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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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az előszóban maga is bevallja, csak itt-otfc mellékesen hivatkozik; pedig 
azért nem kellett volna művét semmivel sem hosszabbra nyújtania, 
egyszerűen az elrendezéssel is ki lehetne matatni.

Például a névelő nélkül álló infínitivus mondatviszonyi alkalma
zását hozzuk fél, mely lehet alanyi vagy tárgyi. És pedig a latin 
nyelvvel egyezőleg áll az infínitivus mint alany az ilyen állítmányokkal 
kapcsolatban : t, npo<n{xet decet, licet, őeí, y oportet; —  vóao;,

<5>pa, xaXóv, paőtóv la ttv . A latintól eltéróleg: -re, ővvaióv eotiv fíeri potest,
ut, H-eXet cur8B est, accidit, contingit (ut). — Az infínitivus mint tárgy 
áll a latinnal egyezőleg az akarást, törekvést, tanítást, tanulást és tudást 
jelentő állítmányok mellett; ítoJXojiat, pÉXXto, őtSia/fo, jj.avsávoj,
Suvadt, oföa. A latintól eltérőleg (ut, ne, quominus) a kívánást, kérést, 
tanácsot, felszólítást, akadályozást jelentő állítmányokkal összefüggés
ben : evyouat, ixsTsúfo, t ju ^ uXsJco, nsíSw, x*oXú'->, e:pY<«>.

Nem ártott volna a 1 2 . §. megváltoztatásával azt is megemlíteni, 
hogy a határozatlan igenévnek a görögben van még czél és véghatározó 
szerepe is. Például: pavsávsiv f,xiuev =  scÍ9citatum venimus. Ez hz infi- 
nitivus finalis. A latin költői nyelvbe is átment az infíuitivus ily érte
lemben való használata. Horatiusnál (C. I. 2 . 7.) «Omne quum Proteus 
pecus egit altos visere montes.* Az infinitivu«t véghatározó értelemben 
használja a görög az ilyen melléknevekkel összekötve: 8üva*5;,

-txavó;, ostvö{. Például: ösiv í; Xíy í'v. o'. a o p tita i txavcA ?47av uxxpolií Xö^oj; xat 

xaXoü; e?neív.

A módok használatára vonatkozólag a 97. §. I. pontjában olvassuk: 
t A függő vagy mellékmondatok igemódjának meghatározásánál irányadó 
az, váljon a főmondat igéje (verbum regens) a főidőben vagy történeti 
időben van e ?» Helyes. Csakhogy a magyarból görögre való fordításnál 
mikor a fiú már tudja, hogy minő módra vau szüksége, azt is kérdezi, 
hogy most melyik időből vegye ? Tehát jó lett volna azt is megjegyezni, 
hogy a mellékmondatnak a főmondatéval való egyidejűségét a prtesens 
és aoristus, előidejűségét a perfectum, utói lej üregét a futurum módusai 
fejezik ki. (Vesd össze a latin onsecutio tomporain szabályaival.)

A feltételes mondatok tárgyalásánál kevesebb szóval is czélt lehet 
érni. A or. és *•»; kötőszókkal alárendelt mellékmondatoknak «függő 
jelentő* és nkudó mondatok szerint való megkülönböztetése többféle 
kifogás alá esik ; czélszerŰbbnék találjuk a tárgyi és okhatározó 
mondatokra való elkülönítést megfelelő kérdések feltevésével.

Mindezen hiányok csak azon iránynak elmaradhatlan fogyatkozá
sai, melytől a szerző, úgy látszik, szándékosan nem akart eltérni, mert 
az előszóban kifejezeti Ígérete szerint az országos középiskolai tanár- 
egyesület közlönyében tüzetesebben fog szólni a követett elvekről és az 
jde vágó irodalomról.
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Különben e müvet a magyar nyelven megjelent görög mondatta
nokkal összevetve bármelyiknél határozottan használhatóbbnak tartják. 
Tárgyi tekintetben magában foglalja mindazt, a mire a gymnasinmi 
tanulónak szüksége v an ; nyelvezete kifogástalan; magyaros meghatá
rozásai, szabályai általában rövidek és világosak; beosztása könnyen 
áttekinthető; kiállítása csinos.

Végül azon óhajtásunknak adunk kifejezést, hogy a derék szerző 
a második kiadásban ne hagyja figyelmen kivül jóakaratu figyelmez
tetéseinket.

Szombathely, 1882. aug. 25. Bubány Gergely.

A N A K R E O N I  DALOK.

59. Daphne.

Had’ eredjen meg az ének,
Noha nincsen díj kitűzve,
Ki a költés avatottja,
Szive vágya dalra készti. 

s Elefántcsont pengetővel 
Neki zendítem a lantot,
S dalolok dalt phryg-szabásút,
Valamint kaystri hattyú 
Levegőben szárnylebegve 

io Gyöngyörűen énekelget.
De te Múzsa légy kísérőm !
Noha szent a Phoebus lantja,
A babérja és a trípu«z,
A szerelmét éneklem meg,

15 Sikeretlen szenvedélyét.
Esze volt a hajadonnak:
Kikerülte a fulánkot.
Alakot cserélt legottan 
S gyöngyörű fa lett belőle, 

só Jön az isten, jön ApoUo,
Hiszi, már övé a lányka:
Levelet tép s abba van hogy 
Szedi a szerelmi élvet.

Ford. P. T. E.
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