám ;

Hol most merészség ? hol van bátorságod ? 
i<w Hol rettenthetlen jó úszó babám ?

Légy inkább olyan, a hogy voltál régen, 
Nyugodtan járj a nyugodt tengeren ;

De csak ha az vagy, a ki voltál egykor,
S ha lángod nem vált pernyévé nekem. 

ior. Nem ama széltől félek, a mely téged 
Hő karjaimtól ime visszatart;

Félek, szived e szélhez lesz hasonló
S nem vész, de más ok az, mely fogva tart. 

Tán nem is tartasz olyan jutalomnak
uu Melyért méltó kiállni a vihart.........

Olyankor okozom szülőhazámat,
S azt gondolom, mert thrák leány vagyok, 

Abydos büszke, fejedelmi csókját 
Te én reám pazalni nem fogod. 

u.s De mindent inkább tűrök el, mint hogy te 
Idődet másnak adjad, nem nekem ;

Hogy más nőnek tartson ölelve karja 
S másnak szerelme győz szerelmemen. 

Inkább meghalnék, mintsem azt megérjem, 
í'iti Halált inkább, mint hűtlenségedet,
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S bar sem gyanú, sem kósza hír se* bánt még, 
De mindentől, mindentől rettegek.

Mert hol van az, ki bízott szerelmében ?
A távolság még jobban megriaszt:

125 Boldog ki meglát igaz hűtlenséget,
S a ki nem érez már hamis panaszt!

Engem gyanú bánt, de valót nem látok,
És egyformán bánt mégis mindenik ;

Óh bár csak jönnél, vagy tudnám hogy jöttöd’ 
i3o Apád szava vagy a vész késlelik.

Ha megtudnám, ha bűnöd’ észrevenném 
Óh hidd el, megragadna a halál,

Most már tudod, ha óhajtod halálom'
Csak vétkezzél, az rögtön eltalál.

185 De nem, te hű vagy, s mindez csak káprázat 
Gátod csakis a dühöngő vihar,

Óh mint zajog a zátonyba’ a hullám,
S a napra felleg borul szárnyival.

Tán Helle gyöngéd anyja jött a parthoz, 
i4« Hogy megsirassa kedves magzatát,

S rázza a tengert, melynek istennője 
S a melynek lánya volt, ki nevet ad.1)

Nem kedvez a hely szerető leánynak 
Az eltűnt Helle engem is bűsít,

145 De néked, Neptun, nem szabad zavarnod, 
Kinek szerelme már bimbóba’ nyílt! 

Emlékezzél meg szerető valódról 
Idézd eszedbe Medusát, Calycét,3)

És Alagonnak3) csillagára gondolj 
i5o S azokra kiknek csókja rajtad ég.

A költők dalban szólnak szeretkeznek 
De több szerelmed volt mint költemény,

l) Hella anyja Nephele, a ki állítólag felhővé változott. Nevét tudva
levőleg akkor ruházták a Hellespontra, midőn Helle és Phryxos mostoha
anyjuk Ino elöl menekülvén, Helle a tengerbe esett.

*) Medusát, Phorcus tengeri isten leányát Neptun oly szenvedélylyel 
szerette, hogy Minerva templomában ölelte meg, mire az utóbbi haragra 
gyúlván, Medusa haját kígyóvá változtatta. Calyce fia Cycnus volt.

8) Alcyone egyike a plejádoknak, a kivel Neptun Alcyonet, Ceyx ké
sőbbi nejét, nemzette.
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Miért tennél hát erőszakot mivélünk,
Mért küldenél bősz hullámot felém ? 

im Kímélj bennünket, más harcztérre szállva 
Ne bántsd e keskeny választó habot, 

Hozzád illő, gályákat szerteszórni 
Hajórajt, min egy század dolgozott,

Mert szégyen volna habisten létedre 
im Egy ifjún tölteni ki bősz dühöd',

Nagyobb dicsőség s hála lesz jutalmad,
Ha átröppensz egy-egy mocsár fölött, 

őrizz meg kettőt: egy úszik csak ámbár,
De reményem is ott úszik vele 

im És ama habban, melyet lehed forgat 
Piheg Leanderemnek kebele.

Pattog a mécs ; mert ennél irok immár
Hogy pattogott az — mondják — jót jelent. 

