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A classica philologia jélesebb m unkásai életrajzokban. írta Dr. B aszel 
A urél, egyetemi magántanár. I. kötet. A XVI., XVII. és XVIII. század 
első felének jelesebb philologusai. Budapest, 1882. Kókai Lajos kiadása. 
Bolti ára 1 frt 80 kr. Nagy 8-r. XII. ó* 246 1.

Az előttünk fekvő kötet első része egy nagyobb szabású munká
nak, mely a classica philologia genetikai encyclopse diáját és methodo- 
logiáját akarja adni életrajzi alakban, és melynek második része a 
németországi classica philologia virágzási korát, valamint az újabbkori 
magyarországi classica philologia legújabb korszakát fogja tárgyalni. 
Az első kötet keretén belül is két részt külömböztetünk meg ; a első a
XVI. és XVII. század első felének, a második a XVII. század végének 
és a XVIII. század elejének kiválóbb philologusait mutatja be bizonyos 
csoportokba összefoglalva. Az említett első részben a philologiának be
folyását a theologiára, részben az előbbinek polémiáját az utóbbi ellen, 
Laurentius Valla után Erasmus, Melanchthon és Joacliim Camerarius 
képviselik. Következnek a lexicographia és grammatika megalapítói Hen- 
ricus Stephanus, Sylburg, Ducange, Joannes Gerardus Vossius, azután 
a philologiai-kritikai történetbu vár latnak, továbbá a chronologiának és 
metrologiának megalapítói Adrianus Turnebus s tíionysius Lambinus 
után Josephus Scaliger és követői: Casaubonus, Justus Lipsius, Dániel 
Heinsius, Salmasius, Petavius, Grotius, Gronovius. Végre a philologia 
befolyását a jogtudományra Jacobus Cuiaciuson és Jacobus Gothofre- 
duson tünteti fel a szerző. A XVH. század utolsó évtizedeinek és a  
XVIII. század első felének philologusainál más elvet, az ethnographiait, 
tart B. ezélszerűbbnek, az ethnograpliiai sorrendet pedig azon chrono- 
logiai sorrend szerint határozza meg, melyben az egyes újabb cultur- 
népek tudományunk kifejlesztésében részt vettek, minek folytán 1 . az 
angol, 2. a németalföldi, 3. a német nevezetes philologusokat mutatja 
be. Az angolok között ott van Selden, Bentley, Dawes, Markland, Toup, 
Porson, Tyrwhitt, Elmsley és Dobree ; a németalföldiek közt Hemster- 
huis, Valckenaer, Pierson, Koen, Luzac, Wesseling, Buhnken és Schra- 
d e r a  németek közt Fabricius, Ernesti, Reiske és Reiz.

Ennyit nagyjában a Bászel által tárgyalt philologusokról. Fölös
leges talán említenem, hogy a eláss, philologia történelmével foglalkozó 
hasonló terjedelmű munka külföldön sem létezik, hogy Bászel min
denütt iparkodik ezen philologusok legjobb biographiáiból meríteni, 
hogy fontosabb műveiket maga is szorgalmasan és sikeresen átkutatta 
és hogy az olvasó kényelmére annyiban is tekintettel volt, hogy az 
olyan egyénekről, kikről kénytelen volt előadása folyamában csak
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röviden megemlékezni, a jegyzetekben közölte a legszükségesebb tudni
valókat.

De sajnos, hogy Bászel jelen dolgozatának ezen jó oldalai nem 
érvényesülhetnek eléggé az egésznek alaptervéből és szerkezetéből szár
mazó fogyatkozásai miatt.

