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A PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

1882. decz. 3.

I. Elnöki megnyitó beszéd.

Tisztelt Társaság! Aug. 8-án múlt 8 éve, hogy a budapesti 
philologiai társaságot megállapítottuk. Azóta tudományos viszo
nyaink meglehetősen változtak, sőt örömmel mondhatjuk, teteme
sen javultak.

Azelőtt még csak egy két emberünk foglalkodott szakszerűleg 
a philologiával: a gymn. tanárok nagy többsége csak egyszerű 
nyelvtanításnak és fordításnak vette; a nagy közönség alig mél
tatta  figyelemre, német szomszédaink pedig azt mondták, hogy 
Magyarország philologia dolgában merő sivatag. Ma azonban már 
meglehetős számú munkásai vannak a hazai phiiologiának, már 
egy egész kis irodalmat bírunk felmutatni; a közönség hová- 
tovább több figyelemben részesít minket s a külföld is tudomást 
vesz ró lunk: közli munkálataink eredményét, s a mi helyes bennök, 
mindjárt fel is használja.

Mert a hazában van a szakférfiakat egyesítő társaságunk, a 
Magy. Tud. Akadémiától 1000 írt támogatásra méltatott Köz
lönyünk, külföldön pedig oly barátokat szereztünk magunknak, 
a kik szükség esetében tanácsukkal is szolgálhatnak.

Ha Bitschl, századunk legnagyobb philologusa még élne, 
ama szavaira, melyeket 1876. jun. 24. írt levelében hozzám in 
tézett :

Das Interesse an den Culturbestrebungen Ihres sch'ónen 
Vaterlandes ist ein so allgemeines und berechtigtes, dass jeder, dér 
in irgendwelche nahere Beziehung zu ihnen gesetzt wird, von dem 
Gefiihl hoher Befriedigung durchdrungen sein muss, und die leb- 
haftesten Wünsehe fiir den fortsehreitenden geistigen Aufschwung 
hegen wird, — e szavaira, mondom, ma már nem csak törekvéseink 
bizongatásával, hanem némi örvendetes eredménynek a felmuta
tásával is felelhetnénk.

De minek köszönjük ezt a sikert, melylyel nemcsak a eláss, 
philologia, hanem a modern, nevezetesen a magyar és német philo
logia terén is dicsekedhetünk ? Semmi másnak, mint a philologiai 
módszernek, melynek meghonosítására társaságunk megalakult.
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I . ELNÖKI BESZÉD. 105

Hogy mi különbség van a régi és az uj iskola eljárása közt, 
azt m ár múlt évi beszédemben fejtegettem. (Phil. közi. V. 800—1.) 
Ma a mi eljárásunkat csak igazolni akarom, és pedig azért; mert 
társaságunk nemcsak a szakembernek, hanem a mívelt közönség- 
uek a támogatását is óhajtja. Illő tehát hogy a mívelt közönség
nek tudtára adjuk, mi a mi törekvésünk, hogy ez a törekvés nem
csak jogos, hanem szükséges is.

Hála az égnek, mai nap már nem vagyunk kénytelenek a 
philologiát védelmünk alá fogni, százszor elmondták már, s be is 
bizonyították, hogy a philologia a materalismus közepett is mily 
fontos tudomány, a melynek elhanyagolása az emberiség szellemi 
életének sülyedésével járna.

A ki a philologiai tudományt nem becsüli, az számot sem 
tarthat arra, hogy a nemzet mi veit férfiai közé sorozzuk.

Mindamellett a philologiában is találnak gáncsolni valót, 
még pedig nem csak a laikus, hanem a szakember is.

A laikus a gyönge tanulók számára készült, Freund-féle prae- 
paratiókat többre becsüli mint valamely classicusnak szigorú 
apparatus criticussal ellátott kiadását. Amazt kényelmesen meg
érti s minden 'szavát elhiszi; az tehát neki jó munka. Emezzel 
azt sem tudja, mit csináljon; természete tehát, hogy megmoso
lyogja s betűvadászatnak gúnyolja.

Szeretett tagtársunk, GregusB Ágost, kit súlyos betegsége 
miatt körünkben nem üdvözölhetünk, de kinek egészsége jobbra 
fordultát velem együtt az egész társaság a leghőbben óhajtja, a 
Lakatosok czímű költeményében igen elmésen ostorozza azo
kat, a kik

Betűt, tagot, szót, mondást jó l megrónak ;
De lelkibe nem hatnak az Írónak.

Hasonló panaszokat hallani külföldön, még pedig kitűnő 
szakférfiaktól.

Valamint a laikus, úgy az említett szaktudósok is a kritikára 
panaszkodnak.

Hadd világosítsuk fel az egyiket, hadd igazoljuk a másikat.
A laikus felvilágosítására alkalmasabb módot nem találok, 

mint lia Berzsenyi verseinek a kiadásait mutatom neki. Az I. és
II. kiadás Helmeczytől való, se teljes, se correct, se a szerző szö
vegéhez mindenben elég hű nem volt. Maga Berzsenyi mondja, 
hogy Bohógyi balgatagsága engem korántsem sért annyira, mint
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Helmeczynek viszketeges dühe, mely szerint az ő nevetséges szavaival 
verseimet ismét hepiszkolta*. A Helmeczy-féléket követte Döbren- 
tei két kiadása, «mely előzőinek hibái és hiányai mellett még 
önkénytes változtatásokkal is megszeplősítve . .  . közbotrány tá r
gya lett. 8 ezt nyomatta le, helyenként találomra visszaigazítva, s 
hibásan . . . mint 5. kiadást M(agyar) M(ihály) pesti könyvárus». 
Toldy volt az első, a ki Berzsenyi verseit hibátlanul, a szerzőhez 
híven adta. íme egy szöveg története a könyvnyomtatás idejében 
egy félszázad leforgása a la tt! Hát még az írás korszakában ezer 
s annál is több év leforgása alatt mennyi hiba, mennyi változtatás 
esett a régi classicusok szövegén! A renaissance korában rendsze
rint nagyon fiatal kéziratokból adták ki a classicusokat. A legjobb 
kútfőkön alapuló kiadások csak most készülnek. Ha Toldy eljárá
sát helyeseljük, akkor a philologusét is helyeselni kell.

