
VARIAE QÜAESTIONES.1)

1. Refutatur A. Schcellii de Sophoclea tragcBdiarum 
componendarum ratione sententia.a)

Ex quo tempore Graecorum tragoedia a primis rudimentis ad 
artis rationem vocata est et civitas ipsa fabulas edendas suscepit, 
moris erat apud Graecos, ut Dionysiis magnis a singulis poetis trés 
tragoediae, quibus drama satyricum subiunctum esset, docerentur. 
Quin Sophocles quoque, ut ei qui setate antecesserat, Aeschylus, 
tetralogias composuerit earumque certamen tentaverit, dubitari 
non potest; nam etiam multo post tempus illud, in quod aetas 
eius incidit, hunc morém a poetis servatum esse videmus.8) Neque 
verő facile cuiusquam mens aut cogitatio capere queat, quum mens 
nostra quidvis videatur cogitatione posse depingere, qui fieri 
potuerit, ut Sophocles singularem tragoediam contra trés in cer
tamen committeret, praesertim cum reputamus, neque singularem 
eius tragoediam Aeschyleae tetralogiae ambitum asquasse et, in quo 
cardo rei vertitur, maximam illorum sollemnium partém fabulis 
agendis destinatam fuisse.

') Quum casu quodam evenisset, ut programmatum, quibus haec 
dissertatio continebatur, pro numero legeutium pauciora exemplaria typis 
exscriberentnr, delecti societatis pliilologorum, nobis rogantibus, cum ex- 
ceptione eonceseerunt, ut haec nostra dissertatio, impensis societatis pbilo-
logorum formulis typographicis repetita, in has ephemerides reciperetur. 
Quibus viris, quod plurimum benignitatis in nos contulerunt, hoc loco ma- 
ximas gratias agendas esse censemus.

3) öríindlicher Unterricht über die Tetralogie des attischen Theaters
und die Kompositionsweise des Sophokles zűr Widerlegung eines hart-
náokigen Vorurtheils aus den Quellen entwickelt von Adolf Schőll. Leip*
zig. 1859.

3) Yid. Welcker Aeschyl. Trilog. p. 508—528. Hermánd, de comp. 
Tetral. in Opusc. II. p. 308. Droysen, Kieler Studien, p. 54.
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610 GUSTAVUS KASSAI.

Iám anno 468. Sophocles primum cum Aeschylo in certamen 
descendit. Quod certamen cum institueretur, Aeschylus tetralogiam 
in scenam prodaxit, quod idem Sophocles fecisse putandus est. 
Quo ex certamine Sophocles victor discessit. Praeterea etiam cum 
Euripide eum de principatu contendisse yictoriamque de eo repor- 
tasse ex argumento Alcestidis Euripideae satis superque apparet 
(01. LXXXV. 2.): Típűyzoc; EorpoxXfjc, dsúrspot; E6pt7rí8r̂  Kprjooaic 
’AXx^aíwvt t(j) dia TrjXé<f(j>, ’AXxrpttői*). Séd etiam post
mortem Euripidis Euripides minor fabulas natu maioris, quap 
eaedem tetralogias effecerant, in lucem aspectumque protulit easque 
in scenam commisit, id quod scholia in Aristophanis Bán. v. 67. 
luculenter ostendunt.2) Huc accedit, quod inter Sophoclis tragoedias 
complures fabulae satyricae reperiuntur, quae cum non seorsim, séd 
una cum tragoediis doctae essent, apparet etiam Sophoclem omnino 
trilogiarum formám retinuisse. Ex quo intelligitur, per totum 
tempus, quo Sophocles in fabularum scriptione versaretur et 
etiam multo post tetralogiarum certamen usitatum fuisse.

At reperiuntur apud Suidam8) verba quaedem adnotata, quae 
viri docti allii aliter sunt interpretati.4) Haec verba sunt: Kai autó? 
Jjpte toö Spá|jLa Ttpög dpáfio i áya)VÍCead'<xi, áXXá TeTpaXo7Íav.6)  

Quibus ex verbis luce clarius apparet, inter Aeschyli et Sophoclis 
tragoedias aliquid discriminis esse. Et herele reperitur tale diseri- 
men in superstitibus Sophoclis tragoediis. Nam cum Aeschylus 
tribus demum tragoediis argumentum ad exitum perduxerit, Sopho
clis unaquaeque tragoedia adeo absolutaest et in omni genere perfecta, 
ut totum quiddam efficiat, in quo tamquam in pulchro aliquo et sano 
corpore neque redundet quidquam neque desit. Si Aeschyli Orestiam 
(complectitur enim Agamemnonem, Choephoros, Eumenides tragoe
dias), quam unam trilógiám superstitem habemus, consideramus, 
inveniemus, fabulas singulatim spectatas non cohaerere omnibus

*) Cf. Hartung Euripides restitutus I. p. 169. Simon Karsten, de 
Tetralogia tragica et didascalia Sophoclea, Amstelodami, 1846. p. 10.

8) Sehol, in Aristoph. Ran. v. 67 : at 8i8a<jxaXíat oépouat, xeXeuTifaarco; 
KupiníŐou xov uVov auxoü őeSiSayévat ótxiúvutxov iv aaru ’lyiyéveiav rr(v ív AuXíőt, 
’AXxaaúova, Bax/á;. conf. Simon Karsten libr, cit. p. 18.

3) Cf. Suidas, s v. Sô oxXifc.
4) Cf. Simon Karsten libr. cit. p. 7.
5) Pro au tó? legendum esse censet Bergkius rpw-o;, cf. Theodorus 

Bergk., commentatio de Sophoclis poetae tragici arte, Friburgi, 1857. p. 10.

Digitized by



VARIAE QUAE8TI0NES. 611

partibn8 inter se congruentibus, ita ut, cum videre non possis, quo 
modo unumquidque actum sit, quae príma, quae média, quae extrema, 
sint, illud pro certissimo affirmes, singulas tragoedis pro singulis 
totius actionis partibus, quas actus dicimus, habendas esse. Sic 
Choephororum exitus eximie ostendit, fabulae nodum nondum esse 
solutum. Similiterque huius fabulae expositio aliquid antegressum 
esse indicat.

Longe aliter autem se habét rés apud Sophoclem. Namque 
unaquaeque eius tragoedia opus est in suo genere expletum singu- 
larique opera et artificio perfectum. Aiax fabula tantum, quae in 
antiquis8Ímum tempus incidit, iustam adfert dubitandi rationem. In 
altéra enim parte Teucer et Menelaus ita inducuntur, ut facile suspi- 
cari liceat, Sophoclem trilógiáé fundamentum iecisse.1) Ceterae omnes 
tragoedia* absolutae perfectaeque sunt. Ipsis tribus illis tragoediis, 
quae ad Oedipodiam pertinent, quamvis argumentö inter se nexis, 
nihil deest ad perfectionem absolutionemque neque potuerunt 
efficere tetralogiam. Quibus explicatis ad rationemque revocatis rés 
gravis8ima transacta est, quam veram esse Sophoclis, quas in 
manibus habemus, tragoediae testantur.

Séd fortasse Electra tragoedia cum aliis Sophoclis tragoediis 
argumentö coniuncta trilógiám effecisse putanda est? Quod ut ad 
liquidum perducatur, necesse esse videtur prologi argumentum 
enarrare, quo facto, Electram integram fabulam esse neque potuisse 
cum aliis argumentö cohaerere, apparebit. Cuius rei demonstrandae 
initium si forte paulo altius petivisse yidebor, ipsa rés et ratio, 
opinor, habebit aliquid cxcusationis. Summa igitur fabula? vertitur 
in ulciscenda caede Agamemnonis a Clytaemnestra et Aegistho 
patrata. Electra enim, Agamemnone interfecto, Orestem, adhuc 
parvum, quem e manibus percussorum dolo eripuerat, paedagogo 
custodiendum tradidit, timens, ne fílio iniquissima sors patris 
obtingeret. Is, cum puerulo Argolide relicta, in Phocidem ad 
Strophium, Pyladis, Orestis amici patrem confugit ibique yiginti 
annos egit, donec Orestes adolevisset. Spatio autem viginti anno- 
rum circumacto cum Oreste adolescente domum rediit, ut, restituta, 
fílio bonorum patris possessione, auctores caedis dignam suo scelere 
poenam susciperent. Hinc fabula ipsa initium capit.

r) C. Theodorus Bergk. libr. cit. p. 25. Aliter sentit Welckerus, Tra- 
goed. III. 1546. sqq., Nitzsch. Sagenpoesie p. 478. eqq.

40*
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612 GUSTAVUS KASSAI.

Ac prímum quidem paedagogus, qui Oreste et Pylade comiti- 
bus in scenam procedit, in describendo locorum situ versatur, 
quorum videndorum Agamemnonis filius magnó semper tenebatur 
desiderio. Imprimisque ostendit Oresti Mycaenas, ditissimam urbem 
et exitialem illám Pelopidarum domum, unde eum a germana 
sorore sibi traditum abstulerat, ut olim patri mortis ultor exsisteret. 
Tűm adhortatur Orestem et Pyladem, ut, quid agendum sit, consi- 
derent; nam eo rém deductam esse, ut summa agendi celeritas 
adhibenda sit. Iám verő Orestes la-tus benigna psedagogi erga se 
voluntate, postquam ennarravit, Apollinem Pythicum sibi de 
ultione ob interfectum patrem petenda consulenti praecepisse, ut 
in caede patris vindicanda arte et dolo uteretur (őóXoioi %Xé<|>ai 
ysipó; sv§íxot>s a<pa7^ ), consilio, quod ceperat, exposito, edocet 
pffidagogum, quid ab eo fieri velit: primum ingrediatur domum et 
omnia, quaecunque intus fiant, exploret, ut certum nuntium sibi 
adferre possit; nam nullo pacto fieri posse, ut in eum, senem 
capillis canis, qui iám a tam longo tempore abfuerit, ulla cadat 
suspicio. Deinde simulet se esse hospitem Phocensem, a Phanoteo 
missum, nuntietque iure iurando interposito, Orestem repentina 
morte obiisse, ludis Pythiis rapido bigarum curru excussum.

Interea velle se (Orestem) Apollinis iussu una cum Pylade 
in sepulcro patris libare et urnám in virgultis occultatam, qua 
ossa Orestis contineantur, adferre. Dum haec et talia inter se 
colloquuntur et ad suum quisque munus explendum discedere 
parant, auditi sunt ex interiore aedium parte gemitus Electrae, 
adflictam suam fortunam deplorantis. Qua voce audita, Orestes, 
Electram hanc esse ratus, remanere eiusque querelis interesse vult, 
séd a paedagogo admonitus, ne cunctaretur iussa dei efficere 
patrique mortuo libamenta dare in tumulo, diutius commorandi 
«onsilium abiecit. Itaque cum omnes se recepissent, Electra in 
scenam prodiit. Hic prologus ad finem adducitur.

Iám prologum si attento animo perlegeris, facile intelliges, a 
quibus primordiÍ8 argumentum tragicum profectum sit, simulque 
tibi hoc vere persuadebis, spectatores ex ipso prologo non solum, 
quo in loco constituta sit scena rerum, quae aguntur, cognoscere, 
verum etiam de explicando argumenti exitu certam coniecturam 
facéré posse, ita ut, quorsum potissimum tendat fabula, statim ab 
initio cognitum perspectumque habeant. Huc accedit, quod si et 
originem et progressionem fabulae persequimur, apparebit, argu
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VARIAE QUAESTIONES. 613

mentum pedetentim procedere et postremo ad certum exitum 
venire, ita ut nodus fabulae faciliime expediatur. Verum hoc tam- 
quam per occasionem; redimus ad propositum.

Sophocles igitur primo tempore, quo se ad studium scribendi 
contulerat, tetralogias composuisse censendus est, quae partim 
argumentö, partim consilio inter se coniunctae erant, cui rei maximo 
documento est, cum ingens numerus fabularum (113), tűm maximé, 
quod in una ex superstitibus tragoediis, quae antiquisimi est tem- 
poris, tetralogiae éxpressa adparent vestigia. Aliquo autem tempore 
post tragicae artis mutatio in eo exstitit. Séd hac, quam tractaveramus 
ratione, obscuris Suidae verbis nondum satis lucis allatum est. 
Nam si Sophoclem singularem fabulam contra singularem, non 
tetralogiam, ut Suidae verba indicant, in certamen commisisse 
statuimus, repugnamus consuetudini receptae, qua unusquisque 
trium illorum, qui certamen inierant poetarum, trés tragoedias et 
drama satyricum in scenam producere debebat. Hoc igitur modo 
Suidae verba explicari non possunt. Experiendum atque tentandum 
nobis est novam lucem iis aceendere. Cuius rei facultatem ut 
consequamur, Aristotelis sententiarum facienda est mentio, cuius 
auctoritas in hoc ipso genere mirum quantum valet. Etenim in 
Aristotelis Arte Poetica, capite illő, quo de tragoedia agitur, voca- 
bula trilógiáé et tetralogiae ne commemorantur quidem.*) Hinc 
perspicuum fit, Aristotelem tragoediam totum quiddam, quod 
numeris suis absolutum esset, accepisse et hoc praeceptum consti- 
tuisse, ut uniuscuiusque tragoediae compositio tota esset apta ex sese. 
In quo quidem tenendum est, morém illum, quo trés tragoedia et 
drama satyricum in scenam darentur, semper obtinuisse, séd non 
iám ita, ut tragoediae in una argumeuti perpetuitate versarentur, id 
quod Aeschylo usu venit. Si igitur tenemus, Aristotelem hanc legem 
statuisse, ut uniusciusque tragoediae compositio tota esset apta ex 
sese, facili coniectura perspicitur, hunc morém a Sophocle esse 
inductum. Initio Aeschylum imitandum sibi sumpsit, mox Aeschylo 
relicto illud effecit, ut tragoediae, sublato omni coniunctionis uodo, 
aliae in alio argumentö versarentur.

Haec igitur novavit Sophocles et ista satis, ut videtur, explo- 
rata ratione ad id, quod volumus, confirmandum, obscuris Suidae

*) Cf. Simon Karsten libr. cit. p. 15.
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614 GUSTAVUS KASSAI.

verbis a’iquid luminis adfertar. Non iám committebantur dehinc 
in certamen tragoediae perpetui argumenti, séd singulares fabula 
contra singulares diversi argumenti. Ab illő autem instituto, quo 
trés tragoedia; et drama satyricum Dionysiis magnis edebantur, 
poetae tragici numquam deflectebant. Itaque et ex Sophoclis tra- 
goediis et ex Aristotelis Arte Poetica intelligi potest, Sophoclem, si 
non omnes, at certe plurimas fabulas absolvisse. Quae ad nos per- 
venerunt, excepta Aiace fabula, hoc testantur. Quae cum ita sint, 
illud pro certo dicere posse mihi videor, A. Schoellii rationem 
oppugnandam esse, qui Suidae testimonium arjvoT é̂díaaiia esse 
arbitratur et inter omnes Sophoclis tragoedias interiorem quan- 
dam intercedere coniunctionem statuit.]) Immo verő Suidas locu- 
pletem auctorem secutus esse censendus est.

Quod igitur fundamentum huius quaestionis est, id praeclare 
iactum videtur. Cum enim non instituto aliquo aut more, séd solidis 
quibusdam rebus et expressis atque iis quidem ex tragoediis ipsis 
repetitis, opinio nostra sit constituta maneatque Aristotelis et 
Suidae firma consensio, intelligi necesse est, tragoediis Sophocleis 
nihil admodum deesse videri ad perfectionis laudem neque potuisse 
argumentö inter se connexas et aptas esse. De quo autem tót 
tantaque consentiunt, id verum esse necesse est. Esse igitur suis 
numeris expletas superstites Sophoclis tragoedias praeter Aiacem 
omnes, confitendum est. Quod quoniam fere constat inter omnes, 
íateamur constare illud etiam, A. Schoellium, múlta alia peccantem, 
in sententia de Sophoclea tragoediarum componendarum ratione 
exposita, errore manifesto lapsum esse. Habebat enim informatam 
animo tetralogiae speciem quandam, quam non solum animo cerne- 
bat, verum etiam re ipsa videre cupiebat. Séd elatus stúdió vereor, 
ne longior fuerim. Erat autem difficile, rém tantam tamque prae- 
olaram inchoatam relinquere. Illud profecto necesse erat ostendere, 
cum consequens aliquod falsum esset, illud, cuius id consequens

l) Cf. A. Schoellius libr. cit p. 30: «Fiúdét sicli liiervou keine Nacli- 
richt melír in den durch Zeitraub und Schulbesolirankung verkilrzten 
liandschriftiiolien Noten zu dem geringsten Ueberrest semer Werke, so 
berechtigt dies niclit im geringsten zum Zweifel an dér Thatsaclie, wohl 
aber dazn, eine aus diesem Nachrichtenmangel begreifliche falsclie Vorstel- 
lung, die sicli zuerst bei einem Lexikographen des eilften Jahrhunderts 
n. Chr. fíndet, fúr eine Kombination aus Wissen und Nichtwissen, für das 
Autoschediasma eiues beschrankten Grammatikers zu erkláren*.
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esset, verum esse non posse. Nunc, quoniam iám satis múlta verba 
mihi fecisse videor, quare A. Schoellii sententia omni ex parte 
improbanda esset: restat, ut ad alteram quaestionem, quae in re 
syntactica versabitur, explicandam accedam.

H. De figuráé etymologicae usu Sophocleo.

Figuráé etymologicae apud Sophoclem usus tam varius tamque 
multiplex est, ut in rém főre credamus, varia ac diyersa huius 
figuráé genera, quae per Sophoclis tragoedias dispersa reperiuntur, 
ratione et distributione sub unó aspectu ponere et, quid in ea adhi- 
benda Sophoclis poprium ac peculiare sit, cum explanatius tűm 
etiam uberius definire, praesertim cum eos ipsos, qui se aliquid certi 
habere arbitrantur, tanta virorum doctorum de ea re dissensione 
addubitare cogi haud ignoremus. Quamquam igitur sat múlta sat 
vario modo hac de re iám scripta sunt, tamen tót et corrigendi et 
supplendi ansae mihi remanserunt, ut eam retractare indeque 
disputátionis componendae materiam repetere non dubitaverim.

Ac primum quidem principális obiecti interni forma, qua 
sub8tantivum eiusdem originis, qua est verbum ipsum, huic adiun- 
gitur casu accusandi, figura etymologica vei Graecorum vocabulo 
oxí|jwx STO(ioXo7txóv dicitur. Hoc loquendi genus veteres interpretes 
alii aliis vocabulis nuncuparunt, qua de re vide La-Roche «Der 
Akkusativ im Homer» p. 26 et imprimis Lobeckium Paralipom. 
Gramm. Graec. p. 501. sqq. Praeterea conferas velim etiam Schoe- 
mannum, qui de obiecto interno egit ad Isaei orat. p. 389. et in 
libro, qui inseribitur «Die Lehre von den Redetheilen* p. 147. et 
178. Deinde consulas eos viros doctos, quos nominat Herm. Mueller 
•De generibus verbi* Gryph. 1864. p. 30. Cuius figura in usu apud 
Atticos — nam longe aliter se habét rés apud Homerum, de quo 
vide La-Roche 1.1. — haec certa lex esse videtur, ut obiecto, quod 
ipso verbo continetur, tautologiae quam dicunt vitandae causa, ali
quid addatur, quo accuratius definiatur. Haec accuratior definitio per 
articulum, pronomen, adiectivum et alicuius nominis genitivum fieri 
sólet, velut Thuc. 8, 58 tóv 7cóXs|i.ov KoXsp&tv, Plat. Ápol. 21. Xaips- 
<pd>v v̂éípo ŝ n̂ v p̂o-jp̂v taÓTTjV, Plat. Phileb. *J)őo|i.a» rác

Cui légi cave credas adversari locos, quales leguntur apud 
Xenophontem An. II, 6, 10. cpoXaxác <poXáiTeiv, excubias agere, quo 
loco vocabulum cpoXocxás iám ipsum per se sat accurate est defini-
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tűm, si quidem singularem quandam et propriam induit significatio- 
nem (stationes militum), ita ut adtributum substantivo addi non 
opus sit, et apud Platonem Symp. 183. A áp*/á<; ap*/stv, ubi haec 
locutio significat honoribus úti (méltóságos hivatalokat viselni), ita 
ut, cum obiectum arctioribus finibus verbi notionem compre-
hendat, nullum hoc loco requiratur adributum, cf. Krüg. Gr. Gr. I. 
56. 5. adnot. 1 . Itaque in his exemplis omnibus iám in ipso 
obiecto inest definitio summáé notionis, qu» verbo subiecta est, 
quo ipso fit, ut non sit necesse adtributum accedere ad obiectum.