Szerencsétlen gondolatnak kell ugyanis tartanom a classica plii- 
lologia genetikai encyclopsediáját és methodologiáját a XVI., XVII. és 
XVIII. században életrajzi alakban tárgyalni. Az ilyen életrajzi tárgya
lásnak külömben sem vagyok barátja, mert nem tartom helyesnek, hogy 
egy író, ki compositióra nézve sokkal jobbat teremthetne, avval a ké
nyelmes expedienssel éljen, hogy rövidebb vagy hosszabb életrajzokat 
lazán összefűz és talán minden tíz ilyen életrajz elé egy rövidke átte
kintést illeszt; de különösen a classica philologia régibb történetére 
nézve nem tartom helyesnek az ilyen eljárást. A XIX. században, mely
ben a philologia története tényleg egyes kiváló alakok (Wolf, Hermann, 
Boeckh, Ritschl stb.) körül forog, még könnyebben lehet a philologia 
történetét főbb herosainak életrajzaiban visszatükröztetni, de a régibb 
időkre nézve az teljes lehetetlenség, Bászel műve is ezt bizonyítja. 
Azon számos író közűi, kit munkájába felvett, alig kettŐt-hármat (Ste- 
phanust, Scaligert, Bentleyt) tárgyalt oly módon, hogy abból a kezdő 
philologus megismerkedhetik a philologia módszerével; alig két-három 
hiographiára és az egynehány oldalnyi összefoglaló áttekintésekre lehet 
rámondani, hogy csakugyan a eláss, philologia encyclopaediája és me- 
thodologiájának sikerült vázlatai; a többi vagy nem egyéb száraz bio- 
graphiánál, melyeknél az Ersch- és Grubernél és egyebütt (pl. Bern- 
hardynál, Lucián Mnllernél) olvashatók terjedelmesebbek és jobbak, 
vagy a legjobb esetben nem egyéb olyan emberek érdekes biographiájá* 
nál, kiknek a classica philologia teljes történetében van helyük, de nincs 
helyük oly műben, melynek czélja az olyan jelentékeny philolognsok 
életét tárgyalni, kiknek művein a tudomány haladását világosan szem
lélhetni lehet. Ezt pedig B. számos különben jeles embereknél meg sem 
kísérletté. Mennyivel élvezhetőbb, bár nehezebb volna megírni a XVI.
XVII. és XVIII. századbeli philologia történetét az olyan alakban, 
mint a hogy Benfey megírta a németországi orientalis philologiáét vagy 
Raumer a germanista tanulmányokét!

Az előttünk fekvő műhöz ezen alaphibáján kívül még egyéb tekin
tetben is kifogás fér. Hogy Bászel az egyes jelentékenyebb philologusok 
kiválasztásánál egy-két esetben subjectáv Ítéletében tévedett, emberi 
dolog, de azért mégis sajnálom, hogy Laurentius Bhodomannus, a régibb 
német szövegenticusok legzseniálisabb alakja hiányzik Bászel könyvé
ben, és hogy Nicolaus Heinsius helyét (kiről 1. L. Müller, Gesch. d. eláss. 
Philol. in d. Niederlanden p. 51 ff.) apja Dániel Heinsius foglalja el.
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Legjobban árt azonban a mű használhatóságának, hogy a benne előfor
duló egyes adatok sok helyen épen nem megbízhatók vagy hiányosak. 
Álljon itt ezen állításom bebizonyítására egy pár példa az általam tüze
tesebben átkutatott egynehány fejezetből; az egész művet hasonló módon 
átdolgozni fölösleges volt.