Lám vén dajkám lángjába bort csepegtet 
ito (Holnap többen leszünk * mormogja fent.

óh jöjj ! szerelmem-átölelte férfi,
Kit lelkem rejt, mint gyöngyét a csiga,

Jöjj, tedd meg, hogy valóban többen legyünk 
S ne kelljen szümnek árván maradnia! 

i7s Ne félj, majd Vénus véd meg ez utadban 
Kit hab szült, s habban járni megtanít. 

Hányszor óhajték én már általúszni,
De férfi tudja csak a viz utait.

Ám hogyha félsz, hogy tán vissza nem térhetsz, 
íso Adjunk a tengerben találkozót,

Találkozzunk a tenger közepében,
S ölelkezzünk, míg elpattant a csók,

Aztán meg térjünk kiki a hónába 
Bármily forrón pezsdül is föl a vér: 

íso Kevés lesz az, de jobb a távollétnél 
A szeretőnek semmi sem csekély.

Vagy múlna a tartózkodás, mely minket 
Mindig titkon szeretni kényszerít 

Vagy a szerelmi láng, mely fél a hírtől, 
i9« Hullatná félig ért gyümölcseit!

Most harczra kél a szenvedély s szemérem, 
Melyikre hajtsak ; csábít mindenik :

A múlt tükrébe mindhiába uézek 
Másoknak látom a múlt hőseit.
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HERO LEANDERHEZ.

m Hogy Kolchisban járt hajdanta Iason 
Hajóra kapta bűbájos Medeát,

Páris pedig Helenának kegyeltje 
Hajóra kelve azzal messzeszállt.

Te elhagyod szerelmesed, a hányszor 
2oe Forró csókoddal fölkerested azt,

És messze úszol ott, hol a hajóknak 
Sem jó, karom akárhogy is maraszt.

Bár százszor győzted a habot meg, ifjam,
És büszkeséged azt már megveti 

sós Úgy vesd meg azt, hogy féljed is egyúttal, 
Ha testedet átengeded neki. 

örjás hajók eltűnnek a habokban
S te azt hiszed, többet megbir karod,

Más akkor úszik ha gályája roncsolt; 
sió Mi másnak végső, te elsőnek akarod.

Óh én szegény, pedig mégis óhajtom,
Hogy jó tanácsaim’ meg ne fogadd,

Hogy bátrabb légy legbölcsebb sejtelmemnél, 
Hogy mielőbb ismét meglássalak,

315 Ha jösz, ha csak a habokban megdermedt 
Két karodat ott érzem vállamon 

Feledve akkor a habok veszélye,
Feledve minden túl e két karon !

Ám hogyha arra fordulok a habhoz, 
sso Mely kék fodrát lágyan loccsantja fel, 

Hideg fagy járja kebelemet által 
És sejtelem rám félelmet leheli.

Egy álomkép is megzavart az éjjel,
Bár áldozattal márig kérlelém . . . .

335 Ügy szürkületkor, hogy a mécs kialszik 
S való álmot himezget a remény.

Dermedt ujjamból kihullott az orsó,
Párnán pihent elfáradott fejem 

Akkor vihartól korbácsolt habokban 
38o Egy delfint láttam úszni hirtelen.

De aztán partra hajítá a hab ki 
És élte még a habokban maradt,

De bármiként félek ez álomképtől 
Te is kerüld a zajos habokat, 

sas Hanem kíméljed önmagad, kíméld meg 
Ki benned él, szerelmes kedvesed’
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Mert éltedet veszítve vész el ő is
Megtartva azt, leszel még kedvesebb,

De ím elsimult már a vész fodorja 
2*«) Közel csöndről locsognak a habok,

Csókold meg e pár sort, a míg nyugodt lesz 
A teuger és Héród csókolhatod.

V E G Y E S .

— Latin-magyar kézi-szótár jelent meg középtanodák számára 
Veress Ignácz, nagy-szebeni államgymnasiumi igazgatótól. Budapest, 
1882. Lampel R. kiadása, 299 lap, ára 1 frt 80 kr. Legközelebb bőveb
ben ismertetjük. A magyar-latin rész hasonló terjedelemben és kiállí
tással rövid idő alatt jelenik meg.