At verő quamquam sunt apud Sophoclem loci, qui huic légi 
repugnare videantur, tamen probaturum me esse spero, omnes 
illos locos aut aliam requirere explicationem aut certe eiusmodi 
esse, ut nihil valeant ad hanc legem infirmandam. Neque verő 
legem hanc, de qua agitur, irritam facient loci, quos Kruegerus Gr. 
Gr. I. 56. 5. adnot. 2 attulit: Aristoph. Thesm. 880. Xfjpov XTjpsű;, 
Thesm. 793. jxavtav »iaívea$e. Quos locos si consideraveris, facile 
intelliges, obiectum verbo eiusdem stirpis adiunctum, verbi notioni 
indendae inservire, aeque ac si dicitur ponderis causa tpofj ffeó ŝtv, ut 
festinandi notio maiore vi efferatur, cf. Lobeck. Paralipom. Gramm. 
Graec. p. 503. Séd non solum apud Graecos usurpatur saepenumero 
figura etymologica sine ullo adtributo ad verbi vim augendam 
atque amplificandam, verum etiam apud scriptores Latinos et eos 
quidem probatissimos. Etenim apud Ciceronem (Top. 6. 29.) haec 
leguntur: Zeno praecipit, solos sapientes esse, si servitutem serviant, 
reges. Servitutem se. infimam. Hoc quoque loco inservit obiectum 
notioni, quae in verbo est, graviore numero efferendae, ita ut quasi 
adverbii locum obtinere videatur. cf. Ramsh. Gr. Lat. §. 132. VII. 1. 
a. p. 161. Qua ex comparatione magis rém, de qua quaeritur, quam 
ipsam per se cognosci atque intelligi posse puto.

Praeterea huc referri potest — unde vei leviter aspicientibus 
illud apparet, quam usitata sit tragicis similium eiusdem stirpis 
formarum coniunctio — Sophoclis illa loquendi consuetudo, qua 
verbo substantivum eiusdem fere originis vei cognatae significatio- 
nis dativo casu adnectitur, ut verbi vis augeatur et amplificetur, 
velut 0. R. 65. öícvc|> soőeiv, 0. C. 445. XeuoÔ vat Trétpois, Phil. 79. 
tpóaei jie<poxévai, cf. Schmidt, de ubertate orat. Soph. II. p. 8 . et 
Schneidewinus ad Soph. 0. R. 65. Simile quid reperitur etiam apud 
Latinos, velut Verg. Aen. VII. 638. voce vocantem Murranum, IV. 
681. patriosque vocavi voce deos, VI. 247. voce vocantem Hecaten
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et, quod ad amussim respondet Sophocleo 0. R. 65. focvtp soőeiv 
Aen. 1. 680: Hunc ego sopitum somno recondam, cf. Ladewig et 
Wagnerus ad Verg. Aen. IV. 680. Et imprimis Plauti comoedia* 
frequentia talium verborum copulationum, quae eadem sunt stirpe, 
insignes sunt, velut Capt, 393. facile memória memini, Rúd. 178. 
hoc ornatu omatam, Most. 1158. tali lado ludere, Poén. 505. istoc 
gradu grassari.

Hoc quasi aditu nobis patefacto, iám transgrediamur ad 
Sophoclea exempla percensenda; ab iis verő initium capiamus 
exemplis, in quibus substantivum verbo adnectitur per adiectivum 
vei pronomen. Ex locis ita comparatis huc pertinent hi: El. 2 10 . 
rcoívijia írássá rcafl-sív, Aut. 427. ápác xaxá<; Yjpáxo, ibid. 1045. 
7cwruoo<; 8’ TrcíójJLar’ atâ rpá, 0. T. 526. ó [lávxtc xooc Xóyoos tpsoőet? 
Xé̂ et, ibid. 1046. oxav Xófooc aiayjpoí>c xaXw; Xévtooi, Trach.
oo xaXVjv ex̂ avO-ávsic;, Trach. 745. áCvjXov oötío; gpYOv elpYáoftai [ie 
(fije, ibid. 706. ópő> jj.’ IpYov 5sivöv e£eipYaa|JtivYjv, Phil. 59. ifyfrpoc 
eyftrtfjac Phil. 173. vooeí vóoov ap*]fíav, Phil. 297. &p7]v’ ácpavtov 
<fd>C, Phil. 1249. xVjv ájjiapitav ala)(páv á(i.apx(í>v, Phil. 1380. d> Ssivóv 
atvov atvéaac, 0. C. 753. ap* áfl'Xtov xoftvsiőo<; tóvsíSia’ sic aé, ibid. 
951. sí |iifj [iot ?cixpá<; aoTcjj x* ápá<; Tjpaxo xai xtojitj) é̂vst, Soph. 
Teucr. fr. 508. Dind. Ksv^v sxspjrójnfjv aoö xéptftv, Ai. 959. feXa iroXov 
féXtóta, cf. Cic. Fám. VII. 2, 25. rideamus Ŷ Xtoxa aap£áviov, Ai. 317. 
££(í>(i.a>£ev oi(i.ü>Yá<; XoYpoós, Ant. 1228. otov Ip̂ ov sipYaaai, Phil. 1419. 
oaoos TcovTjaâ  itóvoos, Phil. 276. 7rotav (i ávástaoty Soxsí; s£ Ö7woo 
oxfjvat, Phil. 918. rcotov pLdtOn̂pux jjiaíMjaojjLai, 0. C. 361. sy<*> xa (iiv 
jtaíHjjiaft’ ábrafrov, ibid. 1196. ;raxpü>a xai [nrjxptöa 7nj[iad’ ajrafrss. 
Duó tantum exstant loci apud Sophoclem, quibus substantivum 
per articulum verbo adiuugitur: Ant.J385. toopyov Yj ’ÉstpYaajxévT], 
ibid 427. xoiatv xoopYov s£sipYaa|iivoi<;. Unus denique locus legitur 
apud Sophoclem, quo substantivum per genitivum, adiectivi locum 
obtinentem, accuratius explicatur atque definitur: Trach. 79. 
teXetyrVjV xoö fiíoo xsXsív i. e. piwxtx̂ v xsXsoxyjv xsXsív, ut illő proverbio, 
quod Sehol. Eur. Or. v. 6. affért: TavxáXoo ó(3ov ípopoöjiai, i. e. 
TavxáXsiov rpópov 'pojüoöfi.ai, cf. Lobock. Paralipom. Gramm. Graec. 
p. 513. sqq.

Iám porro videamus ea exempla, in quibus substantivum 
verbo adiunctum non desiderat adtributum ad accuratiorem de- 
finitionem significandam. Ex quo genere est locus Ant. 551. y X̂íox* 
év ooi YeXw, quem locum Schneidewinus, G. Wolfius et Wunderus
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perperam explicuerunt. Mea quidem sententia obiectum intemum 
hoc loco usurpatur ad notionem verbi gravius efferendam, similiter 
ac si dicitur pro casu accusativo dandi casu 0. C. 1625. 
Sstaavtac, Phil. 225. (xfj jt’ 8xvt|) SsÉaavtec, ut verbi notio inteudatur. 
Quare Hungarice recte dixeris «kaczagásra fakadni.* Adde etiam, 
quod locutio fikma ye\&v Sv ttvt eodem modo construitur, quo 
simplex verbum yeXűv, velut Aesch. Cho. 222. sv xaxotat tolo é(j.oí> 
7sXáv déXsic, qua constructione in Graeco sermone nihil est tritius. 
Atque eodem pláne modo explicanda esse censeo etiam haec 
exempla: Ant. 577. ^  zpipá<; Itt, Ant. 1247. etc rcóXtv yóot>z o&x 
áiiúaeiv, quorum ad prius tpípeve, ad alterum Yoáa&at facili negotio 
cogitatione suppleri potest. Longe autem diversa est ratio loci illius
0. C. 477. yoát; yécca&ai otávxa itpó; irpárrjv !<*>, ad quem expedien- 
dum magni momenti videntur esse ea, quae supra disputavimus. 
Nam cum obiectum yoáz iám ipsum per se satis accurate explice- 
tur, quandoquidem certam suisque regionibus ac terminis circum- 
scriptam habét significationem, omni potest carere adtributo. 
Itaque vertendum est débita libamenta solvere. Longe aliam horum 
locorum explicandorum viam ingressus est Kolsterus (Sophoclei- 
sche Studien p. 283.), cuius sententia cum paucis verbis repeti non 
possit, lectores monitos volo, ut ipsum librum adeant.

Iám quidquid dixi, ad unam summám referri volo: figurám 
etymologicam a Sophocle ita adhiberi demonstravimus, ut ad 
obiectum semper accederet accuratior definitio; quae ubi omittitur, 
id certis probabilibusque causis fieri solere ostendimus; eorum 
porro, quae antea de figuráé etymologicae natúr© usuque in univer
zum disputavimus, exemplis Sophocleis afferendis, aciem non 
modo non infregi vei hebetavi, séd etiam acui et corroboravi.

IH . Quseritur, utrum Spengelius de tempore Phaedri 
Platonici recte iudicaverit, necne Px)

Certe nemini dubium est, quin Platonis philosophia plurimum 
valeat non solum in história litterarum Graecarum, verum etiam 
in ea, quae ad cultum humánum civilemque spectat história. 
Vehementer autem pertinere ad Platonis philosophiam penitus

*) Leónk. Spengel «Isokrates und Platón*. Abliandlungen dér plii- 
losoph.-philologiscken Classe dér Königl. Bayerischen Akademie dér Wis- 
€enschaften. VII. B. München. 1855.
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intelligendam percipiendamque, quo tempore libri eius compositi 
sínt, quis ignorat, cum sciamus, viros doctos, quominus Platonis 
gradus et quasi processus pbilosophandi diligenter cognoscant, 
nulla alia re, nisi tempore singulorum librorum nondum satis 
accurate definito, impediri. Quare non inutilem laborem me sus- 
cepturum esse arbitror, si de temporibus librorum Platonicorum 
quaerere instituam. Quod qui hoc tempore suscipit, habét sane qui 
antecesserunt maximé insignes et qui, quaecunque aggressi sint, 
ea ita absolvere soleant, ut nihil sit, quod addas, vei si quid 
relictum sit, id diiudicare vires scribentis superet. Quam ob rém, 
ut aliquam partém laboris mihi minuerem, argumentum hoc 
multiplex ita mihi coércendum esse constitui, ut hoc libello non 
nisi de Phaedro agerem et, quantum Spengelii iudicio, de Phaedri 
tempore natali facto, tribuendum esset, paucis exponerem.

Ac primum quidem Platonis Phaedrus in eo numero dialogo- 
rum est habendus, quorum personae et quae harum personarum 
alioquin commemorantur conditiones, ipso argumentö philosophico 
non spectato, indicia quaedam suppeditant, unde de tempore 
eoniecturam facéré licet. Etenim in Phaedro haeo duó sunt consi- 
deranda. Primum in prioré dialogi parte Phaedrus, qui modo e 
Lysiae ludo oratorio venerat ibique ex eius oratione pláne singula
rem voluptatem perceperat, Socrate audiente, Lysiae orationem 
amatoriam recitat. Haec oratio Socratem impulit, ut duabus respon- 
deret orationibus. I d quo certum exploratumque est, hanc orationem 
amatoriam non esse a Platone excogitatam, séd re vera Lysiae 
tribuendam. l ) Quam orationem si Lysiae esse statuimus, illud 
considerandum est, Lysiam primo tempore, quo animum ad 
scribendum appulisset, eiusmodi amatorias declamationes compo- 
suisse, posfcea verő foreusibus causis scribendis inclaruisse et summa 
in agendo diligentia hominum animos et studia in se convertisse 
et cognitu dignum evasisse. Itaque quamquam non est consen- 
taneum, Platonem Lysiae orationis peculiari opera censuram 
peragere tűm, cum ille iám pridem destiterit ab eiusmodi decla- 
mationibus componendis, nihilo minus tamen ex hac censura de

*) Cf. Leopold Sclimidt, Verhandlungen dér Philologen-Vereammluníí 
zn Wien 1858. p. 73— 100. Ueberweg, Echtheit d. plat. Schr. p. 364. F. 
Egger, observations sor l’Eroticos insérées sous le nőm de Lysias, Paris 
1871. 24. Aliter antem Bentit Hermaun, Gesch. u. Syst. p. 675.
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Phaedri tempore definiendo coniecturam facéré liceret, nisi esset 
tam tennis tamque manca apud veteres de Lysiae vita memória, ita 
ut in hoc genere nihil certi statui possit.

De Isocrate autem multo firmiore fundamento nitimur. In 
extrema enim Phaedri parte mentio fit Isocratis, aliis dicendi 
magistris oppositi. Nam cum ceteri non nisi ad elocutionem et 
orationis formám animum advertant, de sententiis, quibus oratio 
continetur, nulla cura adhibita: Isocrates aliquando ceteros et 
philosophia et dicendi artificio superaturus esse dicitur. Isocratea 
igitur aliis dicendi magistris opponitur, cum Socrates ab eo 
philosophiam coli et in ea pariter ac in arte oratoria ab eo iám 
aliquid proferri posse dicat, id quod artem oratoriam et philo
sophiam in unam disciplinam coalescere luculenter ostendit. Haec 
est Socratis senis de Isocrate adolescente sententia. Iám si Iso
cratis scripta inter se contuleris, videbis, eum de philosophia satis 
múlta dicere eamque contra sophistas maximis laudibus efferre; séd 
sensum mentemque Isocratis magis intrantibus elucebit, Isocratem 
philosophiam nihil aliud nisi dicendi studium intelligere et oocpiaxwv 
nomine Platonem et Socratem complecti, qui eodem, quo sophistae 
(velut Euthydemus et Dionysodorus, duó illi celebratissimi so- 
phistae) loco constitui, universe de iis rebus quaerunt, de quibus nihil 
sciri potest.

Ex quo intelligere licet, hoc loco maximé contrariam senten- 
tiam esse pronuntiatam, quandoquidem et de omni litterarum 
stúdió contemtim iudicari et uni orationis formáé summum 
honorem tribui videmus. Quae omni a si respiciuntur, illud profecto 
nemo non fateatur necesse est, tantam laudem, quantam Phcedrus 
dialógus contineret, non potuisse Platonem Isocrati tribuere tűm, 
cum ille eiusmodi sententias, philosophiae parum honorificas, 
exprompsisset; nullo enim pacto fieri potest, ut ex ipsa philosophia 
laudis praeraia petat is, qui, ceteris magistris dicendi oppositus, de 
philosophia contemtim loquatur. Hanc animi sui sententiam Isocra- 
tee ea oratione, quae «xaia twv aotpiotöv* inscribitur, perscripserat. 
Cuius orationis initium tantum ad nos pervenit, quod attentissimis 
animis eos potissimum periegere, qui Platonis lectione delectentur, 
non alienum putaverim. Versatur autem hauc oratio, quam Isocra
tes auctore Spengelio circiter anno 396. composuisse fertur, non 
in sophistis, quos Plató ita vocat, séd in philosophis (xatá töv 
cptXoaó'fojv), quos Isocrates arti oratori® maximé contrarios ponit.
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Qua oratione Isocrates iuvenes admonet, ut sibi a philo- 
sophis caveant et, spreíis philosophorum praeceptis, plurimum 
operae, studii, diligentiae, laboris unice ad arfcem oratoriam colendam 
conferaut. Quidquid ibi dicit Isocrates, id omne maximam partém 
ad Socratem ipsum vei ad Platonem referri potest, vei ad aliquam 
cum Platone propinquitate coniunctam sectam, Megaricorum dico. 
Quae ibi de scientia conditionibus quibusdam astricta, quae de 
yirtute, quae doceri potest, referuntur, ea omnia ad Platonem vei 
ad Megaricos pertinere, quivis vere affirmabit, qui in libris Platonis 
probe versatus est. Quod alterum Spengelius ad veri similitudinem 
adducere et ex eo probabiliter conficere studet, Phaedri confectionem 
in príma tempóra, quibus Plató in scribendo versabatur, incidere, 
etiam si ante annum 496. collocanda sit.

At verő quominus Phaedrum tam mature compositum esse 
statuamus, impedimentő est partim ipsius Phaedri argumentum, 
quandoquidem altéra Socratis oratio in doctrina idearum versatur, 
partim ea ratio, quae inter Phaedrum et Gorgiam intercedit, partim 
denique quod, pro totius dialogi consilio, aptius tempus, ad quod 
Phaedri confectio referatur, vix ullum aliud cogitari potest, quam 
cum iám Plató praecipuam operám in vivae vocis institutione 
posuerit; nam is tantum, qui vivae vocis institutione magna se 
effecturum esse sperat, potest praeter munus suum pro ludo habere 
operám seribendi (TcapoaXf̂  rcaiSía), et haec tam apta tamque explicata 
provincia philosophandi non potest referri ad iuveniiem Platonis 
aetatem, non ad Socratis aetatem, non denique ad tempus illud, 
cum Plató Athenis non fuerit. Quae cum ita sint, luce clarius 
apparet, Spengelii coniectura nihil profiéi ad tantas difficultates 
removendas. Ei enim non contigit, ut ostenderet, quid illud esset, 
ad quod Isocratis oratio pertineret, atque id quidem hac de causa: 
oratio, quae inscribxtur xatá twv oo'f lotujv, etiam ad alium Soracticae 
nectae philosophum, ad Antisthenem referri potest, quem Plató ipse 
irrisu, insectatur et suam contra eum rationem tuetur. Sic appelat 
cum in Euthydemo cf. etiam Soph. 251, B., Theaet. 155. E.

Itaque verisimile est, iudicium illud parum honorificum, 
qnod in oratione Isocratis deprehendimus, ad Antisthenem, illum 
cynicae sectae auctorem, spectare, quem Plató cavillatur quemque 
ipse Isocrates cum Platone familiaritate et genere ipso sentiendi 
dicendique coniunctum essé arbitrabatur. Isocratis igitur oratio 
non obstat, quominus Phaedri confectionem ad posteriorem Platonis
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aptatem revocandam esse dicamus, si quidem iudicium illud parum 
honoroficum, quod Isocratis oratione continetur, non ad Platonem 
neque ad Megaricos, séd ad Antisthenem referri statuimus. Quae 
si ita sunt, illud nobis vere persuademus, indiciis historicis, quae 
in hoc dialogo insunt, nihil effici posse, utpote ambiguis et incertis..

Atque huic quidem rei tractandae solito plus temporis tri- 
buimus, ut tam certam coniecturam, qualem Spengelius, vir in 
quavis artis philologicae disciplina laudatissimus, fecerat, vehemen- 
tissime oppugnaremus et Phaedri Platonici temporis definitionem 
non modo certa computatione, séd ne probabili quidem coniectura 
fieri posse ostenderemus.

Dr. G ustavus  K assai.

Finn népdal.

Kedvesem ha közelegne,
Én édesem hogyha jönne:
Megismerném menéséről,
Meg én minden lépéséről,
Még ha egész mérföldnyire 
Vagy kettőre vón’ is ide!
Köd módjára könnyen járnék,
Füstfellegként felé szállnék,
Kis szikraként kipattannék,
Lángként gyorsan elrohannék !
Oda lépnék oldalához,
Száját szorítanám számhoz,
Kezét tenném kis kezembe,
Bárha rajta kígyó lenne !
Méreg vón' bár szája szélén,
Mégis csókkal köszöntném én!
Csúf halál ha csüggne mellén,
Mégis mégis megölelném!
Véges-végig vér ha volna,
Mégis zárnám két karomba!

Ah de arczán kedvesemnek 
Nincsen ott vér egyetlen csepp !
Kígyóval sincs telve karja,
Csúf halál se cstigg ám rajta,
Ajka, arcza, mint a rózsa,
Méznél édesebb a csókja —
Jaj de jó vón', kéz a kézbe,
Hajtni fejem kebelére ! R. A.
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DUGONICS GYERMEKÉVEI S NOVITIATUSA.