A ki a kritikai kiadásokat nem bántja, legalább egyes csekély 
dologba szeret belekötni. így különösen a Vergilius név boszantja*. 
Azt a tiszta lelkű költőt csak nem nevezték el a devergendo! Vir- 
gilius-ntik hittak a virgine, virginitate. Pedig hát a legrégibb kéz
iratok, nevezetesen a Mediceus csak Vergiliusnak nevezi költőnket, 
a régi görögök kivétel nélkül BepYtXtog v. O&spftXtoc-nak írják. 
A Yirgilius-féle alaknak legrégibb példája csak az V. századból 
való. Csak a IX. században kezdik ez utóbbit pártolni, főleg m i
után phantastikusan virgo-tói vagy virga-tó\ származtatták. Egé
szen divatossá a XIV. és XV. században v á lt; de Angelus Politia- 
nus már akkor bebizonyította helytelenségét. (Teuffel R. L. §. 
224, 2.)

Erre azt felelik nekem, hogy hát Horatius nem valami Ver- 
giliust énekelt meg, hanem Virgiliust. Horatius csak tudta, hogy 
hítták a barátját. Persze hogy tu d ta ; de nekünk is tudnunk kell, hogy 
a Horatius-féle szöveget számtalanszor másolták, azért nem csoda, 
hogy a Virgilius alak legtöbb kéziratban találkozik; de hogy az 
archetypusban itt is Vergilius volt, azt a Vat. Reg. Succ. 1703. 
Porphyrio s egyéb indiciumokból következtethetjük. Vergilius egy 
népies kiejtésű forma s az ép úgy válhatik tulajdonnévvé, m int 
teszem Virgilius. Szakasztott ily különbség van Veresmarty és 
Vörösmarty közt. Senki sem merné ezt a kettőt fölcserélni. Ennél
fogva a philologus sem tesz helytelenséget, a mikor latinul írva 
nem Virgilius-nak, hanem Vergilius-nak nevezi Aeneis költőjét.
V. ö. Heller Epil. zu Horaz. Od. I 3, G.)
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Petőfinek, Gyulai Pálnak, Papai Páriznak s még többnek a 
nevét rendszerint rosszul írják. A ki a hibát helyreigazítja, azt 
senki sem fogja gáncsolni. Ennélfogva a philologus sem érdemli 
a gúnymosolyt, mikor a hamisított írásmód helyett a hiteleset 
követi.

H a valaki Epistolát ír, s Epistulának czímezi, nevetésre ad 
okot. A nevetés helyén van, ha a levél tartalma silány; de hogy 
ha annyira becses, hogy külföldön is teljes elismerésben részesül, 
nagyon helytelen azon fennakadni, hogy az író kitűnő munkájában 
nem a későbbi latinság orthographiáját, hanem a feliratok és régi 
codexek hiteles írásmódját követi. (Brambach, Hülfsb. f. lat. Recht- 
schreibnng, episUüa alatt.)

Mikor a philol. társaságot megalapítottuk, azt tanácsolták 
nekünk, hagyjuk a szigorú philologiát a németeknek, elég ha mi 
magyarok csak fordítással foglalkodunk.

E  tanácsot természetesen el nem fogadhattuk, mert nem 
képzelhetünk jóra való nemzetet, melynek nem volna joga min
dennemű tudományhoz s nem volna szüksége a philologiára is. 
Fordítás még nem philologia. A eláss, philologia pedig nemcsak a 
eláss, ókornak örökbecsű müveivel ismertet meg minket, hanem 
egyenesen tőle tanuljuk meg azt a módszert, hogy kell a magunk 
nyelvét és irodalmát tudományos kutatás tárgyává tenni.

H a hazánkban a philol. módszert meg nem honosítjuk, a 
philologiát magát sem honosítjuk meg. A mi a kritikát illeti, a nél
kül el nem lehetünk. Nem értem én azt, hogy a tanár conjectura- 
gyártással foglalkodjék. Ments isten ! Épen ez az, a mi ellen kül
földön is kikelnek; de igen is azt akarom, hogy a tanár a szigorú 
módszerrel készült munkák resultátumait megtudja becsülni, a mi 
csak úgy lehetséges, ha annak a kritikai számvetésnek az egész 
módját érti és maga is tudja végrehajtani.

Kritikai képzettség nélkül még hibátlan fordítást sem lehet 
igen nyújtani. Az alapos apparatus criticussal ellátott kiadások 
nemcsak annak valók, a ki szövegkritikával foglalkozik, hanem 
mindannak, a ki a szövegnek akármi czélra hasznát akarja venni. 
Különösen jó, ha a fordító a variánsokat és emendatiókat ismeri. 
Hadd bizonyítsam ezt egy szembeszökő példával.

