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GYMNASIUMI CLASSICUSOK.

V U . Sallustius.

Szövegkiadások. A magyarban újabb időben két kiadás 
létezik. Az egyik a Hindy-é szótárral együtt (Pest, Lampel), a 
másik Bartal Antal-tól és Malmosi Károly-tói való (Budapest, 
Eggenberger, 1880). B. és M. Catilinának és Jugurthának szö
vegét, egyes itt-ott előforduló eltéréseket leszámítva, Dietsch 
utolsó kiadása szerint adják a tartalomra nézve tájékoztató mar
ginális jegyzetekkel és egy kilencz lapra terjedő bevezetéssel, 
melyben szerzők különösen Merivale munkáját (C. Sall. Crispi Cat. 
et Jug. fór use in schools. London, 1878) használták fel. A beve
zetés négy fejezetből áll, és szól Sall. életviszonyáról, jelleméről, 
irói működéséről és egyes müveiről tüzetesen. Azután következik 
a Saliustiusnál előforduló elavult szók jegyzéke. — A német kia
dások közül leghasználtabbak a Dietsch-é (Teubner), Jordan-é 
(Weidmann), kinek 1876-ban megjelent szövegkiadása korszakot 
alkotó a sallustiusi irodalomban, és Gerlach-é (Tauchnitz, három
féle alakban). Ugyancsak Dietsch-tői jelent meg Teubnernél 
Sallustius kritikai szövegkiadása.

Magyarázatos kiadások. A régibb Kazinczy-íéle magyará
zatokon kívül jegyzetes kiadásaink vannak Holub-tól (Pest, 
Lampel), ki német források után dolgozta föl Catilinát és Jugurthát, 
továbbá Jánosi Boldizsár-től, ki ezen év folyamában kimerítő és 
alapos jegyzeteket adott ki Sall. Catilinájához és Jugurthájához 
(Budapest, Eggenberger, 1883), melyek a Bartal-Malmosi-féle 
szövegkiadásnak kiegészítő részét képezik. Függelékül e jegyze
tekhez Catilinának a sallustiusi szöveg alapján összeállított élet
rajza, és a Catilinában és Jugurthában előforduló tulajdonnevek 
sorozata van csatolva. — A németeknél nem találkozunk Sallustius 
nak annyi jegyzetes kiadásával mint más classicusoknál. Összes 
müveit (a fragmentumokkal együtt Jakobs-Wirz magyarázták 
(Weidmann). Bevezetésük szól Sall. életéről, müveiről, jelleméről, 
történetírói becséről és nyelvének sajátságairól. A könyv végén 
kiadásuk szövege össze van hasonlítva Jordán és Dietsch szöve
geivel. Ezen kívül megemlítendő még két munka: Catilinának 
Dietsch által eszközölt kitűnő jegyzetes kiadása (Teubner, mely 
azonban jelenleg elfogyott, és Gehlen Jugurthája (Regensburg, 
Manz). Gehlen bevezetésében a bellum Jugurthinum irányát és 
szerkezetét fejtegeti bőven, mert azt hiszi, hogy Sallustiust inkább 
tartalma mint nyelvezete teszi nehézzé; épen azért jegyzeteiben 
sem fordít annyi gondot nyelvi nehézségek magyarázására mint 
inkább a tárgyi dolgok megvilágítására. Csak tanár kezébe való 
Dietsch-neb következő, még az ötvenes években megjelent, igen bő
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és jeles latin jegyzetes kiadása: C. Sall. Crispi Cat. et Jug. Alioram 
8nisqne notis illustravit. — Vol. I. Cat. Vol. II. Jug. Lipsire, 
Teubner.

Segédmunkák.

Szótárak. A magyarban csak egy van, Hindy-töl (lásd a 
szövegkiadásokról szóló részt). — A németben legjobb az Eichert- 
től való (Hannover, Hahn). Egy másik szótár a Crusius-é 
(Hannover).

Egyéb segédmunkák. A Sallustiussal foglalkodó, egyes kérdé
seket vitató munkák meglehetős számuak. Többen dolgozták fel 
nyelvészeti és irodalomtörténeti szempontból, mint azt a követ
kező pár könyvnek jegyzékéből is láthatjuk: Briegleb. Dissertatio 
de brevitate Sallustiana. 4. Coburg. 1774.1) Baumeister. Degrascis- 
mis scriptorum romanorum speciatim Sallusti. 4. Lips. 1741. 
Mollmann. Quatenus Sallustius se ad exemplum grsecorum com- 
formaverit. Königsberg. 28 oldal. 4. Programm. Braun. Die 
Historiographie des Sallustius im Vergleiche mit dér des Thucy- 
dides. Ohrdruf. Programm. 1877. 10 lap. 4. Briegleb. De ingenio 
philosophico Sallusti historici. Coburg. 1779. Roos. Ueber den 
moralischen Charakter des Sallust. 8. Giessen, Krieger, 1790. 
Szenczy Imre. Sallustius Crispus erkölcsi tekintetben. Tudomány
tár, 1838. Duebs. De Catilinae Sallustiani fortibus ac fide. Beme, 
Huber. 47 p .8 .1873. Nisard. L’ historien Salluste et les derniéres 
convulsions de la république romaine. Le<?on d’ouverture du 
conrs d’ éloquence latiné. Décembre 1878. Instruction publique. 
Paris, Lahure, 39 p.

Fordítások. Régibb jobb forditóinkon Szent-Györgyi Gellért-en 
és Kazinczy-n kívül még a következők magyarították Sallustiust 
ujabb időben: Alaghy Dezső. C. Sallustius Crispus munkái. Buda
pest, 1876. Vajdafy József. Jugurtha 1 — 84 fejezet. Lampel. 
Sárváry Béla. Jugurtha 85-től végig. Catilina. Lampel.

Dr. P e c z  V ilm o s.

*) Östling> De elocutione. C. Sall. Upsula 1863. Oust. Brünnert. De 
Sallustio imitatore Catonis Sisennae ab'orumque veterum liistoricorum Ro- 
manorum. Jena. 1873. 49 lap. Aug. Anschütz. Selecta capita de syntaxi Sal
lustiana. Halis. 1873. 42 lap. Ezt a munkát kiegészíti a következő: Hellwig. 
Zűr Syntax des Sallust. (I. rész.) Ratzeburg. Progi’ainra. 1877. 37 lap.
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