I.
A megifjúlt Szegeden egy tér meg egy utcza viseli a város 

kiváló szülöttének nevét. A téren Etelka írójának szobra emelke
dik, s az utczában emléktábla jelöli a házat, hol Dugonics született, 
hol gyermekéveit tölté s hol öreg korában megvonúlt és örök 
álomra hunyta szemeit. E ház, mely azóta csak külső alakjában 
változott, a múlt század közepe tájt Dugonics Andrásnak, hősünk 
apjának tulajdona, ki több mint három évtizedig ereje javát a 
város közügyeinek szentelé, s kitörülhetlen betűkkel írta nevét 
Szeged évkönyveibe. A jómódú és tekintélyes polgár, most a belső, 
majd a külső tanács tagja, népszószóló, adószedő, árvák gondvise
lője, tanácsnok és kapitány, utolsó lehelletéig hiven és önzetlenül 
szolgálta a közügyet, úgy hogy halálakor fia Ádám méltán írhatta 
bátyjának, hogy óvárosunknak tizenkét oszlopjai közül egyik érde- 
mese dőlt ki az ő véletlen halálával.1)* Lelkiismeretes és erélyes 
ember volt, munkaszerető és intelligens hivatalnok, kinek szava 
sokat nyomott a tanácsban s ki évek során oly maradandó müvek- 
hez tudta fűzni nevét, minők a Tisza romboló árja ellen készült 
hatalmas töltések, a kegyesrendiek palánki meg felsővárosi díszes 
háza és kivált a Szegedhez tartozó Kis-Telek falú, mely az ő 
gondos felügyelete alatt 1775-ben épült. A classikus műveltségű 
férfiúban élt a «non omnis moriar* fölemelő tudata, és gyermekei 
előtt, séta közben, nem egyszer rámutatott azon müvekre, melyek 
nevét fenn fogják tartani. Mily buzdítólag hathatott ez a serdülő 
Dugonicsra! mily buzdítólag öcscsére! ki csakugyan apjának 
nyomaiba lép s majdnem fél századig visel városi hivatalokat, 
szintoly értelemmel és buzgósággal mint a tisztelt és bámult apa, 
kinek ő munkáját folytatni vállalkozott.9)

A terhes hivatal daczára sem hanyagolja el családja ügyeit, 
s két fia nevelésére különös gondot fordít. Őszinteségre és vallá
sosságra szoktatja őket, szemmel tartja előmenetelüket, s azon 
iparkodik, hogy a büntetés ne csak megtorolja, hanem meg is 
javítsa bennök a hibát. Szintoly erélyes ember családjában mint

*) ülissesnek csudálatos történetei (Pest, 1780). Élőbeszéd.
*) Dugonics-Album (Szeged, 1876), p. 4.
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hivatalában, s úgy látszik az ő akarata itt mindig az uralkodó. 
Neje, Imre Katalin, egy jómódú felsővárosi polgár leánya, azon 
áldott lelkű nők közé tartozott, kiknek a családi tűzhely egész 
világuk s kik minden léptüket a család boldogításának szentelik. 
Kedves és okos asszony, ki szereti a jó társaságot, nyájas mindenki 
iránt, vidám kedélyű, s gyermekeivel szemben elnézőbb mint férje, 
a komoly és szigorú senator. Boldog házasságuk első gyümölcse a 
mi Andrásunk, ki 1740 október 18-án született. Anyjának képmása 
és kedvencze volt; anyai örökség állán a két kis gödröcske, 
melyekről később egyszerre fölismeri fiát a pillanatig habozó 
édes anya, midőn az, hosszú távoliét után, barát-csuhában, néhány 
szerzetbeli társával, a szülei házba betoppan.1) Míg az apja iránti 
szeretetbe a tisztelet és csodálat hidegebb érzése vegyül: anyjához 
Dugonics oly rajongó s valóságos bálványozó szeretettel ragasz
kodik, mely ritkítja párját s minden érző szívben mély megindulást 
kelt. Már huszonhárom éves ifjú és nyitrai theologus, midőn 
anyját elveszti, s minő vehementiával hat rá mégis a fájdalom! 
mily túláradó nyelven emlékezik «szentséges# anyjáról! s mily 
forrón ahítja bírni az imádott főt vagy csak egy kis csontot is a 
testből, a melyben fogantatott. Azt hiszi, anyja megjelenhetik 
előtte, válaszolhat kérésére, vagy jelt adhat neki akarata felől. 
Látni, szemlélni, tapintani óhajtja, vele együtt szeretne lenni 
testileg is, s midőn ő róla ír, nem tud elválni tőle egyhamar.
• Nem tudom, — úgymond, — mi édes gyönyört érzek az írásban, 
midőn te rólad emlékezem ; a befejezést nem találom meg oly 
könnyen, mint a mily könnyű hozzá fognom*.2)

A gyermek Dugonicsban a férfiú jelleme szunnyadoz. A his
tóriák iránt már gyermekkorában élénken érdeklődik; figyelemmel 
hallgatja és olvassa a szentek életét s a vértanúk szenvedéseit, 
és Szent Simon a stilíta oly erősen meghatja phantasiáját, hogy 
élete részleteit gondosan följegyzi, és nyitrai theologus korában, 
megírja életrajzát is. Az úgynevezett triviális iskolákat elein nen' 
nagy kedvvel látogatja, hol egy, hol más ürügy alatt el-elmarad 
az iskolából, s a leczkék idejét barangolással, játékkal tölti. Apja,

l) Analecta Andreae Dugonics. (Nemz. Múz. ki. Föl. Lat. 81.)
*) «Ne8cio enim quam dulcedinem in scríbendo sentio, dum tűi 

memini; finem non tam facile invenio quam princípium». Operum Miscel- 
lancorum tóm. I. ( Nemz. Múz. ki. Föl. Lat. 84.)
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a ludimagister útján, csakhamar értesül mulasztásairól, s az esz
köz, a melyhez folyamodik, hogy fiát kötelességéhez visszatérítse, 
eszünkbe idézi a vaskezü kapitány érdemeit, ki a várost a rablók
és tolvajoktól megtisztította, s a javíthatlanokat, minden habozás 
nélkül, «a szellőre kötteté.» Nehéz lánczczal megkötözteti a hat 
éves gyermeket a ludimagister által, s midőn a fiú a szörnyű ijedt
ség hatása alatt magába száll és megfogadja, hogy ezután sohasem 
mulaszt iskolát: apja és egy kegyesrendi barát belépnek és könyö
rögve kérik a ludimagistert, bocsássa meg ez egyszer a fiúnak 
a hibát, ezután jobb és szorgalmasabb lesz, ők kezességet vállal
nak érte. A ludimagister sokáig kéreti magát, de végre is enged, 
és feloldozza Andrásunkat lánczaiból. Ezóta szorgalmasan eljár a 
leczkékre, és 1749-ben, miután az elemi iskola tanfolyamát jó 
sikerrel végezte, a belvárosi német iskolát látogatja.1)

Német iskolás korában a kis Dugonics először hagyja oda 
a szülei házat s a belvárosba költözik, — talán valamely rokon 
vagy ismerős családhoz, — hogy az iskolát közelebb érje. De a 
következő évben, midőn a kegyesrendiek gymnasiumába lép, már 
visszatér szülei szárnya alá, és napjában négyszer megteszi a majd
nem félórai útat, apja felsővárosi házától agymnasiumig és viszont. 
E hosszú útra élénken emlékezik férfi korában is. Az út fáradal
mát az erős testalkatú gyermek alig érzi, a mozgás jótékonyan 
hat szervezetére, úgy hopy a szünnapokon már nem is vágyik a 
szabadba, hogy kénye szerint tombolhasson. Míg a többi tanuló
nak ilyenkor mozgásra van szüksége, a kis Dugonics épen a nyu
galomnak érezte híját, és szünnapjait otthon, olvasással tölté. 
Az osztályok során gyorsan és dicséretes eredménynyel haladt; 
1755-ben már poéta, 1756-ban rhetor, — s az idétt a rhetorika 
volt a legfelső osztály a gymnasiumban. Apja e közben folyton 
ösztönözte, hogy életpályát válaszszon. A fiú sokáig érlelte az elha
tározást, s szüleit csupán akkor tudósítá, midőn meg is valósult 
már a szándék, mely hajlamából s meggyőződéséből fakadt. 
Csakugyan, a komolyság s a köznapin túlemelkedő erköcsi felfogás 
már ekkor megkülönbözteté társaitól, s a tanításra való hajlandó
sága korán nyilatkozott. Üres óráiban vastag ecsettel képeket 
mázol, és jutalmul szétosztogatja gyermektársai közt, kiket, — 
maga is gyermek, — a hittanító példájára katechizál. De nemcsak

l) Analecta, Föl. Lat. 81.
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tanít és serkent: érzékeny szivét meghatja az úcczák nyomora s 
a földönfutók szennye és elhagyóttsága. Fésüli é8 tisztogatja a 
koldust, kivel senki se törődik, s szülei tudtán kívül, ágyába fogad 
egy zarándokot, ki az emberi test parasitáinak egész légióját 
hagyja ott emlékül. A felebaráti szeretet s a keresztyéni alázatos
ság erényét nem csupán betéve tudta a katekizmusból, hanem 
gyakorolta is az életben s közvetlen környezetében. Már gyönge 
korán érzi hivatását: tanítani a tanulatlant és segíteni az ügye- 
fogyottat. Szellemileg már felavatkozott a Kegyes Rend tagjaúl, s 
az értelmi és erkölcsi fensőbbség, mely ifjúi lényéből kisugárzik 
némi tisztelettel tölti el iránta kortársait, kiket, — egész kis Kala- 
zánti, — maga köré gyűjt. Még nem nyilatkozik szülei előtt, de 
lelkében már kész az elhatározás, hogy ama tanító szerzetbe lép, 
melyhez kora ifjúsága óta szinte családi kötelék fűzte, s melyhez 
igazi hajlamból s a meggyőződés erejével és hevével ragaszkodott. 
Azt hitte, hogy «tudós és becsületes ember nem lehet, ha pap nem 
lesz*,1) s atyja kijelentett óhaja is megegyezett szándokával. Hiába 
hulltak az anya könnyei, ki szerette volna, ha fia világi pályára lép 
8 ki nem szakad a család és társadalom kebeléből, — hiába volt 
az édes marasztalás: Dugonics határzata meg nem ingott. 1756 
szeptember végén oda hagyta szülővárosát s a szegedi kegyesrendi 
ház főnökével Nyitrára utazott. Innen novitiatusra a szomszéd 
privigyei házba küldték, hol épen születése napján, október 18-án 
beköltözött.*)

n -
Privigye a Kegyes Kend első telepe magyar földön. A pri

vigyei házat gróf Pálffy Pál nádor özvegye alapítá 1666-ban, s az 
akkor még lengyel hatóságot uralt szepesi Podolinból jöttek be 
hazánkba az első piaristák. A Rend eredetileg a szegény néposz
tály elemi oktatását tűzte ki feladatúi, s noha a latin nyelv tanítása 
már az elemi iskolában helyet foglal, a főczél mégis a nép nyelvén 
terjeszteni a legszükségesebb ismereteket. A kegyesrendiek iskolája 
igazán nemzeti iskola volt eleintén, s midőn a keleti provincziák- 
ban a gymnasiumot is lassankint ható körükbe vonják, és saját
képi hivatásukon túl a felsőbb oktatásra is jogot nyernek: a taní-

*) Magyar Példabeszédek és Jeles mondások (Szeged, 1820). p. V .
2) Analecta, Föl. Lat. 81.
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táet mindig az elemi tanfolyammal kezdik s erre mindig nagy 
gondot fordítanak. A Kend fő érdeme a teljesebb elemi iskola 
megalkotása; működése az első hatalmas lépés a mi korunk nagy 
eszménye, az átalános, ingyenes népoktatás felé. Áthatni a leg
alsó réteget is az ige éltető melegével, hogy magasabbra, tisztább 
régiókba törjön, és gyarapodjék anyagilag mint erkölcsileg: ez 
volt a kegyes atyák ezélj a, — valóságos társadalmi reform, a 
legáldásosabb, a legbékésebb úton: a népiskola által.1)

Az ellentét a két tanító szerzet, jezsuiták és piaristák közt, 
szembetűnő; de súrlódásuk koránsem elvi ellentétből fakadt. A je
zsuiták átalán nem törődtek az elemi oktatással, s a két rend jól 
összefért volna, ha a piaristák, részint helyi okokból, részint a 
rendbeli novitiusok képzése végett, lassan-lassan a középiskolára 
is ki nem terjesztik müködésöket. Innen a hagyományos villongás 
közöttük 8 a jezsuiták közt; innen a lappangó gyűlölet, mely 
elvétve nyíltan kitör, s mely nem alszik el a Jézus-Rend eltörlése 
után is jó ideig. A két rend meghasonlását, lényegileg, a hatalmi 
kérdés idézte fel, s csak fokozta e meghasonlást az ellentét, mely 
a tanügyi álláspontban nyilatkozik. A piaristák, a Jézus-Rend 
szigorúan központosító szervezetével és merev conservatiójával 
szemben, némileg szabadabb elvű iránynak képviselői, kik a tudo
mányban a tiszta forrásokat nyomozzák, lehetőkép alkalmazkod
nak a változott idők culturalis szükségeihez, s a pedagógia újabb 
eredményeit és a philosophia újabb irányait, — bár nagy óvatos
sággal, — elfogadják.8)

A Kegyes Rend észrevehetőbb emelkedése hazánkban és 
Ausztriában a XVIH. század első felére esik, midőn ül. Károly 
pártfogása alá veszi a Rendet, mely a nemzeti nyelv ápolására is 
némi figyelmet fordít. A király halálakor, 1740-ben, a piaristák 
már tizennyolez házzal bírtak az országban, és gymnasiumot is 
több helyen nyitottak. Elein a privigyei ház szolgált a novitiatus 
befogadására, és Dugonics idejében a ház rectora s egyszersmind 
«magister novitiorum» Prileszky Mihály, később Szélesy Ráfael 
volt.8)

x) Molnár Aladár, A közoktatás története Magyarországon a X V I I I -  
században (Bada-Pest, 1881). I. köt., 532. és köv. 11.

*) Idem, p. 538—539.
®) Idem, p. 540. — Analecta, Föl. Lat. 81.

ti*
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A gyermek-ifjú szívét a rövid nyitrai tartózkodás alatt már 
meglepi az a kínos érezés, mely szívébe lopózik mindenkinek, ki 
először szakad el hosszabb időre szülőföldjétől s kedveseitől. Addig 
csak állta valahogy, míg Tapolcsányi, a szegedi házfőnök, Nyitrán 
időzött; legalább volt közelében valaki szülővárosából, s volt 
vigasztalója, midőn a honvágy szorongatá. Be midőn az is, az 
utolsó ismerős alak, eltávozik, akkor igazán érezni kezdi, milyen 
árva ő most, s mily idegen reá nézt minden a mi környezi: tájék 
és emberek. Könnyei árja megindul, kebléből kínos sóhajtás szaka- 
doz, és keserűn bánja immár, hogy az otthont, az ő szerelmes 
otthonát, elcserélte a sivár idegennel. Fölhág a Mária-hegyre, s 
könnyező szeme a távolba merül, hátha szülővárosa még egyszer 
feltűnnék, forrón ábítva, — mint OdysseuB, — csak füstjét is 
látni a kedves szülőföldnek:

íepevo; xai xanv'ov ánoSpojaxovix voijsai 
yaírjs . . . .

De csakhamar megtalálja a vigaszt a vallásban, fiatal pálya
társai körében, s főleg a munkában.1)

A kegyesrendi novitius a két próbaév alatt kiválóan szerzet
beli hivatására készíttetik elő, inkább gyakorlati útmutatások mint 
rendszeres elmélet alapján, s a próbaidő végén elválik, vajon alkal
masáé a tanításra. Az első évben a növendék, azon kívül hogy a 
kolostori fegyelemhez hozzá kell törődnie, alaposan tanúlja az 
elemi iskola tanmódszerét, továbbá a szép- és helyesírást, úgy 
szintén az arithmetikát, melynek tanítására a Rend összes intéze
teiben fő gondot fordítanak. A második évben, avatott vezetés 
alatt, az összes humanistikus osztályokat ismételi, s egyszersmind 
tájékozást szerez a kútfők körűi, hogy a valódi és ékes latinság- 
ban, a philologiában, földrajz-, történet-, költészet- és szónoklat
ban előre haladhasson.8)

Dugonics korában a gymnasiumi tanfolyam egyik felét szinte 
kizárólag a nyelvtani, másik felét a formális rhetorikai képzés 
foglalja el. Ez a Sturm-féle rendszer elfajulása, mely legnagyobb 
félszegséggel a Ratio Studiorumban érvényesül s a mely többé-

l) Analecta, Föl. Lat. 81.
*) Jaroslau* Schaller, Gedanken iiber die Ordensverfassung dér 

Piaristen und Híre Lelirart. Prag, 1805.
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kevésbbé átszármazik a piarista intézetekre is. Igen, olvasták, fejte
gették a latin dassikusokat, de megértetni a római nép eszme
világát, feltámasztani a művekből s a művek körül az éltető milieut, 
az embert, hitével, érzéseivel, szenvedélyei- s balítéleteivel, beha
tolni az író leikébe, felidézni az ő szellemi képét, s mintegy újra 
alkotni a művet, a mely egész sor tényező eleven összehatásából 
eredt: az ily tárgyalás akkor az iskolában egész idegen volt. Hisz 
nem az ember, nem a gondolat, nem a sorokban lüktető élet a 
mire figyelmök irányul, hanem a holt szavak, a phrasis, a körmon
dat szép aránya és hangzatossága, tropusok és figurák, sententiák 
és hasonlatok. A stíl külső, technikai oldala, az «ars», minden; 
a tartalom, a «res», jóformán semmi. A tanítás inkább a memóriá
hoz fordúl, csöppet se az érzelem- és képzelethez. Neki egy cicerói 
beszéd nem több mint merőben külső procédék foglalata, egy 
stilistikai és rhetorikai példatár, a melyet sajátúl fogadni, fölhasz
nálni, kizsákmányolni kell. A gyermeket, — mondja Rousseau, — 
arra tanítják, hogy prózában cicerói phrasisokat, versben pedig 
vergiliusi centókat tákoljon együvé,1) s «imitare Ciceronem»: ez a 
legfőbb utasítás, ez a korlátlan uralkodó szabály.2) íme a mélysé
ges décadence kora, midőn a oratio imitandi* a legfőbb az egyet
len tudomány, midőn a tekintély uralkodik a szabad gondolkodás,
— a szó, a phrasis — a tartalom, a gondolat felett. íme egy sajá
tos bálványozó cultus, melynek frivolsága eszünkbe idézi a modem 
világfiét, ki a templomba csupán zenét hallgatni s ünnepi fényt és 
női arczokat bámulni jár.

Hát Dugonics ép ilyen áhítattal járta a classicismus szenté
lyeit. Azt meg kell vallani, igazán szorgalmas tanuló volt, s példa
tárát mentül gazdagabbá és változatossá tenni iparkodott. Fen- 
maradt naplóiban szemelvényeket találunk Nepos életrajzaiból, 
továbbá hasonlatokat Yergiliusból, válogatott kifejezéseket és 
sententiákat Cicero leveleiből, s egy bucolicont vergiliusi modorban 
és reminiscentiákkal. Kísérletei közt van’ még egy névnapi vers 
leoninusokban, aztán egy körmönfont verses játék, születésnapi

7) «On leur apprend . . . .  á coudre en prose des phra6es de Cicéron, 
et en vers des centons de Virgilé*. Émile, éd. Didót (Paris, 1864). p. 103.

2) Molnár id. in., 180. s köv. 11. — Schaller id. m. 31— 32. 11. —  
Dr. Csősz Imre, A Kegyes-Tanító-Rendiek Nyitrán (Nyitra 1879). p. 390 
— 391.
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alkalomra, melyben egy-egy distichonnak mindenik szava azon 
betűvel kezdődik, s a kezdő betűk alphabetikus sorban válta
koznak : .

Gratatur Gábriel, gavisus gaudia gestit,
Gemmatus genius gaudia grata gerit.1)

E hiú, értelmetlen szó-habarék nyilván mutatja, hogy a szá
raz formalismus mily szellemet ébreszt a mindenre fogékony 
növendékben. A tartalom szinte közönyössé válik: a formát, az 
előre adott, a fixirozott classikus formát kell érvényre juttatni 
minden áron, s bele tukmálni a tartalmat erőszakkal. Nincs bár 
egyetlen gondolatod sem, idegeid eltompultak, phantasiád kiémedt, 
szóval, elmédre a butaság ónsúlya nehezül: azért koránse csüggedj ; 
a fő, hogy a forma meglegyen, s előtted a phrasisok gyűjteménye, 
melyet kizsákmányolni szabad, sőt, — némi ügyességgel, — érdem. 
S a forma — az úton-útfelen kínálkozik. Olvasd Sallustiust: Massi- 
nissa, halálos ágyán, beszédet tart fiaihoz. Mily pompás schema 
egy feladat számára: «tanár beszéde a tanulókhoz, a studiumok 
vége felé.* Adherbal a római néphez fordúl oltalomért. Újabb 
schema: «szegény tanuló a patronus urak pártfogását kéri.* 
A sallustiusi beszéd után jöhet curtiusi elbeszélés, például, «os
troma egy költött városnak;* jöhet továbbá ecloga Vergilius 
modorában, horatiusi óda, melyhez Cicero szolgáltat alapeszmét, 
s végül plautusi comoedia, mely iskolai színpadon előadható.8) 
S ezzel talán ki van merítve a «ratio imitandi* bölcsesége. A mi 
kívül esik az utánzat körén, azt az iskola nem fogadja be, sőt az 
eredetiség határozott, éles körvonalait, a közvetlenség üdítő lehét, 
a tehetség felcsillanó szikráit s a génié kicsapkodó lángját ellen
séges szemmel kíséri, perhorrescálja.