Aristophanes Lovagjainak 176—7. verse Arany János for
dításában eredetileg így szólt:
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108 A PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE.

Vesd Kúriára most a jobb szemed,
A másikat meg Chalkedon felé.

A felszólítottt személy erre ezt kérd i:

S boldog leszek, ha a szemem kifordul !*

Mind a felszólítás, mind a kérdés semmi hatást sem tesz az olva
sóra, mert nem is igen érthető.

Nem értjük, miért van a jobb és a bal szem feltünőleg külön- 
külön kiemelve, 8 miért mondja a megszólított, hogy a szeme ki
fordulna, ha Kariára és Chalkedonra nézne, mikor ezek nem épen 
t>lyan nagy távolságban vannak egymástól.

A fordítás nyomtatása közben a csak Palmer conjecturáján 
alapuló Chalkedon helyébe a hagyományozott Karchedon-t iktattuk 
s íme a párbeszéd Athén politikai aspiratióinak rendkívül komikus 
ábrázolása. Athén szeretné a Közep-tengert Káriától egész Karthá
góig. Ha a felszólított az egyik szemével keletre, másikával nyu
gatra nézne, akkor csakugyan kifordulna a szeme. Hasonló komi
kus felszólítás van a Madarak 179— 181. versben is:

PEISTHETAIROS.
Nézz csak le.

BANKA.
Nézek.

PEISTHETAIROS.
Most nézz fölfele.

BANKA.
Nézek.

PEISTHETAIROS.
Tekergesd a nyakad.

BANKA.
Mané)ba!

Mi hasznom, ha kitekerem J

Mindebből látni való, hogy mennyit nem nyer a költemény 
néha csak egyetlen egy hibás szónak a helyreállításával, s milyen 
hasznos munkát végez az, a ki az évszázadokon keresztül hová- 
tovább több romlást kapott szöveget a leghitelesebb kútfők alap
ján helyreigazítja.

Hogy tehát a szövegkritikának rendkívül fontos szerepe van, 
azt úgy hiszem az elmondottak után senki sem vonhatja többé 
kétségbe.
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És mindamellett még szakemberek is akadnak, a kik a kri
tikai irány ellen kikelnek. De mi ellen is szólnak voltaképen ezek 
a panaszok *? fagyot hibáznánk, ha azt felelnők rá, hogy a philo
logiai kritika, a philologiai módszer ellen. E nélkül tudományunk 
nem is volna tökéletes tudomány. Nem azt, hanem a kritikai má
niát ostorozzák, azokat a szárazlelkü philologusokat, a kik a. régi 
világ szellemi kincseit a sok betűtől meg sem látják. Ha így é rt
jük a panaszt, akkor én is hozzá csatlakozom, sőt én még tovább 
megyek. É n  még az alapos aesthetikai és szöveg-kritika ellen 
is tiltakozom, mihelyt az nem a maga helyén és a maga idején tö r
ténik, értem azt az esetet, mikor a gymnasíumi tanár, a helyett 
hogy a classicus mű szépségével ismertetné meg a tanulóit, figyel
müket a műnek netaláni fogyatkozásaira fordítja: mert ez a taní
tás czélját egészen tönkre teszi.

Az iskola embere soha se felejtse Winckelmannak eme pae* 
dagogiailag fontos szavait: Suche nicht die Mdngel und Unuoll- 
kommenheiten in Werken dér Kunst zu entdecken, bevor du das 
Schöne erkennen und jinden gelernt. (Eiselein kiad. VI. 302. 1.)

Amíg tehát a tanuló Hómért és Vergiliust csodálni meg nem 
tanulta, addig kritikáról ne is szóljunk neki.

A classicusok örök becsét pedig csak az a tanár fogja tanu
lóival megértetni, aki magát a remekművet kellő élvezésére képe
sítette. A kizárólagos kritikai irány arra nem elégséges.

De hadd szóljunk egy pár szót azokról is, akik nem mint 
gymnasiumi tanárok, hanem mint tudósok csak is az aesthetika 
terén mozognak s a philologiai kritikáról tudni sem akarnak.

Vegyük csak elő Horatiust s nézzük, mivé lettek költeményei 
az aesthetikai okoskodás alapján. Ahelyett hogy azok az aestheti- 
zálók eszükbe vették volna, hogy Horatius mint egyáltalában egy 
költő se minden tekintetben hibátlan, mindenütt, a hol ízlésük 
szerint hiba volt, ott idegen toldást láttak s amit a lelkiismere
tes szövegkritikus soha sem merne tenni, mert az összes classi- 
cnsok közül épen Horatius szövege az, amely aránylag legmeg
bízhatóbb állapotban jutott az utókorra, a költemények nagy 
részét csonkították s össze-vissza keverték.

Aesthetikns soha sem jutott volna odáig, hogy a Homérféle 
kérdést úgy fölvesse, amint azt a philologia *tette. Goethe maga 
eleinte ujjongva fogadta a Wolfféle theoriát, s Hermán és Doro
ttyájában ily lelkes szókra fakadt:
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Megszabadulva Homér nevitől ama férfiú által,
Most már megjelenünk mink is a pálya terén.

Mert ki viaskodnék istennel s azzal az egygyel !
Ám Homeridúnak lenni magába' dicső. •

később azonban ugyanaz a Goethe megint elfordult Wolfnak al
kalmatlan hypothesiseitől, s jobb szerette Hornért «egésznek gon
dolni s örvendve egésznek érzeni».