Az első életrajz a Laurentius Valláé. Életéről B. a következő hiá
nyos és nagyrészt téves adatokat közli: «Szül. 1407-ben Rómában [Pia- 
eenza-ban]. Olaszország több fővárosában, nevezetesen Páviában és 
Milánóban, mint a széptudományok [rhetorika] tanára működött; de 
mikor itt [?] a soholastikus philosophia elleni kifakadásai m iatt ellen ■ 
ségeskedéseknek volt kitéve, 1443-ban Nápolyba ment, hol V. Alfonz 
király oltalmába fogadta. [Már előbb Alfonz szolgálatában állott, kinek 
kíséretében 1442-ben jö tt Nápolyba]. De itt nem sokára eretnekséggel vá
dolták és az inquisitio halálbüntetést akart reá mérni. Ő azonban a király 
segítségével Rómába menekült [ellenkezőleg; 1445-ben Rómába ment 
látogatóba, de kénytelen volt visszamenekülni Nápolyba], hol V. Miklós 
pápa megkegyelmezett neki és egy pápai titkárnak, valamint a laterani 
sz. Jánosról czímzett templom canonicusának állását ruházta reá 
[mindezt V. Miklós utódja, Calixtus tette]. Meghalt 1457-ben.* — P. 7. 
Yalla Elegantiolái már 1444-ben készen voltak és 1471-ben egyszerre 
jelentek meg Rómában és Velenczében. — P. 8 kimaradt, hogy Yalla De- 
mosthenesnek <mo*vou beszédét is lefordította. — Bászel Yalla for
dításait nagybecsűeknek mondja, és fordításai közt az Iliasét is felhozza, 
de hogy ez nem egyéb mint az Ilias 16 könyvének nyomorult prózai 
paraphrasisa, Voigt is mondja. — P. 10. Valla-nak «de liberó arbitrio* 
czímű műve nem 1518-ben, hanem 1483-ban jelent meg először, és «de 
verő bono» czímű művének nem eredetileg, hanem a második kiadástól 
lényegesen eltérő első kiadásban volt «de voluptate* a czíme. — P. 22. 
«Camerarius eredeti neve Liebhard volt. E nevet felcserélte Camera- 
riussal.» Ezt nem Joachim Camerarius tette, hanem egyik Őse a X III. 
században. — U. o. «az 1525-ben megjelent Cicero ,Qusest. Tusc.‘-jához 
frt jegyzetei következtében Erasmussal levelezésbe bocsátkozott [már 
1524-ben meglátogatta Bázelben]. 1526-ban Nürnbergában a klassikus 
nyelvek [a történet és a kiáss, nyelvek] tanítójáúl alkalmazták.* — 
P. 23 említi Bászel, hogy «Camerarius irodalmi működése rengeteg* és 
ennek bebizonyítására a jegyzetben Creniasra és Halmnak a Carnera- 
riusok ,kézirati gyűjteményéről* szóló munkáira hivatkozik ; csakhogy 
ez a Camerarius család levélgyüjteménye. — P. 30 a Stephanus ren
dezte kiadások közt kimaradt a legjelesebbek egyike, a görög epicusok 
kiadása. — P. 31 a legtöbb kezdő philologus alig fogja érteni a követ
kező mondatot: «Sajnos dolog, hogy a Stephanus-féle Sophokles-kiadás 
azt a zavart, melyet Turnebus a Triclinius-féle recensio alkalmazásával
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okozott, nagy mértékben fokozta és ilykép a jövő századokat félrevezette, 
míg Brunck 1786-ban megtette a döntő lépést és visszatért az Aldiná- 
hoz.» — P. 53. Bászel Festusról és Paulus Festiről szól, elég hibásan. 
Nem egy «bizonyos* Paulus excerpálta az eredeti Festust, hanem, mint 
Thewrewk Emil is kimutatta, ugyanazon Paulus, ki a História Longo- 
bardica-t í r ta ; nem áll, hogy a fragmentum Farnesianum lapjainak fele 
része elégett, hogy ezen codexet Müller összehasonlította és hogy hi
ányzó quaternióit Ursinus a Pomponius L©tus másolatából adta k i ; az 
sem érthető, hogy hat quaternio hogyan tehet 41 levelet, mikor B. maga 
mondja, hogy «quaternio =  iv á 4 lap.» — P. 55 a Tibullus criticára 
nézve Báhrensnek fontos munkái nincsenek említve. — P. 56 Scaliger 