Egy pillanatra állapodjunk meg itt és vessünk számot az 
adatokkal. — Mi hát az eredmény ? Csekély, rendkívül csekély, 
8 a szerény középmértéket is aligha megüti. Szerettük volna szem
mel kísérni, hogyan serdül ifjúvá a gyermek, 8 hogyan készül az 
ember, az író, a tanár és mindenek fölött a rajongó hazafi, ebben 
az ősrégi tót városban, mely láthatta egykor falai közt Árpádot s 
a honfoglaló magyarokat. Szerettünk volna tanúi lenni a saját-

*) Andreae Dugonics Analecta. (Nemz. Múz. ki. Quart. Lat. 35.)
*) Andreae Dugonics Opera Scholastica sive Exercitationes ad dicendi 

artem pertinentes. (Nemz. Múz. ki. Föl. Lat. 85.) — Csősz id. m., p. 391.
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8ágos vegyi folyamatnak: micsoda új elemek sorát viszi hősünk 
leikébe a szerzet, az iskola, aztán a kis város; a tájék, az egész 
környezet; hogyan főnek és forrnak a rokon és ellenséges pará- 
nyok az ifjúi lélekben, micsoda új vegyület támad, és mi a csapa
dék, a mely fenékre száll. De mindezt, fájdalom! csak elgondolni, 
csak képzelni lehet; demonstrálni — ebben ma nincs mód, nincs 
lehetőség,

Egy kérdésre talán sikerült kielégítő választ adnunk az 
eddigiek folyamán: arra, hogy mit tanult Dugonics az iskolában. 
Tanulta, — mint láttuk, — hogyan kell utánozni a classikusokat; 
tanult írni és beszélni ékes latinsággal, tanult ezen kívül arith- 
metikát, s egy kissé a görög nyelvvel is foglalkozott. Valószínű, 
hogy a magyar történet tanulmányába szintén beavatta Prileszky, 
a novitiusok buzgó magistere, kinek egyik fő gondja volt, hogy a 
tantárgyak sorában a hazai történelem méltó helyet foglaljon.1) 
Magától érthető, olvasott is, aztán, — a mi egész életén át dicsére
tes szokása, — jegyzett sokat. E lomha iskolai fatrasban ugyan mi 
egyátalán nem vagyunk hajlandók úgynevezett a mélyebb vonat
kozásokra* hajszát indítani: mégis legyen szabad azt vélnünk, 
hogy nincs épen életrajzi érdek és jelentőség híján, hogy a későbbi 
regényíró följegyzi e cicerói sententiát: « Semmi sem alkalmasabb 
gyönyörködtetni az olvasót, mint az idők különfélesége s a szeren
cse változásai. Tapasztalnunk ugyan nem kívánatos őket, olvas
nunk azonban mégis kellemes*.2)

H áhn A dolf .

*) Csősz id. m., p. 854.
*) *Nihil est aptius ad delectationem lectoris quam temporum varietas 

fortunaeque vioisdtudines, quae etsi nobis optabiles in experiendo non sunt, 
in legendo tamen iucundae*. Analecta, Quart. Lat. 35.
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AZ ALUTERATIÓ SZEREPE A LATIN KÖLTÉSZETBEN.
(Vége.)

Az alliteratiónak egy másik czélja az lehet, hogy a versnek 
hangsúlyzandó szótagjait kiemelje. A hangsúlyos versmértékben 
ezek lévén az emelkedések, ez az alliteratio a rythmussal kapcso
latban van és azt hangzatosabbá teszi. Különösen alkalmas erre a 
magyar nyelv, minthogy ez mindig a szó első szótagját hang
súlyozza. Szép példát mutat erre ez az ismeretes vers:

.Szegény ember Ajándékát boldog isten Aírja.

A magyar müköltészet is szépen felhasználhatja ezt az alliteratiot, 
mint Arany mondja: «Ott, hol a rythmusba hangzóbb élénkséget, 
mozgékonyságot akarunk hozni, ma is sikerrel használható, a 
minthogy az újabb költészetből is lehetne ideillő helyeket szemelni 
ki, pl. Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára (Kölcsey).* 
Legszebb példáit ez álliteratiónak azonban Arany maga adta. 
Álljon itt az özönével kínálkozó példa közül csak néhány :

Tüske, tövÍ6 tépi, vad venyige vórzi,
Ág akadoz arczán, bojtorján beléköt.

(Az utolsó lopás)
Merre meddig mentek ? /íarczra ? Aáborúba ?
Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba ? (Toldi, I.)
Toldi tűr azonban, bé,rha nem óékével. Toldi, ITI)
Áebelén kenyere, Ziátán volt a hÁza. (Toldi, V II)
Örömmel a máglyát a #yula me^rgt/újtá,
JAng lobogó nyelvét nagy egekre nyújtá. (Bnda h. I )
Melyet maga intéz jeladó jobbjával. (Buda h. IV )

Vagy assonantiával párosuló alliteratio:

Ilda, Aráján Hilda, kegyetlen A’rimhilda. (Buda h. V i l i )

Hogy pedig az ezeknél gyengébb alliteratiók sem puszta véletlen 
művei, hanem öntudatosan, habár nem mesterkélten vannak 
alkalmazva, legjobban mutatják az ilyen példák mint:

Téré ugyan verte a gyula edényét . . .
Száz kürt riogástól a levegő /ázad . . . (Buda h.)

melyekben a szokatlan kifejezésmód választását épen az alliteratio 
indokolja.
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Volt-e a latin költészetben ily feladata az alliteratiónak ? 
A satumins valószínűleg hangsúlyos mérték volt, de oly kezdet
leges természetű, hogy vajmi nehéz, a fenmaradt nem nagy számú 
versből kielégítő szabályt levonni. De bármiként fogjuk fel a satur- 
niust, csak keveset fogunk találhatni, melyben az alliteratio oly- 
nemű hatását éreznők, mint a fentidézett magyar példákban. Az 
időmértékes versmértékben az alliteratiónak rythmikus értéke a 
dolog természeténél fogva csökken, bár itt is képzelhető, hogy nem 
ugyan az egyes ütemek, de az egy versbe foglalt rythmikus sorok 
alliteratiója a rythmust hangzatosabbá teszi. Én legalább ezt 
érzem pl. Plautus következő nyolczas trochaeusi versében:

Fácile ut vincam, f i cile ut spoliam meoe perduellis
meis doh8. (Pseud. 582)

Sőt némely versmértékben még az ütemek alliteratiója is lehet
séges, pl. Plautus e versében :

Quanta />ernis pestis veniet, quanta /abes /arido,
Quanta sumini absumedo, quanta callo calamitas,
Quanta laniis lassitudo, quanta porcinariis (Plaut. Capt. 901. sk.)

De az ilyen versek vajmi ritkák, úgy hogy a rythmikus értékű 
alliteratio a latin költészetben még mint alkalmi dísz sem jöhet 
tekintetbe.

Szolgálhat továbbá az alliteratio a rythmustól egészen elte
kintve pusztán a szavak tetszetősebb csengésének, miben az izlés 
időnként változhatik. Hogy mily naiv kedvtelésök volt a régi 
latinoknak a szavak eme csengésében, azt mutatják pl. Ennius 
ilyen versei:

0  71 te íute Táti íibi lanta tiranne tulisti.
Qu&q cava corpore caeruleo cortina receptat.
Nec cum capta rapi nec cum combusta cremari.

Vagy Plautus versei:

Réperi, comminiscere, cedo cálidum consiliúm cito (Mii. gl. 225) 
íta mali mteróris wontem máxumum ad portúm modo (Most. 352) 
Ut hóc tttimúr waxumé wore móro ?«oléstoque múltúm (Mén. 571) 
(Juasi quóm caletur cócleae in occultó latent (Capt. 79)
Éx malis multís malum quod mínimumst, id minumést malum.

(Stich. 120)
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És ilyen, ha nem is egész versre terjedő, de azért mégis elég 
erősen csengő alliteratióval a régibb latin költészetben lépten- 
nyomon találkozunk. Livim Andronicus Odyssiájának megmaradt 
töredékeiben a verseknek körülbelül fele mutat, ha nem is épen 
különösen feltűnő alliteratiót. Drámáinak töredékeiben a 32 teljes 
vers közül 17 alliteráló, pl.

Accensa et jor®da per parfcicipes gequiter.
ConflugAB cubi conventu campum totum inumigant.

Naevius Bellum-Punicum-ának 48 teljes verse közül 31 mutat 
némi alliterátiót; a drámai töredékek 53 teljes verse közül pedig 
33, köztük néhány eléggé felötlőt, pl.

Quin ut guisque est meritus jxraesens pretium pro /actis /erat 

Végre sírirata is hatásos alliteratiókat mutat:

Mortales immortales /lere si foret /as 
Flerent D ívsb Camenae Naevium poétám 
Itaque postquam est Őrei íraditus thesauro 
Öblíti sunt RomsB ioquier /ingua /atina.

Plautus népszerű múzsája a legbővebben alkalmazta az alli
teratio csengését, mely az ő furfangos rabszolgáinak és élczeskedö 
éhenkórászainak pergő nyelvére kiválóan ráillik, és még erősen 
a hangsúly hatása alatt álló metrumaiban annál hatásosat b. Hogy 
mily bő mértékben alkalmazta Plautus az alliteratiót, azt külö
nösen gondosabban kidolgozott darabjainak bármelyikébe vetett 
egy futó pillantás is eléggé mutatja. Lorenz a Miles gloriosusból 
közel 300 feltűnőbb alliteratiót emel ki egy még bővebb gyűjte
ményből, és Klotz Richard, mint már említettem, ugyancsak a 
Miles gloriosus első felvonására ki akarja mutatni, hogy az alli
teratio abban törvényként szerepel. Bevezető soraiban Klotz ezeket 
mondja: «0b nun hierin gerade dér Miles einen besonderen Vorzug 
vor andem Stücken habé, soll hier nicht náher untersucht 
werden.» És csakugyan Klotz módszerével az alliteratiót akár az 
egész Pseudoluson végig versről versre ki lehetne mutatni, de 
más darabokban sem maradna valami nagyon sok kivétel. Klotz 
t. i. kétféle törvényt állít fel: 1 . egy versben két, három vagy több 
szó kezdődik egyenlő hangzóval, vagy 2 . két két egymás után 
következő versben háromszor vagy többször ismétlődik ugyanaz a 
kezdőhangzó. A mellett feltételezi, hogy a latinban, úgy mint a
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németben, külömböző magánhangzók is alliterálnak, pl. unó ictu 
occideras. És még így is a szóban levő 78 vers közül 7 e kettős 
törvény alá sem hozható, hanem ezek közül kettőt a szöveg rom 
lottságával igazol, a többiben pedig mindegyikre külön-külön 
valami surrogatumot talál, úgy hogy pl. e*két versben:

Quoius tu legiones dif/lavisti spiritu 
Quasi ventus /olia aut paniculum tectorium

dif/lavisti és /olia-ban talál nem épen sikerült alliteratiót. De hogy 
az ilyenektől el is tekintve, mennyire szabad itt törvényről szólani, 
azt alább összefüggésben fogjuk vizsgálni.

Hogy Ennius minden hellenizáló iránya mellett mily mérték
ben kedvelte az alliteratio csengését, arról néhány feltűnő példát 
már idéztem. Kviőala az Annales 611 fenmarad verse közül 358-ban, 
tehát 58’4%-ban talál, szerinte kétségtelen, alliteratiót, míg 
122 vers (19*6°/«) nélkülözi azt, 131 vers (22%) pedig csak cson
kán maradt reánk, s azért nem számítható egyszerűen a nemalliterá- 
lókhoz. Drámai töredékeinek 448 verse közül 296-ban (66%) talál 
kétségtelen alliteratiót. Hasonló viszonyokat mutatnak Pacuvius 
és Accins töredékei. Kviéala statisztikai adatai ugyan kétes érté
kűek, de az ilyen, épen nem ritka versek mint:

Qui riget, i-escatur armis ut joercipiat ̂ raBmium.
Flucti /lacciBcunt, silescunt venti, mollitur maré. (Pacuvius)
MaXor mihi moles maius miscendumst malum.
Pro se ?uisque cum corona darum conestat caput.
Nec furno faxo fruges freudas torridas (Accius).

mégis kétségtelenné teszik, hogy itt nem puszta véletlen forog 
fenn, hanem hogy az alliteratio e költőknél nagy előszeretettel 
alkalmazott dísz.

Terentiu8 síma és választékos nyelvezete Plautushoz képest 
nagy mérséklettel használja az alliteratiót; az olyan erős csengé
sek, milyeneknek néhány példáját Plautusból idéztem, Terentius- 
nál nem találhatók; azok a finomabb ízlésnek nem tetszettek 
többé. De azért mérsékelt alliteratio nála is elég bőven található. 
Az ilyen versektől mint:

Ubi rém rcscivi, coepi non humanitus 
Neque ut animum decuit aegrotum adolescentuli 
Tractare, séd vi et ria perrolgata patrum 
Cotidie accusabam . . .
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milyeneket akárhányat lehet idézni, alig lehet elvitatni a szándékos 
és hatásos alliteratiót. Úgy szintén Lucilim-néX, ki általában az 
előadás ilynemű külső díszeit megvetette,]) az alliteratio nem 
feltűnő ugyan, de itt-ott előfordul.2)

Ellenben L. Pomponius és Novius, kik az atellánát az iroda
lomba bevezették, a népies nyelvvel a sűrű alliteratiót is elfogad
ták ismét, mint az a gyér töredékekből is eléggé kiviláglik. 8) Úgy 
szintén ezen kor többi költői, még azon néhány versben is, mely 
reánk maradt, az alliteratio elég feltűnő példáit mutatják. így pl. 
Laevius Erotopaegnion-ából Gellius idézi a következő verseket: 4)

Lex Licinia introducitur 
Lux liquida haedo redditur.

Lucretim komoly müvében legkevésbbé keresnők az alliteratio 
csengését, és mégis elég bőven találjuk azt nála, sőt úgy hiszem, 
ez nem csekély mértékben hozzájárul ahhoz, hogy nyelvének az 
idegenszerü tartalom daczára oly római zamatja van. Az ilyen 
versek pl.

Denique cur homines tantos natura />arare 
Non jwotuit />edibus qui pontúm per vada possent 
Transire et wtagnos manibus divellere wiontes 
Multaque vivendo ritalia rincere saecla,
Si non materie8 quia rebus reddita certast 
Gignundis, e qu& constat </uid possit oriri (1.199—204)

úgy hangzanak, mint reminiscentiák valamely régi latin költőből. 
Különösen gyakran találjuk Lucretiusnál a hexameter két utolBÓ 
szavának alliteratióját, mely a versnek hangzatos befejezést ad, és 
mely általában a latin költőknél igen sűrűén fordul elő. Meg nem 
állhattam, hogy magam is e pontra nézve egy kis statisztikai 
kimutatást ne csináljak, és azt találtam, hogy Lucr. 7393 verse 
közül 679 azaz több mint 9°/o mutatja ezt az alliteratiót, holott 
Kviéala az Aeneisben csak közel 7%-ot, Enniusnál pedig közel 
7°/o-ot talált.

Az alexandriai költészetet utánzó tudós költők, bár náluk a

*) 1. Gell. Noct. Att. 18, 8.
2) L. Máhly, i. li. 234.
*) Erre már Teuffel figyelmeztetett. Bőm. Lit. 170. 1.
*) Gell. Noct. Att. II, 24. V. ö. Weichert, Poet. Lat. 47.
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nemzeti irány egészen háttérbe szorul, mégsem ejtették el a római 
fülnek még mindig kedves alliteratiót, hanem azt finomult Ízlésük
kel az euphonia eszközéül gyakran igen szerencsésen alkalmazták. 
Legalább Catullus nyelve hangzatosságának egyik lényeges elemét 
az alliteratióban bírja. így pl. Thetis lakodalmáról szóló kis epo
szát így kezdi:

Peliaco quondam prognatre vertice pinus.

Hasonlók a 241—2. versek:

At páter, ut summa prospectum ex arcé ;>etebat 
vínxia in adsiduos abeumens lumina fletus.

Vagy mily hangzatosságot nyernek az alliteratio által Ariadne 
panaszos szavai (132— 35):

Sicine me patriis avectam, perfide, ab oris 
Perfide, deserto /iquisti in /itore, Theseu ?
Sicine discedens neglecto numine divum 
Immemor ah devota domum periuria portás ?

Szép alliteratiókat mutatnak az Attis czímü költemény galliiam- 
busai is, pl.

Agedum; inquit, age ferox i, /ace ut hunc /uror agitet 
Face uti /uroris ictu reditum in nemora /erat

Vagy
De a, magna de a, Cybebe, rfea, domina Dindymi.

Az ilyen példák, melyek Catullusnál bőven találhatók, azt 
mutatják, hogy az alliteratiót finomabb, nem oly feltolakodó 
czélzatoseágú díszül is tudták alkalmazni. Hogy pedig az allitera
tiót a Catullus köréhez tartozó költők is még általánosan kedvelték, 
arra példa lehet Helvius Cinna Zmárnájának e fenmaradt 
verse is: *)

At scelus incesto CinyrsB crescebat in alvó.

Mutatják az alliteratiót az ezen korból fenmaradt feliratok 
is, pl. a következő, egy római sírkő vön talált fölirat: a)

Haec, qurn me faato praecessit, corpore casto 
Coniuxs, una meo pradita amans animo

*) Weichert, Poet. Lat. 187. 1.
*) Mommsen, Corp. Inscr. Lat. 1011. p. 221.
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f*ldo /Ida riro reixsit stúdió parili, quin 
Nulla in avarities cessit ab officio.

Eljutottunk a latin költészet aranykorához és a hősi hexa
meter utolérhetetlen mesteréhez, Vergiliushoz. Ő, ki oly szorgal
masan tanulmányozta nem csak a görög, de a régibb latin irodal
mat is, és ki Saint-Beuve szerint az ókori irodalom minden 
virágából összegyűjtötte a mézet; a kinél Ennius, Lucretius, 
Catullus hatása lépten-nyomon mutatkozik: ő az alliteratiót sem 
vetette meg zengzetes nyelvének díszítésére. De valamint a költői 
nyelv többi elemét, melyet előzőitől átvett, finom ízléssel meg
nemesítette és tökéletesítette, úgy az alliteratióban is került 
minden szertelenséget, minden feltolakodó czélzatosságot, mely 
túlságos csengésével csak rontaná a nemes arányt. E tekintetben 
Kviéala statisztikai számai, véleményem szerint, helytelen fogalmat 
adnak a Vergiliustól alkalmazott alliteratio arányairól. Ha Kviéala 
pl. ebben a versben is

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris

alliteratiót hall, akkor az alliteratio fogalmát oly messzire terjeszti 
ki, hogy úgyszólván bajos lesz, hosszabb verssort alliteratio nélkül 
találni. Ha a fogalmat, a mint kell, megszorítjuk, azt fogjuk találni, 
hogy Vergilius az alliteratiót sokkal nagyobb mérséklettel hasz
nálja, mint előzői, de hogy az a maga helyén, mint alkalmi dísz 
annál szebben emeli a vers zengzetességét. Sőt az eclogákban, 
melyekben, ha Verg. némi realistikus szint akart volna adni nyelve
zetének, az erős alliteratio jól illett volna a pásztorok nyelvére, 
ilyet hiába keresünk. Mert a VIII. ecloga refrainjében előforduló 
alliteratio

Incipe Maanalios mecum, me a tibia, versus

Pucite ab űrbe domum, mea carmina, riucite Daphnim

a maga lágyságával keveset hasonlít amaz erélyes nemzeti alli- 
teratióhoz, melyet a satumiusokban, vagy Plautusnál és Enniusnál 
találunk. Jellemző az is, hogy pl. ugyanabban az eclogában a vers 
két utolsó szavának, külömben oly gyakran előforduló alliteratiója 
109 vers közül, az említett refraintől eltekintve, csak ötben fordul 
elő. Ez a körülmény azt mutatja, hogy Verg. akkor mikor eclogáit 
irta, még nem állt érezhetőleg a régibb latin költészet hatása
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alatt. Az Aeneisben e tekintetben is meglátszik Ennius és Lucretius 
hatása, s az alliteratio feltűnőbb, mint akár az eclogákban, akár a 
Georgicában. Különösen szereti azt sűrűbben alkalmazni a feBtői 
leírásokban s általában az emelkedettebb hangulatú helyeken, pl.
I, 51—61 (Aeolus házának leírása), 158— 169 (a kikötő leírása),
II, 199. sk. (Laokoon), 486. sk. (csatajelenet), III. 410. sk. (Scylla 
és Charybdis), 622. sk. (Polyphemus), IV. 173. (Fama), stb.

Hogy miként hatott e tekintetben Ennius Vergiliusra, arra 
tanulságos a következő, Kvicalától is idézett összeállítás, mely 
azonban azt is mutatja, hogy miként mérsékelte Vergilius Ennius 
erős alliteratióit.

