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oly jelentékenyek-e ezek mind, hogy ily kérdésben döntő szavazatot 
adhatnak ? Én részemről mind a két kérdésre határozott nem-mel fele
lek. De úgy kell vennünk a dolgokat, a mint vannak. Vámbéry ezen 
öt pont alapján mondja ki az ítéletet, tehát elégedjünk meg mi is az 
öt szavazattal. A szavazás eredménye pedig a következő: 1) az első 
sajátság, vagyis oly hangok megvolta az ugor nyelvekben és a magyar
ban, melyek a török-tatárban nem használatosak, határozottan a ma
gyar nyelv ugorsága mellett és töröksége ellen bizonyít; 2) az ön
hangzó-illeszkedés közös sajátsága az összes altáji nyelveknek, tehát e 
kérdésben teljesen semleges, azaz sem az ugorság, sem a törökség 
mellett nem bizonyíthat; 3) a két-mássalhangzós szókezdet előfordúl 
némely ugor és némely török nyelvben, de a magyarban nem ; ez tehát 
szintén nem bizonyíthat sem az egyik sem a másik mellett; 4) más
salhangzók torlódása a szó végén előfordúl az ugor nyelvek némelyiké
ben és a régi magyar nyelvben, — a törökben nem, tehát ez (ha egy
általában bizonyít valamit), az ugorság mellett s a törökség ellen 
bizonyít; 5) a «hangrendi párhuzam* megvan az egész altáji nyelv - 
csoportban, tehát nem bizonyít sem az ugorság, sem a törökség mellett.

Vagyis summa summarum: a Vámbéry-fölhozta öt hangtani 
sajátság közűi kettő (1. és 4.) a magyar nyelv ugorsága mellett bizo
nyít, a többi három (2. 3. 5.) pedig a magyar nyelv hová-tartozásának 
kérdésében teljesen semlegesnek tekintendő. Tehát a vég-eredmény azT 
hogy a magyar nyelv állítólagos «vegyes*, azaz «török-ugor* voltának 
bizonyítására nem maradt egy árva argumentum sem.

(Vége következik.)
P l ’. SziNNYKI JÓZSEF.

Szemelvények a görög lantos költészet munkáiból. Bevezetésekkel és 
jegyzetekkel ellátta dr. Boros Gábor. Az elegia-epigramma- és lantos- 
költészet. Budapest. Frankliu-társulat. 18S2. A jeles írók iskolai tárá
nak XIX. füzete. 8-r. Ara 40 kr.

Tantervűnk és a hozzávaló Utasítások az olyan intézetek 
hetedik osztálya számára, hol a görög nyelv tanítását a homerosi 
nyelvjárással kezdik, görög lyrikusokból való szemelvényeket is 
előírnak. Nem tudom, vannak-e hazánkban ilyen intézetek, és ha 
vannak, meghaladja-e számuk a kettőt-hármat; de nem is tartom 
szükségesnek, hogy utána járjak a dolognak, mely Boros ezen 
legújabb kiadásának megbírálására nézve úgy sem bír valami nagy 
jelentőséggel. Nem ugyan annyiban, hogy nem volna érdemes 
esetleg felemlíteni, hogy nincs iskola, melyben az Utasítások 
alapján készült ezen tankönyvet használni lehetne, hanem azért, 
mert a görög lyrikusokat nézetem szerint kivétel nélkül minden 
gymnasiumban kellene olvastatni, még az olyanokban is, hol 
nem mindjárt az első órákban Homerost adják a tanuló kezébe.
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Legtöbb gymnasiumunkban a görög költők közül csak Hő
m érőét olvassák, a tragikusokat még a magyar vagy német poétikai 
és irodalomtörténeti tanításból tanulják némileg ismerni, a lyrai 
költészetről azonban alig hallanak valamit, pedig Boros helyes 
megjegyzése szerint «csak ez adhatja meg a tanulónak a felvilágo
sítást a  görög nép igazi, benső életéről, érzelem-világáról, mivel 
ebben nyilatkozik igazán, leplezetlenül a nép gondolkozásmódja, 
érzülete*. Ezenkívül Boros az előszóban hivatkozik még középisko
láink jelenlegi tárgybeosztására, mely szerint nálunk az ókori 
görög költői irodalom ismerete voltaképen két részre osztható, 
úgy mint az époszéra és a drámáéra, míg a kettőt összekötő láncz, 
a lyrai költészet teljesen hiányzik; de már föntebb említettük, 
hogy vajmi kevés gymnasiumban olvassák a tragikusokat, a mint 
hogy az utasítások is csak azon gymnásiumoknak ajánlják, hogy 
olvassák — ha lehet — Sophokles valamely darabját, melyekben 
Homerossal kezdik a görög nyelv tanítását. Ennek daczára azon
ban, ismétlem, köszönettel tartozunk Boros úrnak, hogy tankönyv
irodalmunknak egy felette érezhető hézagát betöltötte.