— A  budapesti philologiai társaság f. é. május 17-én Dr. Hein-
rich Gusztáv elnöklete alatt felolvasó ülést tartott, következő tárgyakkal:

1. Dr. Pecz Vilmos, Az újgrammatikai irány és a psychologiai 
momentum a mondatban.

2. D r. Pozder Károly, A madár árja mondákban.
3. D r. Wertner M ór, Aeskulap és utódai, bemutatta a másodtitkár.
A felolvasó ülés után választmányi ülésben folyó ügyek intéz

teitek el.
Űj tagokul felvétettek: Randireg Mihály váczi főgymn. tanár, 

ajánlja Varkonyi Endre.— D r. Wargha Samu esztergomi főgymn. tanár, 
ajánlja P. Thewrewk Emil. — Elnök jelenti, hogy Xogáll János püspök 
és nagyváradi kanonok, a kitűnő műfordító, a társaság alapító tagjai
nak sorába lépett.

— Tagdíjukat megfizették: Baráth Ferencz, Budapest. — Hege
dűs Béla, Budapest. — Szalay Gyula, Nagy-Kőrös.

— A  diploma diját megküldték: Hegedűs Béla, Budapest. — 
Kempf József, Budapest.
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KÖNYVÉSZET.
Összeállítja Hellebrant Árpád.

Bálifi Zs. A franczia dráma fejlődése a XIX. század első felében. — 
Tanulmány. — (Különnyomat a «Fővárosi Lapok »-ból.) Budapest, 
1882. Athenaeum. (K. 8-r. 67 1.)

Bászel A. Néhány szó a régi hellénekföjellemvonásairól. (Különnyomat 
a lőcsei főreáltanoda «Album»-ából.) Lőcse. 1882. (8-r. 14 1.)

Bogisich M. Cantionale et passionale hungaricum societatis jesu, resi- 
dentia Turocensis. XVII. századbeli kath. énekgvüjteménv. (Érte
kezések a nyelv- és széptudományok köréből. X. köt. 8. sz.) Buda
pest, 18S2, Akadémia, (8-r. 47 1.) 30 kr.

Csernátoni Gy. A magyar ódaköltés története a legrégibb időktől Vö- 
rösmartvig. Budapest, 1882. Aigner. (8-r. 61 1.)

Cserny K. és Dávid J. Latin stílusgyakorlatok a gymnasiumok közép- 
osztályai különösen az V. osztály számára. Pozsony, 1882. Stam- 
pfel K. (8-r. 148 1.) 1 frt.

Jakab E. Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből. X. köt. 9. sz.) Budapest, 1882. 
Akadémia 8-r. 86 1.) 50 kr.

Magyar Könyvszemle. Közrebocsátja a m. nemzeti múzeum könyvtára.
VI. évfolyam. G. fűz. Budapest, 1881.

Tartalom : Thaly K. Gr. Bercsényi Miklós könyv- és kézirattára.
—  Csánki D. Magzarországbeli benczések egy bibliographiai becsű 
inventáriuma 1508-ból. — Jakab E . Adatok erdélyi írók névtárához 
a X V II—XVIII. században. — Révész K . Könyvészeti adalékok a
XVI. század második felében folyt hitviták irodalmához. — Med- 
nyánszky D . Révay Ferencz szklabinai könyvtára 1681-ben. —  A sá
rospataki főiskolai könyvtár utasítása 1521-ből. —  Majláth B. és 
Kudora K. Adalékok Szabó K. «Régi Magyar Könyvtársához. —  
Vegyes közlemények. Magyar irodalom. IV. Közi. —  Hazai nem- 
magvar irodalom. — Hazánkat érdeklő külföldi munkák.

Mihály J. Magyar olvasókönyv közép- és polgári iskolák használatára. 
I. rész, Budapest, 1882. Éggenberger. SO kr.

Mitrák S. Orosz-magyar szótár. Kiadja a szerző. 1. 2. füzet. Ungvár,
1881. (Tettey N.). (K. 4-r. IV, VII, 1—320 1.) 2 frt 20 kr.

Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a magyar tudományos Aka
démia nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti Budenz J. XVII. köt. 
1. fűz. Budapest. Akadémia. (8-r. 160 1.) 1 frt.