Ennius, Ann. 193. sk.

Incedunt arbusta per alta, securibus caedunt,
Percellunt mágnás quercus, exciditur ilex 
Fraxinus /raugitur atque abies cone térni túr alta,
Finus proceras />ervortunt, omne sonabat 
Arbustum /remitu silvai /ron dósai.

Verg. Aen. VI, 179. sk.

/túr in antiquam silvam stabula alta ferarum 
Procumbunt />iceae, «onat tcta securibus ilex,
Fraxineaeque trabes cuneis et yiesile robur 
Scinditar.

Horatiusról, ki öntudatosan ellentétbe tette magát a régibb 
latin költőkkel, már eleve is feltehetjük, hogy alig kereshette 
valami nagyon az alliteratiót. A lyrai mértékek változatos dalla
mossága mellett meglehetősen felesleges dísz lett volna a hangzók 
összecsengése, a sermones elegáns, a gondolatokat pointirozó 
nyelvét pedig az csak nehézkesebbé tette volna* Nem juthattam 
hozzá Cadenbach értekezéséhez, melyben a Horatiusnál előforduló 
alliteratio tárgyalva van, de én legalább nem találtam e köl
tőnél sok verset, melyben az elfogulatlan olvasó szándékolt alli
teratiót vehetne észre.

Ellenben az elegikusok, bár rájok a nemzeti hagyomány 
épen nem hatott már, és csak a görög minták voltak vezéreik, 
mégis szeretik símán gördülő distichonaikat az alliteratióval és 
rímmel díszíteni. Alliteratio és rím egyesülésének feltűnő példáját 
találtam Ovidius Naptárában (H, 533—552):

AZ ALLITERATIÓ SZEREPE A LATIN KÖLTÉSZETBEN. 639
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Est honor et tumulis, animas placare paternas 
Parvaqne in extructo« munera ferre pyras.

Parva petunt manes. Pietas pro divite grata est 
Munere. Non avidós Styx habét ima deos.

Tegula porrectis satis est velata coronis 
Et sparsas frug« parcaque mica saIU

Inque merő mollita Ceres violaeque solntse :
Haec Aabeat média testa relicta via.

Nec maiora vető. Séd et his placabilis umbra est 
Adde preces po&itis et sua verba focis.

Hunc morém Aeneas, pietatis idoneus auctor,
Aííulit in terras, inste Latiné, tuas.

lile patris genio sollemnia dona ferebat:
Hinc populi rítus edidicere ptos.

At quondam, dum longa gerunt pugnacibus armis 
Bella, parenta/es deseruere dies.

.Von impune fnit. Aram dicitur omine ab isto 
Roma suburbanw incalaisse rogü.

Vix equidem credo, bustis exisse feruntur 
Et tocitse qufBBít tempore noctis ári.

Látható, hogy e darabban valamennyi pentametemek két fele 
tisztán rímel; csak kettőben látszik gyengébbnek a rím, de az 
akkori kiejtés szerint talán ezek is hibátlan rímek voltak. Alig 
fegja ezt valaki puszta véletlennek tulajdonítani; de ép oly kevéssé 
tulajdonítható a véletlennek a rím mellett elég sűrűén feltűnő 
alliteratio. És ily példát, ha nem is oly terjedelemben, lehet mind 
a három elegikusnál eleget találni. Álljon itt még ugyancsak a 
Naptárból (IV, 407):

Pace Ceres Ista est. Et vos orate coloni
Perpetuam p&cem pacificumque dum;/.

A későbbi költők, kik a nyelvezetet illetőleg jobbára már 
csak utánzásból éltek, kérdésünk taglalásában nem jönnek tekin
tetbe. Általában azt lehet mondani, hogy a szándékos alliteratio 
mind gyérebb lesz, és mindinkább csak a classicus mintákból vett 
reminiscentiákra szorítkozik, míg egy későbbi korban egy időre 
divattá válik az archaicus költészet utánzása, és e modoros köl
tészetben az alliteratio is megint divatba jön.

Mielőtt ez adatokból az eredményt levonnék, szóljunk teljes* 
ség kedvéért röviden még az alliteratio negyedik lehető hatásáról, 
a hangfestésről. Minden nyelvben találjuk azt a jelenséget, hogy
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bizonyos hangcsoportok úgy vannak választva, hogy kiejtésök a 
hallgató külső érzékére oly benyomást tegyen, mely megfelel 
azon benyomásnak, melyet a gondolat a lélekre gyakorol. így lehe.t 
első sorban a szók csengésével valóságosan utánozni oly jelensé
geket, melyek a hallás körébe esnek. De a külömböző érzékek 
benyomásai közt meglevő analógia folytán más érzékek alá eső 
jelenségeket, sőt lelki állapotokat és érzelmeket is lehet hangfes
téssel érzékeltetni. A hangfestés ez utóbbi nemének taglalása ugyan 
elég kényes dolog; világos azonban a tulajdonképeni hangutánzás, 
és abban az alliteratiónak nagy szerepe van. Erős hangutánzó 
alliteratiót mutatnak pl. Lucretius e versei (IV, 543—4):

Cum tuba depresso graviter sub murmure mwgit 
Et reboat raucum regio eita ftarbara tombum.

Vagy Ennius e verse :

At tabu íerribili eonitu taratantara dixit,

melynek naiv hangutánzását Verg. szükségesnek tartotta mérsé
kelni, mondván (XI. 503):

At tuba terribilem eonitum procul tere canoro.

E vers e még Ovidius is emlékeztet (Met. XV, 784):
*

rerribilisque íubas auditaque cornua rselo.

Nem ritka Vergiliusnál sem a hangutánzó alliteratio, pl.

S«pe levi «omnum suadebit inire susurro. (Ecl. I, 55)
Ilii indignantes magnó cum murmure wontis
Circum claustra fremunt. (Aen. I, 55)

Az ilyen alliteratio czélja minden egyes helyen világos, és az 
nem is tartozik tulajdonképen tanulmányunk körébe.

Miután az alliteratio használatát végig kísértük az archaicus 
és aranykornak költőinél, és azt többé-kevésbé mindegyiknél 
találtuk, meg kell már állapítanunk annak jelentőségét.

Láttuk, hogy a saturniusokban, különösen a vallásos tartal- 
múakban, az alliteratio hatásos és gyakori, a nélkül mégis hogy 
állíthatnók, hogy ezen versnek törvényszerű és szükséges elemét 
képezné. Találunk elég saturniust minden alliteratio nélkül; így 
pl. a Scipiók sírverseiben az csak gyéren mutatkozik. Az alliteráló 
saturaiusok közt pedig csak elvétve találunk olyanokat, melyek akár
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a germán alliteratióhoz volnának hasonlíthatók, mely a rythmikus 
sorokat szorosabban egybefűzi, akár a magyar költészetben 
gyakran előforduló alliteratióhoz, mely az ütemeket kiemeli és ez 
által Arany szerint hangzóbb élénkséget, mozgékonyságot hoz a 
rythmusba. Ha tehát Kviéala ezt állítja: «Die ursprünglicbe 
Bestimmung dér Alliteration ist wol nicht so sehr in dér Förderung 
dér Euphonie zu suchen, als vielmehr hauptsáchlich in dem 8 treben, 
die Zusammengehörigkeit dér durch die Alliteration ausgezeich- 
neten Wörter durch ein sinnliches Mittel darzustellen,» — és 
Klotz Plautusra nézve hasonlóképen nyilatkozik: «Unser Dichter 
wollte auf diese Weise eine festere Yerbindung dér einzelnen 
Verstheile erreichen,*— ezen állításra a latin költészetben nem 
találunk tényleges alapot.

Véleményem szerint ama kezdetleges nemzeti költészetben, 
melyből oly gyér töredékek maradtak mireánk, az alliteratio a 
kifejezésnek nagyobb ünnepélyességet, hatásosságot, sőt talán a 
babonás hit szerint bizonyos mystikus erőt akart adni: rythmikus 
hatást abban nem kerestek.

Tehát csak azt lehet mondani, hogy a régi latin költészetben 
megvolt a lehetőség és meg is volt csírája annak, hogy törvény 
szerint alliteráló költészetté váljék, de a fejlődés ezen fokát soha el 
nem érte, mert azt a csakhamar kizárólagos uralomra jutott görög 
időmértékes versmérték megakasztotta. Mindazonáltal az allitera
tióban való kedvtelés a rómaiaknál oly nagy volt, hogy azt a görög 
ver8mértékekben is bőven alkalmazták, de csakis az eupkonia 
kedvéért, a nélkül, hogy az bármiképen a rythmus elemét képezte 
volna. Hogy mily korlátok közt mozdítja elő az alliteratio az 
euphoniát, az a változó izlés dolga. Az archaicus korszak költői, 
kiknél a nemzeti elem befolyását még egészen el nem fojtotta a 
görög befolyás, és kiknek iambusi és trochaeusi mértékeiben még 
a hangsúly is erősen érvényesül, továbbá a későbbi kor azon 
költői, kik az általuk müveit műfajnál fogva inkább állottak népies 
befolyás alatt, mint pl. az atellanák és mimusok költői, szeretik az 
erősen csengő, sok szóra, sőt nem ritkán a vers minden szavára 
terjedő alliteratiót. Azon költők, kik a görög mintákat már nem 
csak külsőleg utánozták, hanem ellesték a görög művészet titkát, 
a nemes egyszerűséget és arányosságot, azok kerülik ama tolakodó 
alliteratiót, de mérsékelvén a túlságos csengést elég bőven és 
sikerültén alkalmazzák azt a hangzatosság előmozdítására. Azaz
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lassankint azon álláspontra jutnak a latin költők az alliteratiót 
illetőleg, melyen modern ©sthetikusaink állanak. így mondja 
Arany föntebb idézett szavai után; «csakhogy a túlzást, mester
kéltséget, itt is, mint bárhol, kerülni kell; • és Gerber tDie 
Sprache als Kunét* czímű jeles müvében az alliteratióról és külö
nösen Jordannak az alliteratio felelevenítésére czélzó kísérleteiről 
szólván, igy szól1) : Wenn wirklich dér Sinn dér bedeutenden Worte 
durch Wiederholung ihrer Anfangsbuchstaben so scharf uns auf- 
gedrángt würde, so gemahnte es uns wol, als begleitete ein Natúr- 
mensch seine Kraftworte mit Schlágen auf den Tisch; und auch 
wenn des Gesetz fúr Anwendung dér Alliteration freier gefasst 
würde, hátten wir es entweder mit aufdringlicher Bhetorik zu 
thun, oder mit musikalischen Klangspsielen, oder endlich mit 
einer Toumalerei, die zwar einzelne Momente des Sinnes zu 
kleinen Kunstwerken dér Onomatopoeie gestalten kann, doch aber 
nicht Grundlage werden für eine Technik des Versbaues.*

A latinoknál sohasem képezte az alliteratio a verselés tech
nikájának alapját, hanem mindig csak a zenei csengés játéka volt. 
Ennélfogva itt nem is lehet szó törvényről, hanem csak többé-kevésbé 
sűrűén, többé-kevésbé feltűnően, de mindig szabadon használt alkalmi 
díszről, melynek egyedüli vezére a tapintat és az euphonia iránti 
helyes érzék. Ha pl. Plautus Miles gloriosusának első felvonásában, 
vagy akár egy egész comoedián végig kevesebb erőltetéssel is, mint 
az Klotznak sikerült, ki lehetne mutatni, hogy minden versben 
találkozik két vagy több szó, mely ugyanazon hangzóval kezdődik, 
avval csak azt bizonyítottuk volna, hogy Plautus rendkívüli mér
tékben kedveli a hangzók összecsengését, de aesthetikailag fontos 
törvényt abban nem találtunk volna, mert mindazonáltal nem 
sikerülne kimutatni, hogy az alliteratio Plautus versének valami 
lényeges elemét képezi.

Egyáltalában a statisztikai számadatok és százalékszámítások 
e kérdésben csak nagyon viszonylagos értékkel bírnak, és legfeljebb 
arról nyújtanak némi tájékozást, hogy melyik költő kedvelte többé* 
melyik kevésbé az alliteratiót. De még ebben is könnyen tévútra 
vezethetnek minket, mert végre is ebben inkább az intensitas, mint 
az extensitas dönt és azt bajosan lehet számokkal kifejezni. Minden

l) I. h. II, 175. 1.
4-2*
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esetre azonban az alliteratio fogalmát szükebbre kell fogni, mint 
azt a Jovianus Pontanus fentközölt hiányos definitióját is még 
kitágító alliteratio-vadászok tették. Ha mindent alliteratiónak 
nevezünk, mikor egy versben bármily súlytalan két szó ugyanazon 
hangzón kezdődik, akkor megfosztjuk e műszót minden jelentősé
gétől. Hogy alliteratióról szólhassunk, okvetetlenül hozzá kell 
járulni valamely körülménynek, mely az összecsengésnek hatását 
biztosítja. Biztosíthatja pedig e hatást az összecsengés erősvolta, 
az által hogy több mint két, még pedig hangsúlyos szó úgyanazon 
hangzón kezdődik, vagy pedig hogy az alliteratio nem szorítkozik 
egy hangzóra, hanem a kezdő szótagra terjed; biztosíthatja 
továbbá a hatást azon körülmény, hogy az értelem szerint legfon
tosabb szavak alliterálnak; leginkább biztosítja végre a hatást, ha 
az alliteratio a szavak szokatlanabb összeállítása által jön létre, úgy 
liogy a szándékosság szembetűnő.

Részletesebben szólva tehát két, egyenlő hangzóval kezdődő 
szó* véleményem szerint, csak akkor képez alliteratiót, ha mindkét 
azófogálomszó (tehát nem pr®positio, coniunctio), és ugyanazon ryth- 
mikus sorban áll. Két szomszédos rythmikus sorban álló fogalomszó 
csak akkor képez alliteratiót, ha mindkettő]erősen hangsúlyozva van, 
és az összecsengés feltűnő. Ennélfogva nem találok alliteratiót az 
ilyen versekben (milyenek a Kvicala által kiszámított százalékok egy 
jó részét képezik):

Inde toro páter Aeneas sic orsus ab alto.
Progeniem *ed enim Troiano a sanguine duci 
Judierat, Tyrias olim qufiB verteret arí ŝ.
A tergo et longo per vallis pascitur agmen.

Ellenben elismerek, habár gyengébb alliteratiót az ilyenekben :

Qua data porta, ruunt et terras íurbine perflant. (Aen. I, 83) 
Ne volucri ritu flammarum woenia ?/mndi. (Lucr. I, 1094) 
Dividit et dictis mferentia pectora wulcet. (Aen. I, 197)
Arbu8tum /Vetnitu silvai frondosai. (Enn. Ann. 197).

Három, ugyanazon hangzóval kezdődő, de két rythmikus sorra 
feloszló szó csak akkor képez alliteratiót, ha az egyik rythmikus 
sorban álló két szó a fentebbi feltételek szerint valóságos allitera
tiót képez és a másik rythmikus sorban álló harmadik szó evvel 
összecseng. Ennélfogva nem látok alliteratiót a*, ilyen versben:

Digitized by L j OOQ Le



AZ ALLITERATIÓ SZEREPE A LATIN KÖLTÉSZETBEN. 645

iVympharum domus. Hic fessas non vincnla nnvis.
r̂vaque, Troianoque a sanguine darus .4ceste8.

Ellenben érezhető alliteratio van az ilyen versekben:

Peliaco quondam prognatae vertice joinus. (Cat. 64, 1)
Tu cave nostra tuo contemnas carmina fastu. (Prop. I, 7, 25)

Ha egy versben több mint három szónak kezdőhangzója összecseng, 
az minden esetre oly feltűnő, hogy azt föltétlenül alliteratiónak 
nevezhetjük.

A mi azt a kérdést illeti, vájjon a latinban két egymás után 
következő vers is alliterálhate, az oly értelemben, mint azt Klotz, 
a germán alliteratio természetéből kiindulva állítja, semmi esetre 
el nem fogadható, ha a latin alliteratiónak csak euphonikus hatást 
tulajdonítunk. Tehát nem csak a fentebb idézett példában (diffla- 
visti — /olia), melyet Klotz kevésbé sikerült alliteratiónak mond, 
nem láthatok semmiféle alliteratiót sem, hanem ezekben a min- 
tákul idézettekben sem:

Set quid ego misera videó procul in lítore ?
Meum herúm Zenonem Siciliensemque hóspitem,
Quos pérüsse ambo misere censebam in mari.
Jam plús mali illut nóbis vivit quám ratae.
Set quid ego cesso füge re in /anum ac dicere haec 
Palaéstrse, in aram utí conft îamús prius 
Quam scéluB huc leno véniat nosque hic ópprimat ?
Confugiam hinc: rés ita súppetit subitó mihi.

(Plaut. Rúd. 450—57)

Ez felületesen tekintve hasonlít ugyan a germán alliteratió- 
hoz (a mellék- és főböttel), de lényegében nincs ahhoz semmi köze 
és puszta véletlenségnek bizonyul.

Lehetséges azonban természetesen, hogy egyik versben levő 
alliteratio a következőben még tovább cseng, a mi ismét pusztán 
csak zenei hangjáték. Erre való példákat már az eddig közölt 
alliteráló versekben is lehet találni, pl. az Ovidius Naptárából 
közölt részlet első verseiben. Ilyenek még pl.

Num Sigaeis occumbere campis 
Num capti potuere capi ? num incensa cremari ? (Verg. Aen. VH, 294) 
Quibus vitae estis, quibus delicise, sávia, wtammillaé mellitse ? 
Jl/anipulatim munerigeruli facite ante aedis iám mi hic adsint.

(Plaut. Pseud. 180)
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Jam mihi persolvat poenas, pulvisque decorem
Detrahet et ventis horrida facta coma. (Tib. I, 9,13)

Az utolsó példában dec&rem ós detrahet elóg erős alliteratiót képez
nek, bár két versben állanak, mivel a megelőző erős alliteratio a 
hatást már előkészíti, és a szók választása a szándékosságot eléggé 
elárulja.

A mi végre Klotz azon feltevését illeti, hogy a latinban 
«epúgy, mint a régi germán költészetben, valamennyi magánhangzó 
egymással alliterál, annak épenséggel semmi alapja sincs. A germán 
költészetben, a mennyire belátásom terjed, ez szabadság, mely a 
törvény nyűgén könnyíteni akar, de a hol, mint a latinban, nincs 
szabály, ott természetesen kivételnek sincs helye.

Hátra van még, hogy néhány szóval jelezzem azon hatást, 
melyet az alliteratio megfigyelése újabb időben a szövegkritikában, 
sőt az exegesisben kezd gyakorolni. Így pl. Máhly Ennius sírira
tának ezen versében:

Nemo me lacramis decoret, nec fanéra fletu

nz alliteratio kedvéért lacrumis helyett dacrumis-1 akar írni. Klotz- 
nak a Miles gloriosus-ra vonatkozó kísérleteit már említettem. 
Kviőala 223 példán mutatja, miként járulhat hozzá az alliteratio 
megfigyelése a szöveg helyes megállapításához és erre nézve így nyi-
i átkozik: «Es ergibt sich zűr Genűge, dass das Alliterationsprincip 
als ein furchtbares und beachtenswerthes Hilfsmittel dér Vergil- 
kritik betrachtet werden darf. In exegetischer Hinsicht aber kann 
dér Vergilerklárer in vielen Falién, wo die vöm Dichter gebrauchte 
Ausdrucksweise ungewöhnlich, gesucht und gekünstelt ist und 
mitunter hart an die Granze dér Möglichkeit streift, darauf 
hinweisen, dass dér Grund davon in dem Streben des Dichters, die 
Alliteration durchzuführen, zu suchen ist. •

így pl. e gyanúsított verset (I. 426):

Jura magistratu8que legunt sanctumque senatum

Kviéala védi, mert abban alliteratio fordul elő. E versekben 
(V II, 429):

Quare age et armari pubem portisque moveri
Lffltus in arma iube, et Phrygios qui fiumine pulchro

4u.be helyett a több kéziratban található para-t veszi fel, ámbár így 
szokatlan szerkezetet nyerünk. E verset (VII, 515):
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Contremuit nemus et silvse insonuere profanára 

igy akarja olvastatni:

Jntremuit nemus et síIvsb iníonuere profundae.

Mit lehet az exegesis számára az alliteratio megfigyeléséből 
nyerni, arra példa lehet e vers (III, 599):

Per sidera testőr 
Per superos atque hoc csbIí  spirabile lumen.

Sok bajt okoz a magyarázóknak e kifejezés spirabile lumen. Kviéala 
az Ovidius-féle lumen vitale-vei azonosítja (éltető világosság) és a 
szokatlan kifejezés választását avval indokolja, hogy Verg. allite
ratiót (superos — spirabile) akart elérni.