Valaki ezt ellenünk fordíthatná s még azt vethetné szemünkre, 
hogy hiszen a Homérféle kérdés örökké kérdés marad, és sok 
philologus maga is már beleunt e kérdésnek örökös tárgyalásába. 
Ez mind igaz; de az is elvitázhatatlan tény, hogy ezen a legszi
gorúbb philologiai módszeren alapuló hypothesis soha eléggé 
nem becsülhető hasznot hajtott. Csak azóta van fogalmunk a 
népeposról, csak azóta gyűjtjük az emberiségnek e megbecsülhe
tetlen kincseit, csak azóta látjuk, milyen különbség van a naiv 
és a müköltészet között, s mennyit tanulhat ez utóbbi az előbbi
től stb.

Ha az uesthetikusok ezt fontolóra veszik, készörömest fogják 
elismerni, hogy a philologiához mint egészhez semmi gáncs] se 
fér, csak is az egyoldalúság ellen lehet kifogást tenni.

De annyira ne vigyük a dolgot, hogy a tudomány nagy res- 
publicájában minden embertől mindent követeljünk. A philologiá- 
nak annyi ága van, hogy egy emberélet nem is elégséges arra, 
hogy magunkat mindegyikében otthonossá qualifikáljuk. Azután 
a hajlam, a tehetség is különböző. Az egyik kitűnő szöveg-kiadást 
nyújt, a másik e kitűnő szövegnek classicus fordítását adja, a har
madik, negyedik stb. más-más módon használja ;föl a szövegben 
foglalt kincseket.

Ahhoz a mit a kritikai irányról általában mondottunk, még 
egy különös megjegyzést kell tennünk. Nálunk magyaroknál sen
kinek sincs oka a kritika ellen panaszkodni, alig vagyunk egy 
páran, akik ezt az irányt is követjük. Nálunk olyanféle elfajulásról, 
mint ezt külföldön tapasztalni, szó sincsen. Viszketeges conjiciá- 
lás nálunk ismeretlen. Ha mi a eláss, szövegen változtatunk, azt 
lelkiismeretes kézirat-tanulmányok alapján teszszük. Sőt az ex- 
clusiv kritikai működést sem vethetik szemünkre. Ha valaki végig 
néz mind ama philol. dolgozatok sorozatán, amelyeket a philol. 
társaság ülésein és Közlönyében vagy egyebütt közzétettünk, arról 
győződik meg, hogy az exclusivitást még a legvadabb ellenfél
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sem volna képes ránk fogni. Hol van csak egy is közöttünk, aki 
a szövegkritika mellett vagy fordítással, vagy reálék magyarázatá
val, vagy történeti kutatásokkal is nem foglalkodnék!

Sőt épen azt tapasztalhatni, hogy nagyon sok fordítás készül, 
míg ellenben kritikai grammatikai foglalkozás, mely rendkívül 
nagy haszonnal jár a magyar nyelvtudományra nézve is, nálunk 
vajmi ritkaság. Látni való tehát, hogy hazánkban a philologiai 
kritika terjedését nem gátolni, hanem előmozdítani kell. Hivat
kozhatunk oly eredményre, mely a philol. kritika meghonosítá
sát fényesen igazolja.

Azelőtt nálunk a Corvina- és egyéb codexekkel még bánni se 
tadtak. Megmérték a nagyságukat, csodálták a kötésüket, fotogra- 
fíroztatták a czímlapjaikat s az initiálékat, s gyönyörködtek benne, 
ha minél régibb évszámot lehetett rájuk tukmálni. Hogy van-e 
a kéziratnak tudományos becse, azzal nem törődtek, de nem is 
volt ember, aki azt meg bírta volna ítélni.

Ma már a mi codexeink nemcsak külsőleg bibliographiailag 
vannak ismertetve, hanem, ami a fő, kritikai értékük is megha
tározva.

H a külföldi tudós valami idevágó kérdéssel hozzánk fordul, 
nem kell többé szégyenkeznünk, hogy magunk sem tudjuk mink 
van, m ár képesek vagyunk kellő felvilágosítással szolgálni.

Az elmondott érvek után azt hiszem, senki sem fogja többé 
a philologiai kritikát kicsinyelni, sőt mindegyik velem együtt azt 
óhajtani, hogy alapos voltában mentül inkább terjedjen.

Mielőtt beszédemet befejezném, hadd legyen szabad a phi
lologiai társaság tagjxinak különös figyelmébe ajánlani azokat az 
objectumokat, melyeknek tudományos feldolgozása eddigelé még 
meg nem  történt, s egyenesen minket magyarokat illet.

A sokféle teendő közül csak ezt a párt említem.
A eláss. philologus ha teszem iskolai commentárt ír, múl

hatatlan kötelességének tartsa, hogy az idegen nyelv és irodalmi 
mü fejtegetésénél a magyar nyelvre és magyar irodalomra is te 
kintettel legyen. A német philologus a németre, a franczia a 
francziára, az angol az angolra reflektál: ugyanazt kell tennünk 
nekünk is. Ahol grammatikai analógia van a magyarban, ott ne 
a német grammatikus szempontjából fejtegessük a dolgot, hanem 
utaljunk a magyarra. Természetes, hogy ezt csak olyan tanár 
teheti, aki a magyar nyelvnek az életét is folyton szemmel
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tartja. Ez pedig nagyon szükséges, s a tudományra nagyon hasz
nos is.