műfordításai közt hiába keressük az Orphikus hymnusok archaizáló 
fordítását. — P. 67 úgy látszik, tévesen állítja Bászel Casaubonusról, 
hogy 1598-ban Lyonban mint tanár működött. — P. 76. Heinsius Dá
niel 1581 Gentben (nem Genfben) született. A mi azt illeti, hogy Ley- 
denben «az egyetemi könyvtár őre és az egyetem titkára, királyi tana- 
mos és birodalmi historiographus* lett, nem ártott volna félreértések 
elkerülése végett kitenni, hogy a királyi tanácsos czímét Gusztáv Adolf 
svéd királytól kapta. Kutatásai közül Bászel különösen a Hesiódo&ra, 
Aristotelesre és Theophrastosra vonatkozókat tartja értékeseknek, pedig 
Schneider Ítélete szerint Heinsius Theophrastos-kiadása ezen író vala
mennyi kiadása közt a leggyarlóbb. — P. 86. Bászel Petavius irodalmi 
művei közűi csak azokat említi, melyek a chronologiára vonatkoznak és 
mintegy Scaliger ellen vannak intézve. A compositio tekintetéből sokkal 
tanácsosabb lett volna ennélfogva Petaviusnak életrajzát és működésé
nek jellemzését egyszerűen Scaliger életrajzába beolvasztani. Külömben 
Petavius Uranologiát, nem Uranologiumot írt, «Rationariumtemporum» 
czímű műve pedig nem 1630-ban, hanem 1633—34-ben jelent meg. <— 
P. 93 azt olvassuk Gothofredus Jakab-ról, hogy «élete rajza nincsen 
megírva* ; megírta Trotz «J.* Gothofredi opera iuridica minora* (1733) 
előtt. — Bentley-nek külömben igazán élvezetes biographiájában az 
egyes csekélyebb tévedéseket mellőzöm; csak azt el nem hallgathatom, 
hogy Bászel Bentleynek a Trinity College fellow-jai ellen követett alá
való, undorító eljárását p. 117 még szépíteni is akarja, és hogy p. 153 
Bentley Lucanusának kiadójáról azt mondja: • Kiadta a külömben nem 
ismeretes Cumberland, kit Wolf (56. 1.) Bentley unokájának, Maehly 
ellenben (80.1.) B. unokaöcscsének nevez*. Hogy Maehly-nek ezen állí
tása csak tollhiba lehet, Bászel Maehly könyvének 15, 103, 106-ik lap
jából következtethette volna, hol Maehly, kinek művéről Bászel p. 115 
nagyon igazságtalanúl nyilatkozik, Cumberlandot Bentley unokájának 
mondja; ugyanonnan Bászel azt is megtudhatta volna, hogy a «külöm
ben nem ismeretes* Cumberland az ismeretes vígjátékíró Cumberland-
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dal azonos. — A mi pedig azon állítását illeti, hogy Bentley legelőször 
Milton Paradise Lost-jának kiadásában közölte a digammára vonatkozó 
hypothesisét, jó lett volna Maehlyre (p. 80) hivatkozva felemlíteni, hogy 
Bentley ama fölfödözése már régibb korból (talán 1713-ból) datálódik. — 
Az sem áll, a mit Bászel p. 153 az io tövű szók genitivnsáról mond, 
hogy t. i. ezek Maniliusnál nem «-re, hanem régi i-re végződnek. Ma* 
niliusnál egyszer fordúl elő negoti, máskülömben az ilyen szavak geni- 
tivusát kerüli. — Kulinkén életrajzában (p. 200—206) is több téves 
állítás van. Matthaei a Demeterre való hymnust 1777-ben nem «a moszk
vai könyvtárban», hanem egy istállóban fedezte fel, e hymnus első kiadá
sában csak 21 vers (nem 24) hiányzott, a Leydenben 1808-ban meg
jelent kiadás Mitscherlich második kiadásából csak az annotationest és 
a praefatiót tartalmazza; az 1782-iki kiadáshoz csatolt két Epistola 
Critica nem akkor jelent meg először, mint azt az ember Bászel 
szavai szerint liihetné, hanem «ex editione altéra multis partibus locü- 
pletiores* csak újra le vannak nyomatva; végreBuhnkennek Antiphon- 
ról szóló értekezése tanítványának, Petrus von Spaan-nak neve alatt 
jelent meg.