A jelen első füzet az elegia- epigramm-, és iambos-költőket 
foglalja magában ; a melikus és chorikus költőket, valamint a buko- 
likusokat alkalmasint egy második füzet fogja hozni. Az elsőben ott 
látjuk az elegikusok körül Eallinost, Archilochost, Aeiost, Tyrtaiost, 
Mimnermo8t, Solont, Xenophanest, Theognist (kitől ugyancsak kár 
volt nem többet mint 140 sort szemelvényül felvenni), Simonidest, 
Iont, Kratest (p. 5—64), az iambosköltők közül Archilochost, 
Amorgosi Simonidest és Solont (p. 78—01); végre külömböző, 
részben későkori szerzőktől 25 epigrammotia olvasunk (p. 66—78). 
Minden egyes szakaszt rövid, de csinos és hibátlan irodalomtörté
neti bevezetés (az elegiáról, az epigrammról, az iamboskölté- 
szetről) előz meg s nem kevésbbé elismerésre méltó, hogy az egyes 
költők jellemzése, valamint a költői mutatványok tárgyát és gon
dolatmenetét taglaló jegyzetek majdnem minden esetben kifogás
talanok. Nem nyilatkozhatunk oly elismerőleg a szövegről és az 
egyes versekre vonatkozó kisebb jegyzeteknek egynémely pontjáról. 
A szöveg ellen — a számtalan sajtóhibától eltekintek — az a ki
fogásom, hogy meglehetősen hibás, mint az aBergk-féle negyedik 
kiadással eszközölt összehasonlításból számos passusra nézve 
kitűnt, a jegyzetek ellen pedig az, hogy mythologiai és nyelvtani 
dolgokban aránytalanúl sok fölöslegest tartalmaznak. A hetedik 
osztálybeli tanulónak felesleges elmondani, hogy ki volt Zeus, 
Herakles, Ares, Hermes stb. s még Cox-Komaromi mythologiájára 
is utalni ő t ; valamint fölösleges az olyan tanulónak, kiről Boros 
is fölteszi, hogy olvasta Homerost, megmondani, hogy xoyí-flai s 
xaxot'jixovtan; s xaxoís helyett, oo<pá]<; ao<pía<; helyett áll s több efféle.

P .12 Archilochos 3-ik számú töredékének magyarázatánál jó 
lett volna azon lehetőségre utalni, hogy az Abantes mint a költő

Philoloffto Kötífiny. VII. 1. f,
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pártjának szövetségesei vannak dicsőítve. Ugyanott nincs meg
magyarázva a Saí|j.ov£? alak (talán =  Soní^ove;) és hibásan van (jlcúXov 
vApi]<; úgy magyarázva («Ares munkája»), mintha yAp7]c genetivus 
volna; az eredetibb looeTai alakot sem szabad az attikai losxat-val 
szemben csak úgy «ion alaknak kettőzött s-al» nevezni. — P. 13 nr. 
5 «A saisiak egy néptörzs voltak Abderából. Megkülönböztetendők 
azEgyptomban ólt hasonnevű néptörzstől.# Helyesebben: A thrákiai 
lál'of Abdera környékéről valók, kiket nem szabad összetéveszteni 
Egyptom Sais nevű városának lakóival, a Saitai-val. — P. 16 Sa- 
mosi Asios epigrammját illetőleg Welckernek ésBergknek magya
rázatát, ha már el nem fogadta a szerző, legalább felemlíthette 
volna. — P. 17 v. 5 az a rövid voltára kellett volna figyelmeztetni 
37j(j.óta<;-ban. — P. 19 Tyrtaios első számú töredékének némelyek 
által interpolátiónak tekintett két utolsó sorát Boros kihagyta; 
aligha helyesen* U. o. nem tudom nem tolihiba lappang-e a követ
kező furcsa jegyzetben: «xev eposi simuló szócska, magánhangzók 
előtt xe.» — P. 20 «*/póa származik ypoös-tól». Talán ypü>í-tól?— 
P. 23 v. 14 «Tpsaoávtcov spartai kifejezés az elillanókra (ipé/w)*. 
Buchholznál, honnan e jegyzet vétetett, nincs meg a Tpé/to szó ; 
nincs is szükség rá, mert legfeljebb arra vezetheti a tanulót, hogy 
TpeooávTíov-tTpáyft) aoristosának tartsa. — U. o. v. 20 «őoopós epikus 
alak az attikai Sópo helyett ;• helyesebben őópatos helyett. — P. 26 
;j.áXi9v ritkább s ősi alakja jjLáXXov*nak»; (j.áXtov csak itt fordul elő.
— U. o. v. 26 «ápÍ3Tj[i.oi főnévi érvényre jutott adiectivum» hely
telen magyarázat; Tyrtaios idézett helyén áptoTj^oí-hoz staív egé
szítendő ki. — P. 34 nr. 3 «tb(isv figyelemre méltó a coniunctivus 
rövidített [?} módjelzövel.# — P. 41 v. 21 «Homer. xáXá, ionoknál 
attikaiaknál?- xaXá; eleg.: xáXá». — P. 55 nr. 7 végéről négy sor 