S e példa követőkre talált. így pl. Hauler Edmund egy bécsi 
dissertatióbanl) Terentius Phormiojának 863. versében a hagyo
mányos apprehendit ellenében a codex Bemb.-ban található repre- 
kendit-et tartja helyesnek a versben mutatkozó alliteratio kedvéért. 
El lehetünk készülve rá, hogy egy ideig az alliteratiónak minden
féle coniecturák támogatásában nevezetes szerepe fog jutni, és 
már azért is érdemes, hogy annak lényegével lehetőleg tisztába 
jöjjünk.

P ibchala I mre.

n. Szerelmi dal.

— Ibykus, Bergk. p. 396. —

Újra reám néz a szerelem szépen,
Csábja mo8olyg rám fekete szemében ;
S tele bűvös szerrel, tele vonzó bájjal, 
Körülkerít engem Venus hálójával, 
íme jön is immár: féli őt a lelkem,
Mint paripa, mely bár egykor babértelten, 
Most a késő vénség küszöbére lépve 
Sínyli a nagy versenyt futó szekerébe*.

L. M.

x) E. Hauler, Terentiana. Quaestiones cum specimine lexici. Vindob.
1882.
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A MAGYAR MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE. 1772—1831.

VH. A  francziás iskola többi tagjai.
Természetes, hogy az az irány, melyben Bessenyei és Báróczy 

megkezdték a magyar nyelv és irodalom felvirágoztatásának nagy 
munkáját, a testörök körén kívül is talált buzgó követőkre. Ezek 
között mind munkálkodása jelességét, mind pedig termékenységét 
tekintve Péczeli Józsefet illeti a legelső hely. Ö tekinthető Bes
senyei letünte után a francziás iskola főnökének.

A franczia nyelvben való rendkívüli jártasságánál fogva, mely 
még arra is képesítette, hogy franczia verseket írjon, bele tudott 
hatolni eredetijének minden legcsekélyebb árnyalatába, fel tudta 
fogni annak nemcsak szavait, hanem szellemét is. S ezt a szellemet 
tudta ő mindig a legnagyobb hűséggel visszatükröztetni, míg az 
egyes mondatok fordításában gyakran távozott többé-kevésbbé az 
eredeti szövegtől. Nem tartotta lelkiismeretbe vágó dolognak, itt-ott 
néhány sort elhagyogatni, amott egy-egy gondolatot hozzá toldani. 
Ez állítást könnyen igazolhatjuk bármelyik műfordításából vett 
mutatványnyal, pl. ezzel:

A vitéz Herkulest hajdan mire vetted !
Az Omfál kedvéért guzsalyra ültetted !
Amaz erős Sámsont könnyen kézbe adtad,
Délila ölében mihelyt elaltattad ;
Nem jut-é eszedbe Antonius dolga,
Ki föld ura lévén lett érted rabszolga,
Mihelyt megkóstolta csókjaid hatalmát,
Menten el fel ej té Bóma birodalmát.
A szép Kleopátrát repülve kisérte,
S egy napon országát elvesztette érte.
Ily sok hérók után hát csak Burbon lészen,
Ki engem megtapod s téged csúffá tészen ?

Voltaire «Henrias»-a, IX. ének. 
(C’est tói, tu t’en souviens, tói dönt la main fatale 
Fit tomber sans eífort Hercule aux pieds d’Omfale 1 
Ne vit on pás Antoine amolli dans les fers 
Abandonnant pour tói les soins de l’univers,
Fuyant devaut Auguste, et te suivant sur l’onde,
Préférer Cléopatre á l’empire du monde ?
Henri te reste á vaincre, aprés tant de guerriers!)
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Míg az idézett helyen két sorral (a Sámsonról szólókkal) 
megtoldotta az eredetit, addig pl. a következőkben elhagyta annak 
egyik-másik gondolatát:

Nem messze Párishoz, egy kies mezőben,
Melyben a Sequana fut egész erőben,
A bol ma Apollo s Minerva lakozik,
Maga a természet vígan mulatozik,
Itt melynek zöld füve öltözött bíborban,
A nyomorult Valér szállott ott táborban.

(Du cóté du couchant, prés de ces borda fleuria,
Ou la Seine serpente en fuiiant de Paris,
Lieux aujourd’ hűi charmanB, retraite aimable et pure 
Oü triomphent les árts, oú se piait la natúré,
Théatre alors sanglant, des plus mortels combats 
Le malheureux Valói8 rassemblait ses soldats.)

Eléggé bizonyítja ez a két mutatvány, hogy hűség dolgában 
Péczeli sem igen múlta felül a testőr iskolának csak az imént tár
gyalt tagjait. De igenis fölülmúlta mindnyáj okát, a mi illeti nyelve 
költőiességét, alexandrinei dallamosságát, s végre gördülékeny ma
gyarosságát. Ezeket a tulajdonságokat pedig annál inkább kell 
csodálnunk, mert tudjuk, hogy Péczeli valóban képzelhetetlen 
gyorsasággal dolgozott. Nincs igaza Kazinczynak, midőn azt 
mondja Péczeliről, hogy «csak a munkát hozta által, de nem annak 
nyelvi -szépségeit is*. Én inkább megfordítva mondanám : a mun
kát teljesen nem hozta át, de annak nyelvi szépségeit igenis a leg
több esetben vissza tudta adni.

Péczelitől a következő műfordítások láttak napvilágot: 
I. Zayre, Voltairetől; 2. ugyanannak Henriása; 3. Young éjszakái 
és egyéb munkái; 4. «Haszonnal mulattató mesék, melyeket rész 
szerint Aesopusból vett, rész szerint maga csinált*; 5. A hazaszerete
téről s a jó hazafiak kötelességeikről folytatott levelezés Philopatrus 
és Commodus között; 6. Szomorujátékok, melyek francziából for- 
díttattak (Voltaire Mérope-jaós Tancrédeja); 7. Voltaire «Alzir*-ja 
8. Hervey Siralmai és Elmélkedései. Ezenkívül fordított még Péczeli 
theologiai munkákat is, továbbá külömböző fordított czikkel gyara
pította • Mindenes Gyűjtemény*-ét.

Az a szabadság, melylyel Péczeli Voltaire «Henriás»-ának le
fordítása alkalmával élt, sok helyütt keltett nemtetszést. Csak
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hamar újra megpróbálkoztak e remekműnek nyelvünkre való 
átültetésével; ez ujabb fordítások közül a Szilágyi Sámuelé1) ér
demel legnagyobb elismerést. Sőt ez bizonyos tekintetben felül is 
múlja a Péczeli fordítását: felül múlja annyiban, amennyiben en
nél sokkal hívebb s ezért sok helyen erőteljesebb is. A ki ugyanazt 
mondja, a mit Voltaire mond, mindenesetre jobb dolgot fog mon
dani Péczeli Józsefnél. Én azért, bár ismétlem a Péczeli nyelvéről 
föntebb mondott dicséretet, mégis a Szilágyi Sámuel fordításának 
adok előnyt, mert ebből legalább hű képét nyeljük az eredetinek. 
Ha arról van szó, hogy egy Voltairet fordítsunk, nem szabad neki
mennie egy Péczeli Józsefnek, hogy kénye-kedve szerint toldjon 
foldjon a műben. A ki kezébe veszi a «Henriás» fordítását, nem 
arra kiváncsi, mit mond Péczeli, hanem arra, mit mond Voltaire !

A francziás iskola kiválóbb műfordító tagjai közé sorozzuk 
báró Orczy Lőrinczet is. Bár kevés olyan verse van, mely elé oda 
tette annak a szerzőnek a nevét is, a kiből fordította: de, hogy 
költeményei közt igen sok a fordítás, maga is bevallja a «Költe
mény es holmi egy nagyságos elmétől* előszavában: (Egyébiránt 
megvallom herczegségednek, hogy én is leginkább csak fordító 
vagyok.* Nem féltette müveit a maga kora bölcseitől, hanem an
nál inkább Cicero, Seneca, Vergilius, Ovidius, Horatius, Popé, 
Boileau, Voltairetől.

• Ha ezeknek jutok valaha horgára-----
Megtépnek, akadván, kiki a tollára.*

Kéri is a közönséget, hogy lopásait ne vegyék szigorúan 
mert «a lopó czélja szent volt: idegen termékeket ültetni át a ha
zai literatúra sivár földjébe*.

Hogy mekkora szabadsággal fordított Orczy is, kitűnik ab
ból a kis Horatius-féle mutatványból is, melyet e munka első czik- 
kében adtam. Boetius verseinek fordításáról ő maga is ezt jegyzi 
meg: >Nem dicsekedem, hogy fordításom szóról-szóra egyez, sőt 
akarva a fabulás históriákhoz tartozó hasonlatosságokat kihagy
tam.* Apróbb költeményeken kivül fordította Orczy Wieland 
«Agathon»-ját is 1778, melynek utolsó könyvéből a «Magyar Mu- 
zeum» ugyanazon évi kötete hozott mutatványt.

*) Voltér urnák Henriása, magyar versekben franczia nyelvből for- 
dittatott a Tiszán túl lévő reformátusok districtusának néhai nagyérdemű 
superintendense idősb Szilágyi Sámuel úr által. Pozsony, 1789.
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Szorgalmas műfordító volt Ányos Pál is, csakhogy fordításai 
fájdalom nagyobbrészt még máig is lappanganak, talán a nagy 
esztergán családi levéltárban. Ányos munkáinak Aigner-féle kiadá
sába csak egy Ovidius-féle heroid-fordítás van fölvéve. Az 1798-iki 
első kiadásban Bacsányi e darab mellé következő jegyzetetigtatta: 
Fordította-e Ányos Ovidiusnak más eféle leveleit, nem-e: nem tu
dom bizonyosan. Én ennél az egynél többet nem láttam. Egy 
érdemes barátja azt irja, hogy Ányos uyolczat fordított, de melye
ket ő sem látott.* Endrődi is megjegyzi Ányos életrajzában, hogy 
Ányos írói pályája kezdetén Barcsaynak fordításokat küldött Nagy- 
Szombatra. Csakugyan nem is lehetne elgondolni, hogy ő, a ki any
ujára szerette Bessenyeit és Báróczyt, és akkora szorgalommal 
foglalkozott a régi classicusokkal, különösen Vergilius, Horatius 
és Lucanussal: ne fordított volna többet, mint egyetlen Ovidius- 
féle heroidet. Ez az egy fordítás csak annyiban mondható sikerült
nek, a mennyiben az eredetinek jól el van találva a hangulata. 
Hogy máskülönben nem érdemel nagy dicséretet, láttatja az a pár 
sornyi mutatvány is, melyet Ányos Ovidius-fordításából «A mű
fordítás fogalmáról* szóló fejezetbe szőttem bele.

De hát az a szabadság, melylyel a francziás iskola eddig em
lítettük tagjai éltek, valóságos rabszolgai hűségnek tűnhetik föl, 
összehasonlítva e kornak némely más, még pedig igen népszerű 
írójával. Ilyen népszerű író volt kivált «Vitéz Kónyi János, Ma
gyar Hazának hadi szolgája*, a ki a műfordítás terén bár számra 
nézve igen, de minőségre nézve épen nem bámulatra méltó te
vékenységet fejtett ki. Maga is elmondja különben a «Díszes erköl
csökre tanító beszédek#1) előszavában, hogy «ámbátor az eredeti 
írástól helylyel-közzel majd a verseknek, majd pedig a leveleknek 
iöbbítésekkel dolgozván, (sic!) elkanyarodtam is: de mindazonáltal 
-a dolgoknak értelmét lehetőképen rakonczázván, megtartottam.* 

Ezt a kacskaringós stílust, melyben e néhány sor is írva van, 
Kónyi «csiklandós ujdoni magyarság*-nak mondta. Ez a «csiklan
dós ujdon magyarság* aztán ilyen fordításokra vezetett:

«Le caractére de Mézence, roi de Tyrenne, est assez connu.* 
Metezensznek, a Tirrhénum beli királynak, az ő magaviseletivel

*) Díszes erkölcsökre tanító beszédek, melyeket nagyobbrészt Mar- 
montel Írásiból ősszedegettetvén, magyarra fordított Kónyi János, Magya* 
Hazának hadi szolgája. Pest, Vaigand, 1775.
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lett híre s neve elegendőkópen tudva vagyon az olvasást kedve- 
löknél. — Dans l’áge, ou ótoit Mézence, la jalousie suit de prés 
l’amour. Az akkorbéli esztendőt, mely Métszensz idejével jára, 
közönségesképen a szerelemféltés követi nyomban.))

Kónyi már nem elégszik meg egyes mondatok kihagyásával 
és beletoldásával: ő ezt egész levelekkel viszi véghez. így pl. 
beletoldott egy helyen valami hosszú verselményt, melyről az ere
detiben csak említés van téve, csupán abból az okból, hogy appli
kálhassa olvasóinak a «hadi Múzsa* efféle termékeit:

Szerelmed szikrái nagy tüzet szereztek,
A mely éjjel-nappal lobban, dobban, jobban 
Mint az Etna lángal, gyűl, fül, dúl ujjobban.
Igazán mágneskő a te tekinteted, —
Csókra termett képed, ép minden termeted,
Melyért sok láb fárad, árad, várad, nyárad,
De akkor lesz kárad, ha szépséged szárad*.

Kónyi lefordította Demokritost, Gessnert s még egy csomó 
más írót, a mely fordításokban különösen azt akarta demonstrálni, 
hogy idegen szók használata nélkül is lehet magyarul írni. Ka
zinczy is gúnyolódva emlékezik meg a becsületes igyekvésü hadfi 
e buzgó szándékáról Báróczy életrajzában.1)

A francziás iskola műfordítóihoz sorolom még e hármat: 
gróf Teleki Ádám, dobokai főispánt és II. József császár alatti ki
rályi komiszáriust, a ki 1773-ban lefordította Comeille Cid-jét 
alexandrinusokban; Kovács Ferenczet, a ki Boileau «Pulpitus-át» 
ültette át és végre egy «Névtelen *>t, a ki Voltaireből fordítgatott.

*) Kónyi összes műfordításai a már említett Marmontel-féle meséken 
kívül a következők: 1. Flórentz és Lion vitézeknek története. Nagyvárad. 
1810. 2. Első hajós (Gessner). Budán (?). 3. Unalmas időkre szabható mulató 
óra. 4. Orfeus és Euridice. Pest, 1774. 5. Gróf Waltson vagy a szubordi- 
nátzió, szomorújáték. Pest, 1782. 6. Várta-mulatság avagy Sármánt és Flo- 
rentina történetei. Pozsony (1774, 1831, 1859, 1860). 7. Ábel Kain által 
lett halála (Gessner). 1775. 8. Erkölcsös mesék és előbeszélések (Gellert). 
Pécs, 1776. 9. A mindenkor nevető Demokritos folytatása, avagy okos lele- 
ményü furcsa történetek. Buda, 1785. 10. A paraszt ember Magyarországon 
micsoda és mi lehetne? (Teschedik Sámuel), Bécs, 1785. 11. Ganganellínek 
vagy XIV. Kelemen pápának levelei. Buda, 1783. 12. A mindenkor nevető 
Demokritos. Buda, 1784. 13. Elmefuttatások, avagy Bellebellének és Kar- 
pellónak tündéréé története. Buda, 1792.
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Teleki Ádám nyelve hasonlít Teleki Józseféhez, azzal a külömb- 
séggel, hogy 'nincs annyira eltarkítva újításokkal, mint emezé; 
Kovács Ferencz «szeszélylyel» fordít, de kényelmes áradozással; 
végül a Névtelennek különösen dKandid»-fordítása folyékony, jó 
magyarossággal van írva, nem tévesztve szem elől a hűség köve
telményét sem.

A franczia iskola műfordítói, mint az eddigiekből látható, 
általában nem igen voltak hű fordítók. Az egy Báróczy magaslik ki 
közülök, mint a ki a magyar széppróza nemesítése körül halhatat
lan érdemeket szerzett. Követői nagyon kevés kivétellel bő árado- 
zásban engedték veszendőbe menni nyelvünk ritka erejét és mű
fordításaikkal csak azt érték el, hogy közvetítették a franczia és 
részben az angol irodalommal való megismerkedést, és ez által 
befolyást gyakoroltak költészetünk eredeti termelésére is.

VHI. A  klasszika! iskola műfordítói.
Míg Bécsben a testőrök a műfordításnak egész uj irányt ad

tak, amennyiben kivált az addig nálunk nem igen ismert fran
czia és angol irodalomra fektettek súlyt, addig idehaza buzgóan 
folytatták a classicai irodalom remekeinek a hanyatlás korszaká
ban majdnem teljesen félbe szakadt átültetgetését. Csakhogy míg 
a testőrök koráig a római és görög poétákat jobbára magyar 
alexandrinekben adták vissza, addig most oda irányult fordítóink 
törekvése, hogy az anyagi hűség mellett el ne hanyagolják az ala
kit sem. A régi remekírók formáihoz való alkalmazkodásnak aztán 
meg volt az a jó következése, hogy műfordítóink nyelve a franczia 
iskola áradozásával szemben mind tömöttebbé lett, és hogy így 
végre létesülhetett a magyar költői dictió is, melyet a Bessenyei 
követőinél hiába keresünk. Ezek csak a magyar szépprózát segítet
ték talpra; a magyar rerselési nyelv megalkotásának dicsősége a 
classicai iskolát illeti.

Első, a ki irodalmunkban klasszikái versek alak- és anyaghű 
fordításával lépett a nyilvánosság elé, Baróti Szabó Dávid volt.1) 
Tekintve, hogy neki a forma még az eredeti verseknél is nagy ne
hézségére volt, nem lehet azon csodálkozni, hogy a fordításokban

l) Új mértékre vett külömb verseknek három könyvei. Kassa, Lan- 
<lerer, 1777.
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is csak ügy gy el-bajjal tudott vele megbirkózni. Az "Elegyes Ver
sek •»-ben néhány horatiusi ódát találunk, melyek azonban amel
lett, hogy darabosan, nehézkesen vannak fordítva, hiiség tekinte
tében is sok kivánnni valót hagynak hátra.

A «Paraszti majorság* *) fordítása azonban, mely két évvel 
az «Elegyes Versek» után látott legelőször napvilágot, már hűség- 
tekintetében is meglehetősen kielégíti az olvasót, bár Szabó is
megenged magának némi aprólékos változtatást az eredetin. Meg
próbálkozott Miltonnal is, kinek «Elveszett Paradicsom #-ából 
Bacsányi «Magyar Múzeumjában közölt mutatványokat. Nagyon 
rossz gondolat volt Szabótól e fordítás alapjául nem az eredetit, 
hanem egy az eredetiből Neumann által rövidített latin kidolgozást 
venni; természetes, hogy ilyen körülmények közt a Szabó «Elve
szett Paradicsom#-a csak halvány visszképe lehetett a fenséges 
eredetinek; a formát illetőleg is nem ezt, hanem Neumann hexa
meteres munkáját követi.

Legjelentékenyebb fordítása az «Aeneis#,8) melynek átülte
tését rövid három év alatt fejezte be; ezzel a müvével Baróti 
Szabó Dávid nemcsak a maga addigi fordításait múlta felül, hanem 
felülmúlta vele, Révait kivéve, valamennyi vetélytársát is. Nem 
túlzott dicséretet mond Toldy, midőn akkép nyilatkozik Szab6  
Dávid Aeneiséről, hogy sok ideig ez volt egyetlen éldelhető Ver- 
gilius-fordításunk.

De persze ebben a fordításban is megvannak azok a hibák, 
melyek Szabót általában jellemzik. Sünien akadnak benne ilyen
féle széthányások:

• A várost isten győzhette, nem emberi kéz meg*.
. . . .  «Sem járni siralmas
Verssel más neviben kedvem nem tartja keresztül#.

A szórend e latinosságán kívül találni Barótinál tömérdek 
egyéb idegenszerűséget is, bár másrészt be kell vallani, hogy a nép 
nyelvét is kitűnően ismerte és, ott a hol, alkalmazta is. Ezért már

*) Paraszti Majorság, fordította Vanierből Baróti Szabó Dávid. 
Kassa, 1779.

*) •Virgilül8 Énéisse*. Az I. köt. (I—V. ének) Bécsben Doll Antal 
költségén jelent meg 1810, a második kötet pedig Pesten, Trattner költ
ségén 1813.
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Arany János is megdicséri «Prózai dolgozatai #-bán; de ugyan- 
csak ő rója meg azért, hogy «idegen nyelvsajátság szolgai másola
tára veti fejét#.

