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utalnak, pl. ngok rossz és ngit rossznak tartani, ci ültetni és cek növény, 
tu mérték és tűk mérni, mién arcz és műk szem stb.

E jelenségekből bizton következtethetni, hogy a mai sinai nyelv 
nem tekinthető szigorúan egytagú nyelvnek, hanem hogy az középhelyet 
foglal el az eygtagú és az agglutináló nyelvek közt. Jelenleg az egytagúság és 
kéttagÚ8ág elvei még küzködnek fejlődésében ; ha az első győz, a nyelv 
az egytagúság egy új alakját nyeri, ha az utóbbi erősebb, a sinai nyelv 
agglutináló nyelvvé lesz. A régi nyelv tisztán egytagú, de ez az egytagú- 
*ága nem őseredeti állapot, hanem idő folytában a nyelv egy régibb álla
potából keletkezett.

Eddig Grube tanulmánya, melynek álláspontját és felfogását első 
rangú tekintélyek, mint von dér Gabelentz, is alaposnak ismertek el. 
A sinai nyelvről, annak változatlanságáról és kezdetleges egytagúságá- 
ról elterjedt véleményeket oly lényeges pontokban módosítja, hogy a 
nyelvész e kis füzetet nem hagyhatja figyelmen Ju'vül.

H kinrich  G.

Athén und dér Westen vor dér sicilischen Expedition. Von Hans Droysen, 
Berlin, Hertz, 188:2.

Athén történetében csak a siciliai expeditio alkalmával emlékez
nek meg a nyugatról. Ha a nagy vállalatról szólnak, amely az athéni 
hatalom sírját megásta, akkor rendesen felemlítik, hogy az athénieknek 
már Perikies korában vágyuk volt Siciliában lábra kapni, de a nagy 
államférfiu e vágynak mestere volt. De azért ez az eszme mindig fog
lalkoztatta a közvéleményt. Az aristophanesi komédiákban, melyek e 
korszakba esnek, különösen a Lovagokban (424. K. e.) oly jellemző 
kitételeket találunk erre nézve, a melyek világosan mutatják, hogy már 
az expeditió előtt is jól ismerhették a viszonyokat a szigeten. Annál 
feltűnőbb, ha Thukydides az expeditió történetének bevezetésében azt 
mondja, hogy midőn Athénben az expeditiót elhatározták, oí noXXoí 
(vagy : a legtöbben, a kik szavaztak, vagy : a nagy demokratikus tömeg) 
nem tudta, hogy mily nagy a sziget és mennyi a lakossága. Thukydides 
ekkor nem volt Athénben s így nem tudhatjuk, kitől hallotta vagy honnan 
merítette ezt az adatot. A vállalat szerencsétlen kimenetele bizonyára 
nem függött az athéniek hiányos ismereteitől, mert már sokkal azelőtt 
gyakori politikai érintkezésben álltak a nyugat városaival és királyaival. 
Feltehető-e, hogy az ekklesia nagy része, a mely a flotta kiküldetésénél, 
szövetségek kötésénél, expeditióknál döntött, zavaros fogalmakkal birt 
volna Siciliáról ? Hisz már 427—424 hadakoztak a szigeten, és 415*ben 
ne tudták volna, hogy mekkora ? Hogy tehát az expeditió előtti nagy 
érintkezést Athén és a nyugat közt láthassuk, Droysen nem rég megjelent 
értekezésében mind azokat az adatokat gyűjti és csoportosítja, melyek e
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viszonyra világot vethetnek. Először tekintetbe jő Thukydides, a ki az 
archidamosi háború történetében müvének első részében az első siciliai 
expeditióról is megemlékszik; erre a komédia, a mely mint egykorú 
tanú 8 az események hű kísérője, ha torzítva is, mégis sok adatot nyujt, 
a melyek legalább a nép felfogását mutatják ; azután következnek fel
iratok e korból és a kereskedelmi viszonyok. Legelőször a korkyrai 
szövetségről és az 427. vállalatról szól. Itt két attikai psephisma (Corp. 
Inscr, Attic. 1 . 33. és U. o. IV. 33.) főfontosságú, a melyekből Droysen 
azt következteti, hogy Bhegion és Leontinoi követei már Athénben 
alkudozhattak, midőn a korkyraiak szigetök szép fekvésére utaltak, a 
mely nagy előnyt nyujt, ha nyugatra eveznek, s így a szövetséget meg
kötötték. De nagyon valószínű, hogy ekkor Perikies ellenzésére tették 
ezt Bhegionnal és Leontinoival, mert ha nehány vonatkozást a Lova- 
gok-ból és Darazsak-ból szemügyre veszünk, úgy azonnal látjuk, hogy 
midőn Kleon volt a kormányrudon, ismét hallunk siciliai, egyáltalán 
nyugati tervekről. Perikies alatt a symmachia csak meg volt kötVe, de 
nem elegyedtek semmibe, Kleon alatt Laches-t küldik Siciliába, hogy 
czéljaikat elérjék. — [1879*ben egy athéni psephisma töredékét talál
ták, a mely 450 körül jött létre és egy Athén és Segesta közti symma- 
chiáról szól; ez valamint Tlmrioi alapítása és az Artossal, Messapia 
tyrannusával, kötött szövetség mutatják, hogy az érintkezés Perikies 
alatt és már előtte mily gyakori volt a nyugottal.] De még messzebb 
mehetünk. Themistokles két leányának a neve: Italia és Sybaris — bizo
nyára nem ok nélkül. Már e nagy politikus Italia déli részére vetette 
szemét s a syrakusai zsarnokok szálka voltak szemében, mert átlátta, 
hogy ha az attikai hatalom azon a vidéken egyszer lábra akarna kapni, 
e tyrannu6okban akadályra találna. Tán azért akarta egyszer megtil
tani, hogy Hieron az olympiai játékokon részt vegyen és sátrát össze- 
dulatni. De nemcsak politikai összeköttetései voltak Athénnek a 
nyugattal, hanem kereskedelmiek is s ezek nyomát egész a VI. szá
zadig K. e. kísérhetjük. Az attikai pénz- és súly egység Italiában is 
elterjedt, ami csakis gyakori érintkezés folytán lehetséges; az athéni 
vázák Etruriáig jutottak el, s ezek Athén egyik fő kereskedelmi 
czikket képezték. Már a VI. században találjuk ennek első nyomait, 
míg az V. században Athénnek sikerült vetélytársait, Kymset és Korin- 
thust e téren kiszorítani. A szerző erre behatóan ismerteti az athéni, 
illetőleg soloni pénzlábat s összehasonlítja az Italia külömböző részei
ben használtakkal s a nagy hasonlatosságból is következtetéseket von a 
folytonos kereskedelmi összeköttetésekre. Problematikus azonban az 
értekezés utolsó része, a melyben az egyes kereskedelmi czikkekre is 
kiterjeszkedik. Csak szétszórt, apró adatok, még pedig későbbi korból 
állnak itt rendelkezésére. De valamint egy korsóból az egyes részek