Tartalom. Halás/. I. Orosz-lapp nyelvtani vázlat. — Simonyi Zs. 
A magyar gyakorító és mozzanatos igék képzése. II. A mozzanatos 
képzők. — Munkácsi B. Magyar elemek a déli szláv nyelvekben. — 
Ismertetések : Budenz J. Ahlqvist, Ueber die Sprache dér Nordost- 
jaken. — Kisebb közlések: Munkácsi B. A jakut genitivus. — 
Kunos I. Magy. leány. —  Kunos I. Egy adat a mordviu hangtan
hoz. —  Patrubány L. A csuvas többes-szám.

Simonyi Zs. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokbau kifejezett jelen
tések. Székfoglaló. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köré
ből. X. köt. 1. sz.) Budapest, Akadémia, 1S81. (N. 8-r. 48 1.) 30 kr.
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Simonyi Zs. Kis magyar nyelvtan mondattani alapon. A középiskolák 
első és második osztálya számára. Negyedik átdolgozott s gyakorla
tokkal bővített kiadás egy kötetben. Budapest 1882, Eggenberger. 
(8-r. 127 lap) 60 kr.

Simonyi Zs. és Halász I. Német nyelyvtan középiskolai használatra. 
Budapest, 1882. Eggenberger. (8-r.) 1 frt.

Sonnenfeld Zs. Lenau Miklós élete és művei. Budapest, 1882. Franklin- 
társ. (7-r.) 1 frt 40 kr.

Szász E. A világirodalom nagy époszai. I. kötet. Budapest, 1881. Aka
démia. (8-r. Yin, 6311.). (Könyvkiadó vállalat. Előfizetés útján.)

Szász E. Id. Gróf Teleki László ismeretlen versei. (Értekezések a nyelv- 
és széptudományok köréből. X. köt. 7. sz.) Budapest, 1882, Aka
démia. (8-r. 16 1.) 10 kr.

Szemák J. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodai és magán- 
használatra. I. évfolyam. 5-ik kiadás. Budapest, 1882. Lauffer. 
(8-r. 78 1.) 50 kr.

Taine H. Az angol irodalom története. Ford. Csiky Gergely. I. kötet. 
Budapest, 1881. Akadémia (8-r. VIH, 399 1.). (Könyvkiadó vállalat. 
Előfizetés utján.)

Thewrewk Á. Ágnes asszony. Arany Jánostól. — Értekezés. Budapest, 
1882. Kókai. (8-r. 20 1.) 30 kr.

Thierry A. A római birodalom képe alapításától kezdve a nyugati csá
szárság végéig. Ford. dr. Csiky Kálmán. Budapest, 1881. Akadémia. 
(8 r. X II, 410 ).). (Könyvkiad. váll. Előfizetés utján.)

Albius Tibullus elegiái. Az eredeti szövegből fordította, életrajzzal és 
jegyzetekkel ellátta Latkóczy Mihály. (Magyar Könyvesház 102— 
104.) Budapest, é. n. (1882) Aigner L. (12-r. ’l48 1.) 60 kr.

Ugor füzetek. 4. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. 
Thumenyev A. fordításából bevezetéssel és szójegyzékkel közölte 
Budenz József. (Különnyomat a Nyelvtudom. Közlemények XVI. 
kötetéből.) Budapest, 1882. Akadémia. (N. 8 r. 84 1.) 60 kr.

Vécsey T. Lucius Ulpius Marcellus. Budapest, 1882. Akadémia. (N.8-r. 
171 1.) 1 frt.

Veress J. Latin-magyar kéziszótár középtanodák számára. Budapest,
1882. Lampel R. (N. 8 r. V, 299 1.) 1 frt 80 kr.

Veress J. Az igeműszavak a magyar nyelvben. Budapest, 1882. Frank
lin-társ. (8-r. 67 1.)

Virgil Eneis. Hősköltemény 12 énekben. Latinból fordította, jegyzetek 
s magyarázatokkal ellátta Márki József. II. köt. 1. fűz. (V II— IX. 
ének.) Budapest, 1882. Kókai. (8-r. 221—332 1.) 70 kr.

Vutkovich S. Kisded szótár. (A nyelvészeti galanteriák H. kiadása.) 
A nyelvünkben lábra kapott magyartalanságok és egyéb hibás kife
jezéseknek betűrendes jegyzéke, a megfelelő helyes kitételekkel s 
nyelvi magyarázatokkal. Pozsony, Stampfel, 1882. (8-r. 73 1.)