A classicai iskola műfordítói Borában Révai Miklós nevét is 
kell említenünk. «A történeti nyelvészet atyja# — ahogyToldy 
nevezi — írói pályáját műfordítással kezdte meg. Első irodalmi 
kísérletei Tibullus, Propertius és Catullus-féle versek fordításai, 
illetőleg átdolgozásai voltak. 1787-ben megjelent «Elegyes Versei# 
közt találjuk Bion halottas énekét és Sonnenfels egy pásztori 
játékát. Cicero művét, a «Scipio álmá»-t, is átültette, de ezt tőle 
Miller Ferdinánd Jakab, a nemzeti muzeum egykori igazgatója, vá- 
radi tanár korában ellopta, hogy aztán a saját nevével, mint a 
maga müvét bocsássa közzé.1) Anakreon és Sappho-fordításai mel
lett különösen Homerje érdemel nagy figyelmet. Révai az Ilias fordí
tásából, fájdalom csak az első éneket adta ki az «Erdélyi Muzeum-# 
bán, de ez az egy ének is elég volt arra, hogy túlszárnyalja kortársai
nak vergiliusi dolgozatait. Mind nyelv, mind pedig verselő ügyesség 
tekintetében határozottan maga mögött hagyta Baróti Szabó
• Aeneis#-ót, mely pedig egyike volt ez időszak jobb fordításainak. 
Méltán lehet fájlalnunk, hogy Révai nem folytatta a megkezdett 
munkát, s nem ajándékozta meg nemzetét az egész Iliással.

A klasszikái irány kezdeményezői sorában foglal helyet Rájnis 
József is, a ki az antik mértékű verselés terén legelőször egy olasz
ból hexameterekben fordítottt Sannazaro-féle epigrammal lépett 
fel. Nagyobb müvei: a «Magyar Virgilius,#9) melyben az Aeneis 
költőjének eklogáit nyújtotta, azután pedig a «Georgikák», melyet 
azonban csak halála után adott ki egyik legjobb barátja, Kondé.8) 
Hozzá fogott az Aeneis fordításához is, de már ezt nem fejezhette 
be. Apróbb műfordításai a «Magyar Parnasszus# czímű munkában 
jelentek meg; ezek többnyire görög és latin lyrikusok átülteté

' )  Miller 1780-ban adta ki e fordítást Nagyváradon. Révai a tolvaj- 
láaért úgy boszulta meg magát, hogy 1780-ban 6 is kiadta a tScipio 
áimá*-t, még pedig Millernek dedikálva. «Ugy megszeretted egyszer —  
íjy szólt az ajánlásban —  Scipionak tőlem fordított Álmát, hogy azt szinte 
sajátoddá akartad tenni.#

*) Magyar Virgilius, első darab. Máró Virgilius Publiusnak Eklogái. 
Pozsony, 1789.

•) A magyar Virgilius második darabja. Máró Virgilius Publiusnak 
Bnkolikái. Pest, 1814.
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sei, megtoldva a csak kéziratban levő második kiadásban egy ilyen 
czímű müvei: «Az Ikerek, köztettetmény szabadon Plautus után.# 
Már szó volt róla, hogy Rájnis a műfordítás elméletéről is ir t ; 
egy a «Magyar Virgilius#-hoz csatolt«Toldalék#-bán kikel Bacsá- 
nyinak «a fordítás mesterségének reguláiról# mondott Ítélete ellen, 
megczáfolni iparkodván annak szoros hűséget követelő elveit. 
E válaszra Bacsányia «Magyar Muzeum# III. füzetében írt repli
kát, melyre aztán Rájnis az «Apuléjus tüköré#1) czímű satirikas 
értekezéssel felelt. Ebben a vitatkozásban Rájnis durva szenvedé
lyességgel bántalmazta ellenfelét, a ki annak tudatában, hogy ré
szén az igazság, komoly higgadtsággal czáfolta meg az ellene fel
hozott s nem ritkán személyeskedő érvekei Ezekben a vitairatok
ban kifejtett elveihez képest nem is tartotta ö nagyon szem előtt 
az anyagi hűség követelményét, ámbár meg kell vallani, hogy sok
kal inkább ragaszkodott eredetijéhez, mint a mennyire ő azt szük
ségesnek mondta. Rájnis sokkal könnyebben bánik a klasszikus 
formával, mint Baróti Szabó, s ezért verselése folyékonyabb is, 
magyarosabb is. Latinismus csak elvétve akad benne, sőt ezt any- 
nyira kerüli, hogy inkább lesz parasztos, mint idegenszerű. Az ele
gáns latin költő finomságait többnyire elejteni kénytelen, rovására 
a hűségnek, de előnyére a magyarosságnak.

Baróti, Révai és Rájnis alapvetői voltak a klasszikái isko
lának, melyhez aztán irodalmunknak igen sok jelese csatlakozott. 
Híve lett az iskolának működése első időszakában Kazinczy is, a 
kinek idevágó munkásságáról azonban utóbb lesz szó. Itt minde
nek előtt még Verseghynek, annak idejében olyan nagy zajt csa
pott felléptéről kell megemlékeznünk.

Ismeretes dolog, hogy Verseghy a magyar nyelvészet ügyé
nek mennyire ártott az által a makacs empirismus által, melyet 
grammatikáiban követett; az «általános szokás# volt neki mérvadó 
mindenben, «habár ellenkezzék is az analógiával, etymologiával, 
és eufoniával#. Ezzel az általa annyiszor a mennyiszer hangozta
tott, alapjában jogosult, de túlzásában téves tannal szemben érde
kesnek tűnhetik fel, hogy Verseghy a műfordító miképen czáfolta 
meg Verseghyt, a nyelvészt. «Maradványai»-nak bevezetésében

*) Apulejus tüköré, melyben a kassai Profceusnak képét és annak 
sokféle tűnését láthatni. Huszonöt jelenésben. Nyomtatásban csak két jelenés 
látott belőle napvilágot; a többi a Toldy-féle kéziratok közt van meg.
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ugyanis ezt a pár sort találtam: «Ámde azt viszontag merészlem 
igémi, hogy abban az analógiának, etymologiának és euphoniának 
regulái szerint rendbeszedett és így törvényesen cultivált magyar 
nyelv nélkül szűkölködni nem fog.»

És csakugyan Verseghy be is váltotta ezt az Ígéretét. Fordí
tásai azért mégis csekély becsüek, azok: először is, mert nagyon is 
emlékeztetnek a francziás iskola terjengős szélességére, másod
szor pedig, mert a latin költő ki van bennök vetköztetve eredeti 
jelleméből. Verseghy azt hitte, hogy tán költőiesebbé teszi fordí
tásait, ha egy-egy név elé odarak négy-öt jelzőt; pedig csak azt 
érte el vele, hogy dagálya sok helyen élvezhetetlenné teszi azokat, 
íme egy-két példája izetlenkedésének:

(Quae Páter, ut summa vidít Saturnius arcé,
Ingemuit.)

Atyja világunknak s fejedelme az isteni nemnek,
Jupiter ennyi gonoszt látván a mennyei várból 
Pözsgeni a földön, érzékeny szíve megindult.

(Nunc mihi, qua totum Nereus circumsonat orbem,
Perdendum est mortale genus.)
Most valamerre öreg Nereus környékezi zúgó 
Habjaival partos kerekét a földi tekének :
Mind egyszerre le kell színéről ráznom az embert.

Verseghytől a következő műfordítások láttak napvilágot:
1. Eduárd Skócziában, avvagy egy szökevénynek az éjszakája, va
lóságos történetből csinált nézőjáték, három felvonásban, melyet 
franczia nyelven írt Düvál. . németre szabadon fordított Kotzebue. 
Pest, 1805.2. Publius Ovidius Naso Formaváltozásai magyar hexa- 
metrumokban. (A föntebb idézett «Maradványok#-bán.) 3. A le
bilincselt Prometheus, Aeschylustól, egy régi görög dramatikus 
poétából, mythologiabéli jegyzésekkel. Buda 1792. 4. Kotzebue, 
A szerelem gyermeke, egy nézőjáték öt felvonásban. Buda, 1792. 
4. A formenterai remete, egy néző-, s egyszersmind énekes játék. 
(Endrődy «Magyar Játékszín»-ében jelent meg.) 6. Horatius Pí
rokhoz írt levele. (A «Mi is a poezis» czimű könyvben.) Buda 1795.
—  Érdekesnek tartom megemlíteni, hogy Verseghy fordította le 
legelőször magyarra a «Marseillaise»-t.

A klasszikus iskola legkitűnőbb, és általában egész irodai-
Philologial Kőrlflny VO. 6. 43
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műnk egyik legjobb műfordítója Virág Benedek volt. Ami Báróczy 
volt prózánkra, Virág ugyanaz volt verselésünkre nézve: előké
szítője annak a nagy átalakulásnak, melyet Kazinczy teremtett a 
magyar irodalomban. Kötött alakú müvet alak- és anyaghíven ná
lunk Virág Benedek fordított legelőször. Csodálatra méltó erővel 
tudta hozzá szabni még akkor részben fejletlen nyelvünket a ró
mai klasszikusokéhoz, és abban a szűk mederben, melybe az 
eredeti bele kényszeríti, olyan biztonsággal mozgott, mint előtte 
senki, s utána is nagyon kevesen.

Küzdenie kellett formával és nyelvvel, s hogy e küzdelemben 
nem maradhatott mindig győztes, azon senki sem fog csodálkoz
hatni. Találni biz ő nála is egyes szokatlan szó- és mondatfüzéseket, 
melyeket a metrum parancsoló ereje tukmált a versre ; de hát az 
ilyen hibák nála aránylag csak ritkán esnek meg. A feltűnőbbek 
közül idejegyzek egyet:

Hogy vasát kapván, köszörülte Róma,
Melylyel a perzsák feje hullna méltán,
Csak kevés ifjú, az atyák bűnéért 

Hallani fogja.

(Audiét cives acuisse ferrum,
Quo graves Persae melius perirent,
Audiét pugnas, vitio parentum 

Rara iuventus.)

Ismétlem, hogy az efélék Virágnál csak hébe-korba fordul
nak elő, s azért igaz mértékkel mér neki Toldy, midőn ekkép di
cséri : «E munka (Horatius-forditás) által Virág homályt vont min
den elődeire. . . s bár a sebesen haladó idők e fordítást sok rész
ben elavították, szerencsés utódját mind e napig várjuk.*1)

Virágnak a klasszikus irodalomból eszközölt műfordításai kö
zül legnevezetesebb Horatius ódáinak átültetése,8) mely abban a 
korban igazán csodálatot érdemelt. Ehhez legközelebb az ő Cicero- 
íordításai állanak,8) melyekben a latin szónok klassziczitását majd

*) Ma már ez a «szerencsés utód* megvan: Barna Ignácz szemé
lyében.

*) Quintus Horatius Flaccus ódái. Buda, 1824. Új kiadás, Pest, 1863.
Epodusok Horáczból. Buda, 1817. — Poemák. Buda, 1811. (Eredetiek ég
Horatius-félék.)

8) Laelius vagy Cicero beszélgetése a barátságról. Pest, 1802. Az idősb 
Cato vagy Marcus T. Cicero beszélgetése a barátságról. Pest, 1813.
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nem sikerűit teljesen elérnie. Virág fellépte nem jelez ugyan kor
szakot prózánk történetében, mint pl. Pázmáné vagy Báróczié, 
de az tagadhatlan, hogy az 1772-től Kazinczy haláláig lefolyt idő
nek Báróczy és Kazinczy után ő volt legjelesebb prosaicusa. Ho
ratius ódáin kívül lefordította még Virág annak «Poetica »-j át is,1) 
mely azonban kezei között nagyon ellapult s a benne felhalmozott 
sok idegen, főleg deák szó miatt nem igen élvezhető. Jobbak en
nél azok a satirák és epistolák2), melyeket a római lyricusból nyel
vünkre átültetett, de ezek sem érik el az ódák, hangzatosságban, 
egyszerűségben és lehetőleg szigorú hűségben nyilatkozó tö
kélyét.

Dayka Gábort sem hagyhatjuk e helyen említetlenül; bár 
nem sok fordítása maradt fenn, de nagyon előmozdította a mű
fordítás ügyét azáltal, hogy a pesti növendék-papságot ő buzdí
totta idegen munkák átültetésére; a fordított munkákat átnézte s 
azok rendesen az ő javításaival kerültek sajtó alá. Ovidius heroid- 
jeiből szeretett leginkább fordítani, s e nembeli munkái közül egy
néhány belekerült verseinek Kazinczy által eszközölt kiadásába is. 
Folyékonyan és hangzatosan ültette át kedvencz költőjét, bár kel
leténél nagyobb szabadsággal.

IX. A  klasszikái iskola jelentéktelenebb műfordítói.

Baróti, Rájnis és Révai nyomába hosszú sora lépett az után
zóknak, akik a régi klasszikái irodalmak remekeit nagy ügybuzga
lommal ültették át nyelvünkre. Ma már az irodalom-történet alig 
említi nevöket, s csak egy-kettőnek emlékezete van megmentve a 
feledéstől. E specziális tanulmányban azonban helyén valónak 
látszhatik, sorba venni a dii minorum, sőt a dii minimorum gen- 
tium-okat is; az ő szereplésük is hozzájárulhat irodalomtörténe
tünk e korszakának minél alaposabb megismeréséhez.

A klasszikái iskola jelentéktelenebb műfordítóinak sorát 
Fábchich Józseffel kezdjük meg. a kinek hanyag és ízléstelen ver
selését Kazinczy is gúnyolta mára * Tövisek és Virágokéban, ahol 
e szókat adja ajkaira:

*) Horácz «Poétikái-ja. Pest, 1801.
*) Satirák Horatiastól. Buda, 1820. — Eurydice. Pest, 1814. Episto* 

Iák: eredetiek és Horatius-félék.)
43*
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• Az kilencz szüzek zordon
Cziterát adának énnekem. Ijedéssel fut
Zöngésök elől az, a kire nem hunyorgattak,
De nem fut a kit felavatának és érti 
Hogy nincs tulajdon köcsök hiján.»

Nagy volt Fábchichban az igyekezet, de kevés a nyelvi és 
poétái érzék. Görög lyrikusokból fordított egy kötetre valót, s azt 
Győrött, a hol Benedek-rendü tanár volt, ki is adta.1) Görög tragi
kusok átültetésével is foglalkozott, nevezetesen lefordította Aes
chylus, Sophocles és Euripides tíz tragédiáját; de ezek sajtó alá 
nem kerültek. Toldy említi, hogy kéziratban látta őket Ivanics pesti 
antiquariusnál.

Kovásznai Sándor Plautus és Terentius egy-egy vígjátékát,2) 
továbbá Cicero néhány művét8) fordította le, még pedig nagyon 
középszerűen. «De hát így kell-e fordítani Cicerót ?!» kiáltott fel 
a Kövásznai-féle fordítás átolvasása után Kazinczy.

Hoblich Márton, a magyar tudós akadémiának levelező tagja, 
szintén Ciceróból fordíthatott; nagyon jól birta a classicai nyel
veket és a magyart is, de azért még sem tudott írójával boldo
gulni; teljesen ellapítá Cicerót. Lefordította Hoblich Goethe 
«Götz v. Berlichingen»-jét is, de e fordítás — épugymint sok ere
deti színműve — csak kéziratban maradt fenn.

F'ejér Antal Barclajus János új latin költő «Argennis» czímű 
eposát4) ültette át irodalmunkba, melyet K. Boér Sándor5) is lefor
dított. Mind a két fordítás egyaránt gyarló. Hogy fogalmat nyújt
sak arról a rettentő darabosságról, melylyel az e korbeli fordí
tók egyrésze megkinozta olvasóit, íme egy mutatvány Fejér «Ar- 
genis»-éből: « Szelet képző sietségéhez képest nem nyargalhatott

*) Magyarra fordított Alcaeus, Sappho, Stesichoros, Ibycus, Anakreon
Bacchilides, Simonides, Alkinan, Arcliiloclius. Győr, 1804.

*) Két komédia, melyek közül az egyik Plautusból, a másik Teren-
tiusból vétetett. («Mostellaria» és «Andria*.) Kolozsvár. 1782.

8) Cato, Laelius, Paradoxiumok és Scipio álma. Kolozsvár, 1782. —  
Cicero, az embernek tisztéről és kötelességeiről írt három könyv. Pozsony, 
1795.

*) Barclajus János Argennise, melyet néhai Tekintetes Nemes Fejér 
Antal deák nyelvbül magyarra fordított. Eger, 1792.

5) Bárkláj Argennise, Deákból szabad fordítás K. Boér Sándor által. 
Kolozsvárott és Szeben, 1792.
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alatta levő vezérekkel ösztönzött paripája, ábrázolván kiáltása Ba- 
khus tisztelőinek Frigyia tartományában vagy Fébe városában tar
tatott ünnepeknek történetével dühösködő ordítását.» S e stílust az
zal igazolták vagy jobban: mentették, hogy «nem kívánják az ol
vasókat csigázott szókkal és erőltetett magyarsággal terhelni.» 
Az «erőltetett magyarság))-gal persze Báróczira czóloztak!

A Péczeli fordító-iskolájához sorolom T. Visky Pál gyalai 
prédikátort, a ki «Magyar Ovidw-ot1) bocsátott közzé. Abból a naiv 
szempontból indult ki, hogy neki az eredetit még szépítenie kell: 
«a holott az eredeti nyelv némi kellemetes eleven matériáról csak 
keveset szól, olyan helyen a magyarban csak egy kis poétái czicze- 
futások, bővebbecske leírások, kiereszkedések tapasztaltassanak*. 
Még azt az ízetlenséget is elkövette, hogy minden metamorphosis 
végére — «tanúság»-ot függesztett. Hogy mivé lett a Péczeli mér
tékletesen élvezett szabadsága tanítványai kezében: hadd láttassa 
ez a néhány sor:

Nem feküdt emlékem nagyobb gond fejemen,
Nem esett nagyobb gond atyai szivemen,
Dicsőségem tüze jobban nem lobogott,
Nyughatatlanabból szivem nem dobogott,
Mikor czélba vettek ama gyilkos hadak,
Amaz óriási dühös fene vadak,
Mikor ki-ki száz-száz karral dolgozának 
Hogy égéstől együtt engem elfognának.
(Non ego pro mundi regno magis anxius illa 
Tempestate fűi, qua centum quisque parabat 
Iniicere anguipedum captivo brachia coeli)

Bádai Gedeon, a róla elnevezett metrumos-rímes formának 
meghonosítója a magyar irodalomban, az Aeneis fordításába ka
pott bele, még pedig négyesekben. Ez érdekes fordításnak egy tö
redéke a Magyar Múzsa 1788-diki évfolyamában, továbbá az Orpheus
II. kötetében jelent meg. Ugyancsak e folyóiratokban láttak nap
világot apróbb fordításai is, melyeknek nagyobb része azonban el
veszett.

Fekete János tábornok, a ki Voltaire személyes barátságá-

') Magyar Ovid. Az Átváltoztatásokról. Viski T. Pál gyalai prédikátor 
által. Kolozsvár, 1802.
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val dicsekedett és maga is adott ki egy franczia verskötetet «Mes 
Rhapsodies* czimmel, Ovidiusból fordítgatott. Fordításának kéz
iratát a nemzeti muzeum könyvtárában őrzik.

Forrai András «Justinusnak Trogus Pompeins XLIV. köny
veiből kiválogatott rövid ékes historijá» -t adta ki Egerben 1781-ben.

Hatvani Pál Plutarchusnak a gyermekek neveléséről írott 
könyvét, Aesopus meséit és egy «Klementina vagy a testamentom» 
czímü német vígjátékot adott ki síma fordításban.

Hegyi József Ciceróból1) és Pliniusból fordítgatott, id. Kovács 
József a «Magyar Aeneis *-ek számát gyarapította és emellett lefor- 
dítá Racine-nek «A Vallás* czímü müvét. (Megjelent Komáromban, 
1798.) Lethenyei Plutarchos «Ékes mondásait »a) ültette át nyel
vünkre, Mándi Sámuel római mesékben tett próbát. Miháltz István 
Vanier Jakab «Paraszti Majorság*-át, melyet már Baróti lefordí
tott, újra kiadta, s ezen kívül lefordította Tertulliánnak a régiségek
ről írt könyvét. Molnár Ferencz «Magyar Catot* bocsátott közzé, 
Molnár János szepesi kanonok az Iliassal foglalkozott s ennek ál
tala eszközölt átültetéséből a «Magyar Muzeum *- bán mutatványt is 
közölt. Fordította ezenkívül Hesiodost(«Magyar könyvestár* 1783.), 
Herodot-ot («Régi jeles képek* czímü müvében), Euripidest, Ara- 
tost és Athenaiost. Nagy János, győrmegyei szolgabíró az Aeneist8) 
fordította, de csak töredékenként. Német Antal «Ezop élete és fa
bulái* továbbá «Trój a királynéi* czímü munkáival lépett a fordí
tók sorába. Gyerkényi Pyber Benedek «Seneca válogatott leve
lei*-vei birkózott meg, Ságby Károly Sokrates «Mainomenos * -ét 
és Diogenes beszélgetéseit fordította. Sándor István, a «Könyves
ház# érdemes kiadója, az «Orras Ovidnak deákból fordított válto
zásait* bocsátotta közzé Győrött 1792-ben. Simonyi Pál fehérvári 
kanonok «Eschines, Socrates tanítványának beszélgetései* czímü 
munkájával lépett a nyilvánosság elé. Szilágyi Márton Xenophon 
«Ciropadiá»-ját és Haller «A szent írásbeli igazságokról írott le
velei »-t ültette át nyelvünkre, Buczy Emil Plátóból fordítottra 
« Politika X könyvét, Eutyphrot, Critont, Phsedont, és Theagest

*) Cicero kiválogatott levelei. Szeged, 1804. Újra 1816-ban, megbö- 
TÍtve Pliniusból vett válogatott levelekkel.