Az úgynevezett junggrammatische Schule legfogékonyabb 
hívői Délnémetországban és az osztrák-magyar birodalomban 
találtatnak. Vielleicht, mondja Ziemer a Junggrammatische Streif- 
züge 10. lapján, hiingt dieses Talent dér oezt.-ung. Philologen damit 
zusammen, dass sie in ihrer vielsprachigen Monarchia auf das Le- 
hen dér Sprache achten, ihre Bildung und ihr Wachsthum . . .  erfor- 
schen stb. Tökéletesen igaz.

A magyar philologus e téren igen sokat tehet. Ha teszem a  
magyarral egyező görög és latin meg német elnevezésekre és ki
fejezésekre, az analóg grammatikai tüneményekre ügyel és ösz- 
szegytíjti, minek nemcsak az iskolai magyarázat alkalmával nagy 
hasznát veszi, hanem a jelentéstan számára is becses anyagot 
szolgáltat.

Keresnünk kell továbbá a latin iskolának és irodalomnak a  
mi irodalmunkra való hatását és pedig nemcsak az újabb úgy 
nevezett classicus müköltészetünkre való befolyást, hanem a régi 
irodalmunkra valót is, ahol nem a classicus, hanem a későbbi 
latinság írói voltak azok, akik valamint Európaszerte, úgy nálunk 
is culturalis hatást gyakoroltak.

Érdemes munka továbbá a magyarországi latinságnak tudo
mányos feldolgozása: kiderítése annak, miben eredeti, miben 
közös a többi európai egyházi, hivatalos és tudományos latinság- 
gal. Ennek az objectumnak a megvizsgálásánál ki fog derülni, 
hogy mennyi szó és kitétel lett populárissá nálunk, amely voltakép 
nem egyéb mint a latin hivatalos vagy egyházi kifejezésnek szó
szerinti fordítása. Az efféle a nyelv életének kellő megértésére 
nézve rendkívül fontos. Ilyenféle kutatás nemcsak a m agyar 
nyelvészetnek, az általános nyelvtudománynak is nagy szolgála
tot tesz.

Végre még egy térre akarok utalni, amelyen igen sok tenni 
való akad, t. i. a magyarországi latin irodalomra. A míg ez 
alaposan fel nincs dolgozva, országunknak, a hol a latin nyelv 
oly soká uralkodott, szellemi életének teljes képét soha sem 
vázolhatjuk. Irodalmi történetünk megalapítójának sokkal sür
gősebb és fontosabb dolga volt, hogysem ennek a munkakörnek 
is eleget tehetett volna. A még meg nem oldott feladat reánk és 
utódainkra vár.
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Ezen speciális teendőink után még egy dolgot kell szóba 
hoznom, t. i. a népszertisítes kérdését.

Hogy valami külföldi növény nálunk meghonosodjék, arra 
nem elegséges a jól elkészített talaj, hanem az is okvetetlen szük
séges, hogy éghajlatunk a növény tenyészthetésére alkalmas le
gyen. A mely növény csak üvegházainkban élhet meg, arról soha 
sem mondhatjuk, hogy meghonosodott: ha van is gyümölcse, az 
legföljebb egyes ember ínyének szolgái; de a nemzetnek soha 
sem fogja táplálékát képezni. így vagyunk a tudom ánnyal is. 
A népszerűsítésnek igen fontos szerepe van. A népszerűség mint
egy az a temperatura, mely a tudomány felvirágzásához megkí
ván tátik. A tudomány csak népszerű voltánál fogva várhatja a 
kellő támogatást. Olyan országgyűlés, mely általértette, hogy a 
classicus ókor a tudományra, bölcsészetre és művészetre mily 
termékenyítő befolyást gyakorol, soha sem fogna arra szavazni, 
hogy a philologia ne képezze lelkét a gymnasiumi oktatásnak. 
Szükséges tehát, hogy a tudomány arról is gondoskodjék, hogy 
legyenek emberei, akik eredményeit a tudósok műhelyéből a mű
velt közönség közé is szállítsák. De a tudós maga is törekedjék 
úgy írni, hogy munkájának necsak a tartalma, hanem jó érthető 
stílusa is vonzza az olvasót.

Az elmondottakat szíves figyelmükbe ajánlván, a budapesti 
philologiai társaság ez évi közgyűlését ezennel megnyitottnak 
nyilvánítom.

Budapesten. 1XS-2. decz. 3. 1’oxori Thkwrkwk Emil.