Wargha Samu. Az eleusisi mysteriumokról. Az eredeti kútfők felhasz
nálásával. Budapest, 1882. Franklin-társ. (8-r. 105 1.)

Xenophon emlékiratai Sokratesről. (Szemelvények.) Bevezetéssel és 
magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Kassai (Engelmann) Gusztáv. 
(Jeles írók iskolai tára. XV.) Budapest, 1881. Franklin-társ. (8-r. 
157 1.) 80 kr.
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A F r a n k :  1 in-T a r c u l a t  kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyvkereskedésben kapható:

KISFALUDY SÁNDOR
ÖSSZES KEGÉI.

Két kötet a költő arczképével, egy kötetbe kötve 
ára 1 frt 60 kr*

LENAU M IKLÓS
ÉLETE ÉS MŰV EI.

IRTA

Dr. SONNENFELD ZSIGMOND.
Ara fii zve 1 frt JfO kr.

A Z

OLCSÓ KÖNYVTÁR
legújabban megjelent füzetei:

139. szám. Cazanx András. Rajz a délamerikai pampaszokból.

Irta Ébelot Alfréd 30 kr.

140. « Borgia Lncretia. Dráma három felvonásban. Irta

Hugó Victor 30 kr.

141. « Költői beszélyek. Irta Tennvson Alfréd 30 kr.

142. « A hazug. Vigj. 3 felvonásban. Irta Goldoni Károly 40 kr.

143. « Odette házassága,. Regény. Irta Delpit Albert 50 kr.

144. « Barátságból. Vígjáték 1 felv. Irta Taylor Tamás 20 kr.

145. « Adalék a lélek életrendjéhez. Irta B. Feuchters-

leben Ernő 40 kr.

146. « Poirier úr veje. Színmű 4 felvonásban. írták Augier E.

és Sandeau Gy. 30 kr.
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A FRANKLIN-TÁRSULAT hírlapkiadó-hivatalában

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
sem pártoktól, sem *kormányhuta lomtól nem «befólyásolt* teljesen 

független politikai lap, mely a hét eseményeit fontosságukhoz képest bővebben 

vagy rövidebben, de semmit ki nem feledve, összegezve kellő magyarázattal 
ellátott gondos és hŰ összeállításban tárja az olvasó elé, s ekként benne a 
közönség egyUtt találja mindazt, a mi a napi lapokban e l s z ó r t a n  meg

jelen, mely tehát kivált vidéken,, — hol a hiányos póstajárás a napi értesülést 
különben is megnehezíti,— a n a p i l a p o k a t  l e h e t ő l e g  pó t o l j a ,

A „Politikai Újdonságok" újabban „Magyar Gazda" ozim alatt havon
ként kétszer megjelenő gazdasági képes lappal van bővítve.

évnegyedre
A  „Politikai Újdonságok" előfizetési ára ___ ... ... 1 frt 50 kr.
A  „Politikai Újdonságok4* a „Világkróniká"-val 2 « «

VASÁRNAPI ÚJSÁG
szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap

hasábjain a legjelesebb írók működnek közre; a fölmerülő sze

mélyi és tárgyi nevezetességeket alaposan magyarázott képekben, 
az érdekes eseményeke t hírrovatában lehető leggyorsabban és semmit ki 

nem feledve közli; béltartalom, külcsín, mennyiségre nézve a világ leg

elterjedtebb hasonló vállalataival versenyez; bekötve 4— 500 művészi 

kivitelű képpel díszített több mint száz nagy ívnyi terjedelemben meg- 
megujulé érdekli olvasmány; nem múló, sőt nOvekedti értékű darabja 

minden házi könyvtárnak.

A  „Vasárnapi Újság4* kiadóhivatala
(Budapest, egyetem-uteza 4. sz.) 

előfizetéseket folyvást elfogad a következő föltételek mellett:
évnegyedre

A  „Vasárnapi Újság" ... —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   ............. frt 2.—

A  „Vasárnapi Újság" a „Világkrónikáival ... ...............  ... , 2.50
A  „Vasárnapi Újság" 6b „Politikai Újdonságok"... ... ... » 3.—
A  „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" a „Világkróniká “ val > 3.50

F R A N K U N -tfR 8 U L A T  n y o m d á j a .
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