892 LATKÓCZI M IHÁLY.

nagyságára következtethetünk, úgy vagyunk ez esetben is. A Pisistra- 
tídák korára nézve bátran következtethetjük, hogy Athén a nyugatról 
gabnát és érczeket hozott, míg ő olajat, cserépedényeket, vázákat és 
ezüstöt vitt oda. Ezekhez a czikkekhez a későbbi években még több más 
is járult, úgy hogy midőn a politikai összeköttetések keletkeztek, Athén 
már nagyon jól ismerte a nyugatot, mert hajói folytonosan tették meg 
azt az utat, a hova később a hajóhad elindult.

Dr. K o nt  I.

Herrmann von dér Pfordten, Zűr tíeschichte des griechischen Perfcctums.
München. Christian Kai ser, 1882 . 4-r. 64. 1. Ára 1 márka, 60 kr.

A jelen értekezés szerzője egy ügyes monographiával szaporította 
a görög történeti grammatikai irodalmat. Czélja volt a görög perfectum 
történetét históriai alapon változásaiban követni és fejlődéséről rövid, 
könnyen áttekinthető képet nyújtani. Összehasonlítások nem igen for
dulnak elő benne, hanem terve volt a szerzőnek, meglehetős hfi képet 
nyújtani azon változásokról, a melyeket a görög nyelv a historiailag 
átvett és a közös ősnyelvből átkölcsönzött jószágon életbe léptetett. 
Curtius Yerbumjánál annyival teljesebb ezen értekezés, a mennyiben 
minden apróságra kiterjeszkedik és szigorúan chronologiai rendben cso
portosítja a kategóriákat. E csoportosításon kívül ezélj ául nevezi még 
meg az előszóban a perfectum felfogásának vázolását, a mint az 
eddigelé mutatkozott és újabb hypothezisek továbbfejlődésének alapjául 
tekinthető.

E kettős czél elérése végett mindenekelőtt az anyagnak teljessé
gére törekedett. Átbuvárolta Curtius, Kühner, Lobeck, G. Mayer és 
'Westphalnak idevágó műveit, a Traut féle görög ige-lexikont, sőt Veitcli- 
nak greeck verbs irregular and defective ez. munkáját (melynek azonban 
sajnos nem legújabb kiadását használta, hanem csak az 1871. évit). Az 
így nyert anyag 8 fejezetbe van összefoglalva, jelesül: 1 . statistika,
2. hangváltozások, 3. az a hangzó mint tőbeli kihangzás, 4. az úgy
nevezett attikai kettőztetés, 5. a hehezet (aspiratio), 6. az árai, áto 
végzetek, 7 . a xa-végzetű perfectum, végűi pedig az egész kutatás ered
ményét összefoglalólag 8 . zármegjegyzések.

E megjegyzésekből a görög perfectum történetének következő 
képét nyerjük:

1 . A töleszármazásnak és tliémabangzó nélküli flexiónak, vala
mint a hangváltozásnak és prassenstőnek viszonya megfelel azon kép
nek, melyet a rokon nyelvek föltüntetnek.

2. Minthogy ezen viszony nemcsak hogy a perfectumot a prae- 
senstől, hanem egyúttal az előbbit illetőleg az egyes számot a többes 
számtól, participiumtól, infinitivustól és az egész médiumtól vocalisinus