A Bászel által talán némikép túlbecsült Fabricius Bibliothékái- 
nak különféle kiadásainak felsorolása több tekintetben hiányos, újabb 
átdolgozóinak, Harlessnek és Ernestinek érdemei sincsenek kellőleg 
méltányolva. Fabriciusnak «Codex pseudepigraphus veteris et növi 
Testamenti (2 kötet. Hamburg 1713—1722)» czímű műve nem létezik ; 
a Codex Pseudepigraphus Veteris Testamenti első kiadása egy kötetben 
1713-ban, második kiadása két kötetben 1722—1723-ban jelent meg; a 
Codex Apocryphus Növi Testamenti pedig már 1703-ban jelent meg. — 
Beiske Libanios-kiadása megbeszélésének alkalmából említi Bászel 
p. 226, miszerint «kívánatos, hogy kritikai ügyességgel és alapos törté
neti ismeretekkel biró philologus, ki a római jogban is járatos, idejét 
és munkásságát Libanios új kiadására fordítsa*, pedig tudhatná, hogy 
Foerster Bichard körülbelül tíz éve, hogy az ilyen új kiadáshoz való 
előmunkálatokat közzé tesz stb. stb.

Végre még csak röviden meg kell említenem a Zárszót, melylyel 
Bászel művének ezen első részét berekeszti, és melyben figyelemre 
méltó szavakat mond a classica philologiának műveléséről hazánkban. 
A mit mond, ugyan mind régóta mindenki előtt ismeretes, kivéve talán 
azon örök életre méltó nevetséges eszmét, hogy magyar philologusnak 
nem való tudományos becsű szakszerű eláss, philologiai munkát írni, 
hanem foglalkozzék a philologia népszerűsítésével és compilátiók gyár
tásával. Azt is alkalmasint legelőször fogják hallani újabb philologiai 
irodalmunk alaposabb ismerői, hogy ezen könyvbírálat szerzője a clas
sica philologiát hazánkban kizárólag a kritikai irányban akarja terelni
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és a philologia népszerűsítését perhorreseálja, holott több izben mele
gen nyilatkozott a Bászel és követői tudományos működésének czéljáról; 
de azért másrészről sokkal több Bászel zárszavában az, a mit feltétle
nül helyeselni lehet. Igaza van Bászelnek, mikor sajnálkozását fejezi ki 
a fölött, hogy nálunk a classicai tanulmányokat nem* becsülik érdem 
szerint, és joggal hangsúlyozza, hogy ezen bajon legkönnyebben csak 
úgy lehetne segíteni, hogy a classicai nyelvek tanítását az iskolákban 
helyesebb alapokra fektetjük, a classikusokat a müveit közönséggel 
megkedveltetjük, és a tudományos philologiai pályára készülőket a tudo
mány mai álláspontján álló compendiumokkal ellátjuk. — A czél ki 
van tűzve, az út ki van jelölve, csak buzgó és önfeláldozó munkásokra 
van szükségünk, kik semmiféle nehézségektől vissza nem rettenve el- 
hamarkodás nélkül folyton a czél felé törekednek. Hiszszük, hogy fára
dozásukat, habár későn, de elvégre mégis csak siker fogja jutalmazni.

D r . Á b e l  J e n ő .

Szamosi János görög m ondattana. Kiadja Zilahy Sámuel. Budapest, 1883.
151 lap. Ára 1 frt.

A szerzőnek a közoktatás terén előnyösen ismert neve valósággal 
vérmes reményekre jogosított fel bennünket az iránt, hogy görög alak
tana után oly görög mondattant fog közrebocsátani, mely az újabb irá
nyú latin t'8 magyar mondattanokkal egyöntetű tankönyv lesz. Azonban- 
sajnálattal tapasztaljuk, hogy a szerző új mondattanában a régi és 
didaktikai szempontból czélszerűnek nem bizonyult rendszerrel talál
kozunk.

Mondattant kaptunk mondatrészekre alapított beosztás nélkül. 
Ez szorosan csak a casusok tárgyalására vonatkozik; ámbár a mellék- 
mondatok sincsenek a főmondathoz való viszonyaik szerint okszerű 
rendben előadva.

Örömmel üdvözöltük volna a szerzőt, ha a szóban levő mondatta
nát a legelterjedtebb Bartal-Malmosi-féle latin mondattannal hozza 
összefüggésbe, mi által a meghatározások és több esetben a szabályok 
helyett is elég volna a latin kézikönyv megfelelő helyének jelzése és a 
mi a legfőbb — a görög mondatokat elemző tanuló munkáját tetemesen 
megkönnyíti, mivel sokkal biztosabban akad rá a kérdéses szabályra, 
ha a már ismert latin mondattanával hasonló irányú és beosztású görög 
mondattanai rendelkezik. Nem pótolják e hiányt azon különben értékes 
magyarázatok sem, melyeket a szerző az egyes casusok értelmének 
meghatározásánál mondatviszonyi szempontból ad.

Nem lehet eléggé sajnálni, hogy a görög nyelvhasználatnak a 
latinnal mint rokon nyelvvel való egyezését vagy eltérését a magyarra 
való hivatkozás megtartásával rendszeresen fel nem tünteti. Erre, mint
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