hiányzik; u. o. nr. 8-ban a két utolsó eor nem oda való. — P. 58 
a l l - i k  számú költeményt közvetlenül a2-ik számú után kellett 
volna tenni, melyhez nagyon hasonló tartalommal bír. — P. 62 
nincs feltüntetve, hogy az 1 -ső számú költemény elejéről valami 
hiányzik. — P. 69 nr. 7 óps, 7iopíC<*> melyik alakja?» Felelet rá: 
semmilyen, hanem egy rcop gyök aoristosa. — U. o. nem ártott 
volna idézni Hesiodosnak azon versét, melyre czéloz az epigramm 
szerzője; nem minden tanulónak é3 tanárnak van Hesiodosa. — 
P. 70 nr. 9 ((jraraYsösav Tratásawtól*. Nem, hanem ffata^éw-tól. — 
P. 72 Homerosnak Maiovtftqc nevét nem állítólagos atyjától, 
Maúav-tól, hanem hibásan a Maiovía tartománynévtől származtatja 
Boros. — P. 74 nem áll, hogy ysoa^svTj ysocojiévTj [?] helyett dór 
alak. — P. 83 Bergk másképen és helyesebben rendezte el az 
egyes töredékeket. — P. 84 nr. 8 ki volt az a KTjpoxí&qc, kit a 
költő említ? — U. o. meg kellett volna mondani, hogy «amorgosi 
Simonidesw Samosban született, máskülönben amorgosi születésű
nek gondolhatná a tanuló. — P. 89 adiectivum indeclinabilenek 
mondja Boros a /copí; szót; de hogyan egyezik ezen különben
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is hibás magyarázattal Boros fordítása: ~  különbözőkép»?
Ez már adverbium, nem «adiectivum indeclinabile.»

Végre még csak azon kijelentéssel tartozom, hogy Boros 
könyvét, melyről az olvasó láthatta, hogy ugyancsak kevés hibával 
bír, méltán ajánlhatom tanártársaink figyelmébe.

Dr. Á b e l  J e n ő .
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A legrégibb német Tristan-eposz.
Midőn néhány évvel ezelőtt1) a Trietan-monda német feldolgozá

sait tárgyaltam, csak igen röviden emlékezhettem meg a monda leg
régibb német költői feldolgozásáról, Eilhart nagy fontosságú eposzáról, 
és a XV. századi roppant elterjedt Tristan-regényről, mely mondatör
téneti szempontból főleg azért olyan nagy jelentőségű, mivel épen 
Eilhartnak csak igen töredékesen reánk maradt művén alapszik. Nem 
tárgyalhattam e munkát bővebben, mert Eilhart költeménye nem 
volt még teljesen kiadva, a prózai regény pedig hozzáférhetetlen volt. 
Azóta mind a két mű a tudomány igényeinek megfelelő kiadásokban 
jelent meg:

Eilhart von Oberge. Herausgegeben von Franz IÁclitenxtein. Strass- 
borg, 1878. CCV. és 475. 1.*) — és

Tristrant und Isalde. Prosaroman des fünfzehnten Jahrhunderts. 
Herausgegeben von Fridrich Pfaff. Tübingen, 1881. 237. lap. — Ez 
utóbbihoz:

Z ű r Kritik des Prosaromans von Tristrant und Isalde von Franz 
Ltchtenstein. Breslau, 1877. 36. 1.

E kiadások alapján lehetséges a Tristan-monda legrégibb költői 
és prózai német feldolgozásainak tárgyalása is.

A legrégibb német Tristan-eposz szerzője, kit Büsching és von 
dér Hagen századunk elején még franczia költőnek tartottak, saját köl
teményében von Hóbergin her Eilhart néven szól önmagáról. Neve a 
legkülönbözőbb és legfurcsább alakokban (Eilhart, Filhart, Dilhart,

*) A Tristan-monda Németországban. Négy czikk. Budapesti Szemle 
1876— 1877, 24— 27. sz. — V. ö. Egyetemes Phil. Közlöny, 1, 1877, 442. 1. 
Legújabb Tristan-irodálom  ez. czikkemet is.

*) L. erről különösen Bartsch Károly kitűnő, de csak a kérdés szöveg
kritikai oldalát, ezt azonban önállóan fejtegető bírálatát a Pfeiffer-féle Ger
mán iában, XXIII. köt., 1878, 345—361. 1.
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