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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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