II. Titkári jelentés.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Alapszabályaink értelmeben az 
első titkár a rendes közgyűlésen jelentést tesz a társaság évi mű
ködéséről. Ezen kötelességnek kívánok eleget tenni, midőn újra 
felidézem a tagtársak emlékezetébe társasági életünk mindazon 
mozzanatait, melyeknek az elmúlt év folyamában vagy maguk tanúi 
voltak, vagv a melyekről az Egyetemes Philologiai Közlöny útján 
értesültek. És reményiem, hogy némi megelégedéssel fogják ezen 
recapituláló jelentést tudomásul venni, legalább a mennyiben bi
zonyságot tesz arról, hogy feladatunknak évről évre jobban meg
felelünk. Mikor ezelőtt több mint nyolcz évvel hazánk legjelesebb 
philologusai a Budapesti Philologiai Társaságot megalapították, 
nem lebegett szemük előtt Bemmi chirmerikus ábránd, de még sze
rény czéljokhoz sem merték reményleni, hogy aránylag rövid idő
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alatt oly közel jutnak. Pedig már mikor ezelőtt két évvel társasá
gunkat új alapon újjá szerveztük, láttuk, hogy társaságunk eddigi 
czélirányos működése meghozta a maga gyümölcsét, kellőleg elő
készítette a talajt, hogy az eddigieknél jobb eszközökkel fényesebb 
eredményt érjünk el. Czélunk ugyanaz maradt. A Budapesti Phi
lologiai Társaság most is csak érintkező központja akar lenni a 
magyar állam területén lakó philologusoknak (tagjainak száma 
138, 27-tel több mint a múlt évben); most is csak azon van, hogy az 
ókori 8 modern nyelvek s irodalmak terén a szigorú philologiai 
módszert, mennyire tőle kitelik, ismertesse és terjeszsze; csak az 
eszközök módosultak, melyekkel, hogy mennyire feleltünk meg a 
hozzánk kötött várakozásoknak, arról társaságunk ezidei működése 
tanúskodjék. Társaságunknak ugyanis több rendbeli czéljain&k 
elérésére ez idő szerint két eszköze v a n : havi felolvasó ülései, m i
lyeneket az elmúlt társasági évben hetet tartottunk, és két év óta 
külön folyóirata, az Egyetemes Philologiai Közlöny. Az előbbiek
ben inkább arra fektetünk súlyt, hogy a mívelt nagy közönséggel 
a philologiát, első sorban a classica philologiát megkedvettessük, 
mely tekintetben annál biztosabban számíthattunk sikerre, minél 
inkább gyarapodott azon fiatalabb philologusaink száma, kik a 
régibbekkel vállvetve legfőbb igyekezetüket arra fordítják, hogy 
minden tudománynak nélkülözhetetlen alapját, az igazán mívelt 
közönségnek érdeklődését és pártfogását, a mi működésünk számára 
is kivívják. Még ezen felolvasó üléseinél is hathatósabb eszközre 
egy j®les szakfolyóiratban, az Egyetemes Philologiai Közlönyben 
tett szert társaságunk, egy oly eszközre, melyben a mellett, hogy 
a felolvasó üléseken előterjesztett inkább közérdekű értekezések is 
közöltetnek, úgy szakszerű értekezések, mint alapos bírálatok 
által a szigorú philologiai módszer ismertetésére és terjesztésére 
vagyunk első sorban tekintettel.

Hivatkozhatom az imént elmondottak jellemzésére következő 
felolvasásainkra: Fordításokat, melyekkel legközvetlenebbül lehet 
az idegen olvasó közönségre hatni, Anakreonból Gergely Károly, 
Theokritosból György Lajos, Propertiusból é6 Tibullusból dr. 
Ceengeri János, az albán és új görög népköltészet köréből dr. Erődi 
Béla, az újabb olasz lyra termékeiből Kadó Antal mutatott be a  
társaságnak. Az eddigi tudományos kutatások eredményeit szépen . 
összefoglaló vagy legújabb irodalmi müveket terjedelmesen ism er
tető értekezések Boros Gábortól: «Sappho,» Fináczy Ernőtől: 
«Sappho és Phaon,* Krausz Jakabtól: «Euripides élete és müvei,* 
Kont Ignácztól: «Euripides Rhesosa* és «A Christus szenvedéseit 
tárgyaló görög Tragoedia,* Csengeri Jánostól: «A görög rhetorika 
ókori irodalma,* Somogyi Ignácztól: «Strabó élete és működése,* 
Wprtner M órtól: «Aesculap és utódai* és «Az ókori könyvtárak
ról.* Fináczy Ernőtől: «Római nő költők* és Király.Páltól:« Goethe 
es Diderot.* A dolog természetéből folyik, hogy tekintettel felol-
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vasó üléseink czéljára ezen inkább népszerűsítő felolvasásokkal 
szemben kisebb azon felolvasásaink száma, melyek beható önálló 
kutatás eredményeit nyújtják és hogy ezeknek tárgya is nem any- 
nyira a classica philologia köréből van véve, mint inkább a magyar 
irodalom köréből, melyről feltehető, hogy még egyes félreeső rész
leteivel is inkább képes a hallgatónak ügyeimét lekötni.

Ilyen értekezések Pecz Vilmostól: «Az új grammatikai irány 
s a  psychologiai momentum a mond atban», Pozder Károlytól: 
•A m adár árja mondákban,» Kardos AlberttŐl: «A XV. század 
magyar lyrai költészete,* Heinrich Gusztávtól: «Elfrida» és 
«Ráskai Vitéz Franciscojához,» végre Volf Györgytől: «Hogy h it
ték az Argyrus királyfi szerzőjét.»

