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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,

45 -

Digitized by v ^ o o g l e



«r*"8r

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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