Az itt említett fordítások és értekezések kettő-háromnak 
kivételével mind megjelentek az Egyetemes Philologiai Közlöny
ben is. Tévedne azonban, ki azt hinné, hogy általuk már ki van 
merítve vagy akár csak főbb vonásaiban feltűntetve e folyóiratunk 
tartalm a. Vannak abban még felolvasó üléseinken elő nem terjesz
tett fordításokon kívül értekezések a gót nyelvre és irodalomra 
vonatkozólag Heinrich Gusztávtól, az ó-franczia nyelvtan köréből 
Székely Salamontól és Herzl Mórtól, az észt népdalokról Versónyi 
Györgytől; — Dugonics Tárháziját Háhn Adolf tette közzé, 
ugyanannak Bátori Máriájáról Heinrich Gusztáv, Simái Kristóf 
Igazházijáról Erdélyi Károly értekezett, — Szücs Lajos Szenczi 
Molnár Albert költészetét, Váli Béla Görgei Albert Argyrusát, 
Krajcsovics Soma középkori költőink verselését, Veress Ignácz 
igeműszavainkat ismertette, Beliczay Jónás Pannónia epigraphikus 
emlékeihez szólott hozzá, Fröhlich Róbert Aquincum történetére 
vonatkozólag közölt tgy eddig figyelemre nem méltatott adatot, 
Bászel Aurél Platón és Aristoteles philosophiájáról, Kassai Gusz
táv Tacitus philosophiájáról értekeztek, Ponori Thevrewk Emil 
ókori szövegek több romlott helyét javította, stb. stb. Nem lehet 
szándékom e helyen tagtársaink figyelmét a közlönyünkben meg
jelent jeles értekezesek mindegyikére újból felhívni vagy azon jóté
kony hatást feltüntetni, melyet a Közlönyben hazai és külföldi 
philologiai munkákról közzétett beható és alapos bírálatok philolo
giai irodalmunk tovább fejlesztésére kell hogy gyakoroljanak; csak 
azon értekezéseket említettem, melyek kiválóan alkalmasak arra, 
hogy Közlönyünk sokoldalúságát iílustrálják, de úgy hiszem, ezen 
szemelvény is elegendő azon meggyőződésem indokolására, hogy 
e Közlöny nemcsak egyike a legterjedelmesebb hazai folyóiratok
nak — 1882-iki évfolyama is az ígért 40 ív helyett 57 ívből áll — 
l*anem egyszersmind a legjobban szerkesztett és legtartalmasabb 
folyóirataink közé méltán sorozható.

Sajnos, hogy társaságunknak egy másik még csak készülő 
félben levő publicátiójáról nem nyilatkozhatunk ily kedvezően. 
Értem  a philologiai Encyclopsediát, mely már hova-tova nyolcz 
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esztendeje, hogy foglalkoztatja társaságunk intéző köreit. Korán 
felismerték, hogy jó volna gymnasiumi és egyetemi ifjúságunknak 
egy oly segédkönyvet adni kezébe, mely hivatva volna nemcsak a  
dassikusok olvasásánál felmerülő számos nehézségek egy részét 
megfejteni, hanem egyáltalában az ókor vajmi ritkán kellőleg 
méltatott reális oldalának ismeretébe is bevezetni; egy jónevű ki
adóval folytatott tárgyalások kedvező menete e terv valósítását is 
biztosítani látszott, s a műnek jó két harmadrésze kéziratban már 
elkészült volt, midőn egyszerre — méltóztatik még emlékezni — 
ez ügyben váratlan fordulat állott b e : a mü kiadására vonatkozó 
tárgyalások megszakadtak. Azóta alig volt a társaságnak választ
mányi ülése, melyen az Encyclopaedia ügye elő ne fordult volna. 
A múlt közgyűlés is foglalkozott e kérdéssel; s az ő meghagyásá
ból folyamodtunk a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi mi- 
niBzter úrhoz, méltóztatnék kiadványunkat magas szellemi és 
anyagi pártfogásában részesíteni; de itt is csak annyiban értünk 
czélt, hogy ő Nagyméltósága kiadványunk erkölcsi támogatását 
megígérni kegyeskedett.

Reméljük azonban, hogy bár eddigi iparkodásunk csak részben 
sikerült, a jövőben több szerencsénk lesz. A miniszter úr kegyes 
ígérete biztosít bennünket az iránt, hogy a könyv elterjedése nem 
fog egyedül tanulóink és tanáraink áldozatkészségétől függni, és 
hogy iskolai könyvtáraink és jó tanulók jutalmazására igazgatósé* 
gaink is készséggel meg fogják szerezni az olyan könyvet, mely 
több tekintetből hézagpótlónak Ígérkezik philologiai tankönyv-iro
dalmunkban.

Ennek reményében vagyunk oly bátrak a mélyen tisztelt 
közgyűlést újból szíves elnézésre é& türelemre kérni, s erősen 
hiszszük, hogy jövőre már az Encyclop^dia ügyében is azt fogjuk 
jelenthetni, hogy Társaságunknak e tekintetben is sikerült czélját 
megközelíteni, s alapos philologiai ismereteket ott terjeszteni, a  
hol arra legnagyobb szükség van, de a hol az legtöbb haszonnal 
is jár.

I)r . Á b e l  J e n ő .

III. Jegysőkönyv a közgyűlésről.

Elnök; Dr. Ponori Thewrewk Emil.
Jegyző: Dr. Ábel Jenő.
1. A múlt íiles jegyzőkönyvének hitelesítése után Elnök m e

legen üdvözli a megjelent tagokat s felolvassa «Teendőink a clas- 
sica philologia terén» czímü elnöki megnyitóját.

á. Erre a társaság első titkára előterjeszti jelentését a társaság 
múlt évi működéséről, valamint a kimutatást, melyet a választmány 
által a közgyűlés utólagos jóváhagyásának remenyében kiküldött 
pénztárvizsgáló bizottság (dr. Ábel Jenő, Bermüller Ferencz és
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dr. Pecz Vilmos) a társaság pénztári állásáról bemutatott. Az utób
biból kitűnik, hogy a társaság kiadásai 1882-ben 1978 frt 17 krt, 
bevételei 2103 frt 85 krt tesznek ki. A 125 frt 68 kr. maradék a tár
saságnak 1880-ik és 1881-iki deficitjének (összesen 1032 frt 50 kr.) 
fedezésére fog fordíttatni; az ezután még fennmaradó deficit, 906 
frt 82 kr. a hátralékos tagdíjakból és a társaságnak 1883-ik évi 
jövedelmeiből könnyű szerrel fedezhető.

3. Ezen jelentés kapcsán a pénztár vizsgáló-bizottság a 
következő két indítványt tette.

a) Tekintettel arra, hogy az Egyetemes Philologiai Közlöny
ben megjelent dolgozatok rendszeres díjazása el nem odázható 
többé, tekintettel arra, hogy a társaságnak folyton növekedő 
jövedelme, különösen a M. T. Akadémia nagylelkű segélyezésével 
együtt nem csak a jelenlegi deficit fedezését, hanem a rendes 
költségek fedezését lehetővé teszi, de tekintettel arra is, hogy a 
társaság, főleg míg deficitje van, nem gondolhat arra, hogy a 
Közlöny dolgozó társait teljes érdemök szerint díjazhassa — 
határozza el a közgyűlés, hogy Közlönyünk az 1883-ik évben 
dolgozó társainak munkálatait ivenként tizenhat forinttal díjazza.

b) Nyilváníttassék a hivatalából lelépő pénztárnoknak, dr. 
Heinrich Gusztáv úrnak, önzéstelen fáradozásáért a társaság 
köszönete és adassék meg neki eddigi működéséért a hivatalos 
felmentés.

A közgyűlés mindkét indítványt egyhangúlag elfogadta.
4. A napirend következő pontját a választások képezték. Az 

elnökön, alelnökön és választmányon kívül ez alkalommal másod- 
titkárt és pénztárnokot is kellett választani, minthogy a társaság
nak eddigi buzgó másodtitkára dr. Keleti Vincze a beszterczebányai 
fögymnasiumhoz neveztetett ki rendes tanárrá, dr. Heinrich Gusz
táv pedig a pénztárnoki állásról leköszönt.

A szavazatszedő bizottság tagjai Tiber Ágoston, dr. Váli Béla 
és Schill Salamon voltak. A választások eredménye a következő: 
Szavazott mindössze 18 (később 17) tag. Elnökké egyhangúlag 
dr. Ponori Thewrewk Emil, alel nőkké dr. Beöthy Zsolt, másod- 
titktirrá 17 szavazattal dr. Pecz Vilmos, pénztárnokká egyhangúlag 
Knoll Károly választattak meg.

Fővárosi választmányi tagok lettek: dr. Bászel Aurél 17, Ber- 
müller Ferencz 16, Heinrich Gusztáv 17, Hofer Károly 17, dr. 
Kassai Gusztáv 17, Király Pál 15, Köpesdi Sándor 15, Malmosi 
Károly 17, Maywald József 13, Pirchala Imre 17, dr. Simonyi 
Zsigmond 16 és dr. Torma Károly 17 szavazattal. Szavazatot kap
tak még: Schill Salamon 3, Bartal Antal és dr. Bánóczy József 2, 
Mihály József, Riedl Frigyes és dr. Fröhlich Róbert 1-1 szavazatot.

Vidéki választmányi tagok lettek: dr. Csengeri János 17, 
Hehelein Károly 17, dr. Hóman Ottó 17, dr. Keleti Vincze 17, 
dr. Lipp Vilmos 17, Nátafalussy Kornél 17, dr. Ortvay Tivadar 16,
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Petrovich Ferencz 17, dr. Pozder Károly 17, dr. Ring Mihály 17, 
dr. Szamosi János 17 és Veres Ignácz 17 szavazattal.

5. A választmány ajánlatára dr. Vámbéry Ármin a társaság 
tiszteletbeli tagjának egyhangúlag választatik.

6. Következett az alapszabályok módosítása. A közgyűlés a 
kisebb, stylaris, módosítások megtételével a választmányt bízván 
meg, elhatározza

v a) dr. Ponori Thewrewk Emil indítványára, hogy a közgyűlés 
határozatképességéhez a Budapesten lakó tagtársak száma egy 
harmadrészének megjelenése kívántatik meg.

b) Tiber Ágosti ndítványára, hogv a társaság közgyűlése a 
karácsonyi szünidők alatt tartassék me.", mikor a vidéki tag- 
társaknak s módjukban van megjelenni.

c) Malmosi Károly indítványára, hogy a társaság rendkívüli 
tagjai csak egyetemi hallgatók lehetnek, kik három forintot fizet
nek tagdíj fejében.

Más tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést feloszlatja.

P E T R A RC ÁB ÓL .

IV.
Czélként kitett a szerelem nyilaknak,
Hóként a napnak, viaszként a tűznek,
Légként a szélnek ! — Százszor szólíthatlak,
S te rajtam mégse, mégse könyörülsz meg!

A vészhozó nyilak szemedbűl érnek;
Hely és idő nincs, a hol nem találnak !
Nálad van — óh ! csak játéknak ne véljed! —
A nap, a tűz s a lég is — mind tenálad!

Nyíl az a gondolat, mit keltsz szivemben,
Orczád a nap, tűz az a vágy, mit szítasz!
A szerelem így tör felém szünetlen :
Vakít, elolvaszt — s egyre, egyre íjazl

És ajkadon, mely illatot lehellő,
Melytől magam meg nem lehetne védnem,
Dalodban és szavadban van a szellő —
A szellő, melytül szerte foszlik éltem!

R a d ú  A .
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