*) Apophtegmata, azaz ékes és rövid mondások. Pécs.
s) Magyar Virgilius, azaz Virgil Aeneisének némely darabjai. Győr,

1806.
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készítette el, de mindezek csak manuscriptumban maradtak. 
Édes Gergely, a kinek műfordítói munkássága inkább az 1818— 
1832-ig terjedő korszakra esik, ez időben 1805-ben «A téjusi Ana- 
kreon# verseit adta ki. Aranka György végül, az erdélyi irodalmi 
mozgalmak e kiemelkedő alakja, Catullusból fordított, magyaros 
mértékben. Ezenkívül tőle vannak még a következő fordítások is : 
«A budai basa#, francziából. (Bécs, 1791); Júlia levelei Ovidiushoz, 
németből (Kassa 1790), Kazinczy költségén; Ujmódi gonosztevő 
vagyis a fiúi szeretetnek jeles példája, (Bécs, 1790); «Az igazgatás 
formáiról#, irta francziául Fridrich porosz király (Bécs, 1791); vé
gül : «A keresztény léleknek halálfélelmei ellen való orvosságai#, 
francziából, (Pozsony) 1775.

Egyike volt ez időszak legszorgalmasabb fordítóinak Zechen- 
ter Antal is, a ki német eredetű létére mégis meglehetős ügyes
séggel ültetett át egy csomó klasszikus és modem írót nyelvünkre. 
Bár mindent költőiség nélkül, lapos prózában fordított, mindazon
által sokat olvasták munkáit, melyeket ezennel felsorolok: «A hi
hető Mahomet, avagy a fanatismus#, szomorujáték; Goklen Adelaide 
szomorúját ék, mind a kettő Voltairetől. Az utóbbi Bécsben jelent 
meg 1772-ben, az előbbit magam nem láttam, csak a Sándor Ist
ván Könyvesháza említi. 1776-ban Euripides • Fédra és Hippoli- 
tus#-át adta ki, 1777-ben a «Horatiusok és Curiatiusok# és a «Mit- 
ridates# czímü szomorujátékot, melyeket 1785-ben a Prágában 
megjelent «Magyar Anacreon# követett.

Még megemlítjük Győrfi Jánost, a ki «Klimius Miklósnak 
föld alatt való útját# fordította magyarosan és elég híven; Német 
Pált, a ki «Ezopus életét és fabuláit# adta ki, MéheB Istvánt, a ki 
Corn. Nepos «Geographiai kulcsát# és Nagy Lajost, a ki Cató ver
seit bocsátotta közzé.

X. A  népies iskola műfordítói.

Minthogy az az irány, melyet irodalmunkban Dugonics And
rás kezdett legelőször művelni, leginkább arra czélzott, hogy a köl
tészet mind tartalomban, mind formában magyar legyen: termé
szetes, hogy ez irány emberei sokkal kevésbbé foglalkoztak idegen 
remekekkel, mint a francziás és a klasszikái iskola megindítói. De 
azért itt is találkozunk szorgalmas műfordítókkal, s épen a debre- 
czeni kör egyik jelese, Földi János volt, a ki — mint már említet-
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tűk — szigorúan megkövetelte a fordításnál az anyagi és amennyire 
iehet az alaki hűséget is. De valamint ő sem, úgy a népies iskola, 
többi tagja sem iparkodott megfelelni e szabálynak, s ezt az ö 
szempontjukból kiindulva — helyesen is tették. Mindenre magyar 
köntöst szerettek volna aggatni s azért inkább csak utánzatokkal 
léptek a közönség elé, mint tulajdonképeni fordításokkal. Példát 
ez utánzatokra Dugonics adott, a ki Heliodorus «Aethiopikája» 
után írta meg «A szerecsenek» czímü müvét, «A gyapjas vitézed
ben pedig Valerius Probus Argonauticonját követte. A «Nevezetes 
hadi vezérek# (Pest 1817) Nepos és Plutarchos-féle életrajzokat 
tartalmaznak, szintén meglehetős szabad átdolgozásban. Dugonics 
lefordította Sallustius «Catilina»-ját, Plantus «Menechmus»-át és 
Miles «Gloriosus»-át is; az utóbbi két darabot el is játszották a 
szegedi gymnazium iskolai szinpadán, de amennyire én tudom, a 
három fordítás közül egyik sem látott napvilágot. Mint Heinrich 
Gusztáv kimutatta, Dugonicsnak «Kun László# és «Bátori Mária* 
czímü drámái is nem egyebek szabad fordításnál.

A népies iskola fordításai közül kétségkívül legelterjedtebb 
volt a Szálkái «Átöltöztetett A eneise#1); Blumauer e hires trave- 
statióját közönségünk annyira megkedvelte, hogy még kéziratban 
is sok példánya forgott közkézen. Szálkái fordításának csakugyan 
nagyok az előnyei; már az sem kis dolog, hogy meg birta tartani 
azt a nehéz strófaszerkezetet, melyben a Blumaner stanzái van
nak írva, de ennél még nagyobb érdeme, hogy zamatos magyar
sággal tudta visszaadni ennek elméskedéseit. Igaz, hogy ott, ahol 
a német költő finom gunynyal él, az a fordításban többnyire el
veszik és nyerseséggel van pótolva de általában nagyon 
jól eltalálta az eredeti hangját. Szálkáitól van még a következő 
fordított opera-libretto is: Pikhó herczeg és Jutka Perzsi. Pest, 
1794.

Harmadik nevezetesebb fordítója ez iskolának Simái Kristóf, 
a vígjátékíró; hogy hány vígjátéka eredeti és hány fordított, bajos 
megmondani, minthogy e tekintetben nem volt scrupulosus, s nem 
tartotta szükségesnek odailleszteni az ő neve mellé az illető mű

*) Virgilius Énéássa, kit Blumauer németre travestált, most magya
rosan Szalkay Antal ur átöltöztetett. Bécs, 1792. — Újra: Blumauer átöl
töztetett Aeneise; fordította s Virgil utolsó bárom könyvének átöltözteté- 
sével megtoldta W. X. Y. Z. Páris 1833. Aillaudnál.
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szerzőjének nevét is. Pedig fordításaiban meglehetős híven ragasz
kodott eredetijéhez, miként ezt Erdélyi Károly ki is mutatta a 
•Philologiai Közlöny# 1881. évi VII. füzetében, a német szöveg
gel párhuzamosan közölve Simái «Igazháziw-jának1) egy-két jele
netét. Valamint ebben, úgyMoliére «Fösvény«-ének fordításában2) 
is megmagyarosította a neveket. Harpagont Zsugorinak, Anselme-t 
Némedy Istvánnak nevezi, Simon mester pedig Kötmög zsibvá- 
sáros lett nála. A darab «állapot*-ját úgy mondja el, mintha az* 
Magyarországon esett volna meg; egy kis történetkét beszél el, s 
a végén hozzá teszi: «Ennyi a hagyomány, a többi költött dolog- 
A játék helyheztetik Révkomáromban» .8) Az említetteken kívül még 
két színdarabját sorolom itt fel, még pedig olyanokat, melyeket 
maga is fordításoknak vall; az egyik Plautus «Váratlan vendége 
a másik Weisse «Házi orvosság* czímü vígjátéka, mely utóbbi 
szintén Endrődy Magyar Játékszínében látott napvilágot. Simái 
valamennyi munkáját, s így fordításait is, tősgyökeres magyarsággal 
irta meg; nyelve — mint Szász Károly is megjegyzi — folyékony,, 
csakhogy nem erőteljes.

E helyen akarok szólam Csokonai Mihály műfordításairól is,, 
a ki bár szorosan véve nem tartozik a népies iskolához, de mégis 
ehhez állott legközelebb. Debreczen nagy fia már irodalmi pá
lyájának legelején sürüen fordítgatott klasszikus és modern iro
dalmakból, különösen pedig Metastasióból. A dallamos nyelvű 
olasz poéta nagyban hozzájárult Csokonaink verselő technikájának 
fejlesztéséhez, s azt hiszem, kivált e fordításoknak köszönhetjük  ̂
hogy a müforma egyik legügyesebb mestere lett belőle. Már 1793 
táján, mikor a Békaegér-harczot írta, átültetgetett egyetmást nyel
vünkre, de e fordításai nagyobbrészt csak kéziratban forogtak a 
debreczeniek között. Csurgón lakta idejében készültek el «Vergi
lius Georgikái*. Csokonai maga említi, hogy e fordítást teljesen be
fejezte, sőt hogy a második könyvet meg is küldte gróf Festetics 
Györgynek, de fájdalom, az egész nyom nélkül elveszett. Meglehet,, 
hogy a keszthelyi könyvtár valamelyik zugában lappang.

Csokonai legkitűnőbb műfordítása, mely egyúttal egész for

*) Igazházi, egy kegyes jó atya, mulatságos játék 5 felv. Kassa, 1790~
a) Zsugori, telhetetlen fösvény ember, vígjáték 5 felv. (Megj. Endrődi 

Magyar Játékszínében. I. köt.)
3) L. Szász Károly: «Moliére*forditásaink»-ról.
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dított irodalmunknak egyik díszét teszi, Kleist Ewald «Tavasz*-a. 
Az eredetit Kazinczy Ferencz küldötte meg neki, miként azt meg 
is jegyzi egyik Kis Jánoshoz írt levelében: «Ennek (Csokonainak) 
minden munkáimon kívül egy Kleistot és Bürgert küldöt
tem, s akartam, hogy ezeknek példájok szerint ne névnapi kö
szöntőket, ne török marsokat írjon, hanem dalija a szív szelíd ér
zékenységeit. » A «Dorottya^ költője méltónak is mutatta magát e 
figyelemre. Kleist-fordítása nemcsak ama meglepő tapintat által 
tűnik ki, melylyel az eredetinek hexametereit 8 és 7 szótagu ke
reszt-rímes sorokkal helyettesíté, hanem egyszersmind ama hŰBég 
által is, melylyel a német szöveg minden árnyalatát iparkodott 
megóvni. «A fordításban — így szól a bevezetésben — leginkább 
az a czél állott előttem, hogy ennek e gyönyörű poétának egy sza
vát, vagy annyival inkább egy képecskéjét el ne hagyjam vagy gyar
lóvá ne tegyem, vagy meg ne homályosítsam, mi miatt sokszor in
kább tettem hozzá s a verset pótoltam, mintsem hogy a rövidítés 
és szorítás miatt valamely szép szavát vagy gondolatát elmellőz
zem vagy meggyomrozzam.*

Kleist mellett legszívesebben foglalkozott Mária Terézia ud
vari poétájának, a már fentebb említett Metastasiónak énekes játé
kaival, melyekből, nézetem szerint többet fordított annál a kettőnél, 
melyek nyomtatásban megjelentek. Czímeik: «A pásztorkirály, ér
dekes pásztorjáték három felvonásban, szerzette Metastasio Péter. 
Nagyvárad, 1806.# «Galatea, énekes játék, szerzette Metastasio 
Péter, császári poéta. Várad, 1806.» Már ezek sokkal kevésbbé si
kerültek a «Tavaszinál, a mi természetesnek fog feltűnni, ha meg
gondoljuk, hogy Metastasiónak majdnem egyetlen bája: az ő 
zengzetes verselése, melyet magyarban bizony nehéz elérni. Ki
tűnően fordított Csokonai Anakreon-féle dalokat is. Már Gyulai Pál 
említette egyetemi előadásaiban, hogy senki sincs Berzsenyin kívül 
az egész magyar irodalomban, ki a klasszikái szellemet oly kitü
nően tudta volna átültetni nyelvünkre, mint Csokonai, aki Ane- 
kreon-fordításával felülmúlta valamennyi elődjét. Lefordította Cso
konai Torquato Tasso «Amintas»-át is, ezzel a második magyar 
Tasso-fordítást bocsátva közzé. (Az első: Tanárky «Megszabadított 
Jeruzsálem# *e volt, melyről később.) A prózában fordított költe
mény szintén Váradon jelent meg, ugyancsak 1806-ban. Ameny- 
nyire lehetett, Csokonai visszaadta benne Tasso enyelgő hangját, s 
csak azt kell sajnálnunk, hogy ezt nem inkább kötött alakban
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tette, holott ő ebben nagyobb művész volt, mint a kötetlenben. 
Végül hadd említsem, hogy átdolgozta magyarra a «Batrachomyo- 
machiát* is, amely mű azonban inkább megy eredeti, mint fordítás 
számba. — Csokonai a <■ Magyar Hírmondó* 1794. évf. 64:?. lap
ján egy jelentést bocsátott közzé munkáiról; ezek között találhatni 
a következő — részben elkallódott — műfordításai czímeit is : Pat- 
ravszki, vígjáték Terentius után; Cyrus és Lysimachus, két szó- 
morujáték Rue Károly franczia poéta után; Az Elhagyatott Didó, 
énekes játék Metastasio után; A Pásztorsíp, Sikanéder és Mozart 
után; Metastasio 17 cantateje és canzonettája; Az Elragadtatott 
Veder, comica epopeia Tassoni után.

Sárvári Pál «Csokonai életének töredék-vonalain-ban1) em
líti, hogy fordított a költő Ovidiusból és Anacreonból is, s hogy to
vábbá átültette Metastasio «Szabadulás* czímü müvecskéjét is. 
Fordította Popé egy idilljét is, csakhogy már ezt nem az eredetiből, 
hanem franczia prózai fordításból, még pedig rendkívül híven. 
A «Diétái Múzsáiban is számos olaszból fordított dolog akad, töb
bek között Metastasio «Angelica»-ja; van aztán ott sok apróbb 
dalocska is, melyeket nagyobbrészt Eschenburg «Beispielsamm- 
lung»-jából fordított Csokonai. Megemlítjük még, hogy Kölcsey 
azt is felrója neki, hogy «eredeti* dalai között sok van olyan, me
lyek tulajdonképen nem is eredetiek: «Különös, így szól, hogy 
épen az, ki leginkább prédikálta literatúránkban az originalitást, 
legtöbb darabokat idegenek után készített, s nem több szabadság
gal, mint Vérségi a maga dalait, melyeknek orgináljaikat Ramler 
gyűjteményéből maga kimutatgatta, valamint azokat is, melyeket 
az «Aglájá»-ban ki nem mutogatott.» Azt hiszszük, Kölcsey e rész
ben nem itélt egészen elfogulatlanul, épúgy, mint nem akkor, mi
kor Csokonai Tasso és Metastasio fordításait «nagyon középsze
rűeknek)) mondta. Végül csak azt, hogy Csokonai Moliéreből is 
fordított: még pedig «A képzelt beteg* híres harmadik intermé- 
-dejét.

A debreczeni körnek már két ízben említett jelese, dr. Földi 
János szintén sok fordítással gyarapította irodalmunkat, melyek 
leginkább az akkori folyóiratokban elszórva láttak napvilágot. 
A «Heliconi Virágok*-bán is találhatni néhány horatiusi és catul- 
lusi verset az ő «igaz, idegennel nem egyveleges magyarságában*.

*) Kisfaludy-társaság évlapjai. 1846.
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Tőle van még: Reland Adorján «Galatea*-ja, 13elégiában; Erköl
csi Könyvecske, irta Campe (Komárom 1789) s végül «Lucinda, 
énekes játék Gellert után*, mely, mint Toldy megjegyzi, az első jó  
énekes szöveg nyelvünkben. Magam róla Ítéletet nem mondhatok, 
minthogy e mü csak kéziratban maradt fenn s hozzá nem juthattam.

Megjegyzem még, hogy a «Hunniás» éneklője, Pálóczi Hor
váth Ádám szintén fordítgatott, még pedig leginkább Vergiliusból. 
Aeneiséből az 1787-diki «Magyar Múzsa* közölt, mutatványt. Eb
ben jelent meg egy értekezése «a fordításokról* is, melyben kivált 
Bacsányi később említendő átültetéseiről szólott. Mint kéziratban 
levő versgyűjteményének már czíme is mutatja («0 és új mintegy 
ötödfélszáz énekek, ki magam csinálmánya, ki másé*), ebben is sok 
apróbb fordítása van összegyűjtve.

A «Peleskei nótárius* megörökítője, Gvadányi is adott ki 
egy fordított munkát, melynek czíme : «XII. Károly, Svéczia kirá
lyának élete.* Pozsonyban jelent meg, 179:2-ben.

XI. E korszak többi műfordítói.
Természetes, hogy az eddig megemlítettekkel korántsem me

rítettük ki az 1772— 1808-ig tartó időszak műfordítói irodalmát. 
Hogy ennek teljes képét adhassuk, szükséges azt lehetőleg egész 
terjedelmében ismernünk. Ezt az által véltem eszközöl hetőnek, 
hogy jelen dolgozatomban minden e korszakban megjelent szép- 
irodalmi fordított munkát fölsorolok. A jelentéktelenebbeket, me
lyeket az eddigi fejezetekben föl nem sorolhattam, itt állítom azért 
össze, még pedig könnyebb áttekinthetés végett betűrendben. Nem 
mondom, hogy e jegyzék teljes, de azt igenis mondhatom, hogy a 
budapesti nyilvános könyvtárakban alig lesz található ide vágó 
munka, mely figyelmemet elkerülte volna.

Alaxai József: Pásztori oktatás. Irta francziául Montazet. 1790.
Aszalay János, Kazinczy tanfelügyelői segéde: Lessing meséi. 

1793. (E  fordítást Kazinczy átnézte és kijavította.)
Balla Imre : Tréfás elméjű bölcs Diogenes Philosophusnak histó

riája. Kolozsvártt, 1782.
Bálintitt báró: Kódrus, szomorújátók, irta Cronegk. Vácz, 1784.
Bartzai Klára : Jó illatú füst, azaz Könyörgések, melyeket német

ből fordított. Kassa, 1782.
Barcsai László : A Tolvajok, egy szomorűjáték öt felvonásban, 

szerzette Fridrik Schiller, ( « Borzasztó rossz fordítás*, mondja róla Vö-
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röamarty színi bírálataiban. Ossz. M. X. k. 444.1.) Az óra járásához 
alkalmaztatott ember, avvagy a rendtartó házi gazda. Vigj. 2 felv. 
Hippelből.

Benyák Bernát: Okos elmének mulatozása. Irta francziául Brueys 
apátur.

Berzeviczy Pál : Alcides a válaszúton, irta Metastasio Péter. 
Pest, 1793.

Bethlen Imre gróf: A  posta-tzúg, vigj. Ayrenhoftól. Maros-Vá- 
eárhely, 1793.

Bornemisza János báró: Estvéli időtöltés. Kolozsvár, 1777. —  
Igaz hitet megvető szabados léleknek élete, szomorujáték. Ugyanott.

Bölönyi: Mária vagy a nemes gondolkodású parasztleány, egy 
igen szomorú történet. 1794.

Csépán István : Zrínyi Miklós, avvagy Szigetvárának veszedelme, 
vitézi szomorujáték, irta németül Werther Kelemen. Komárom, 1790.

Czinke Ferencz: Hegyfalvi történetbéli szálának magyarázatja 
vitézi versekben. Veszprém, 1794.

Legifj. Dániel István báró : Marmontel Belizárja. Kolozsvár, 1776.
Dezsőfy József gróf. Fordítások Xenophonból és a görög antholó- 

giából. (A  Felsőmagyarországi Minervában.)
Erdődy Lajos : Átok, melyet a francziáknak német versekben éne

kelt Haschka Lőrincz Leopold ur, magyar versekbe foglalt Diószegi. —  
Buda, 1793.

Fellegváry Ágoston : Herczeg Piripionak tündér története. Pest, 
1805. (Wieland «Don Silvio de Rosalva»-ja II. részének 6. könyve: Die 
Geschichte des Prinzen Biribinker.)

Fodor Pál: Bibliabéli Históriák, irta Hübner. Pozsony, 1772.
Fülep G ábor: Uzong, napkeleti történet, készítette Haller Albert. 

Pozsony 1752. — Kegyesség segítő keresztény erkölcsi elmélkedések. 
Pozsony 1795.

Gellei József: Ifjabbik Robinson, irta Campe. 1787. Hallónak 
boldog estvéje. Pozsony, 1788.

Gindel József: Telemak és Kalypso, vagyis futással győzöttetik 
meg a szerelem. Vácz, 1795. —  A nemes hazugság, egy érzékeny játék, 
irta Kotzebue. Pest, 1793.

Gorové László : Jetzid és Hába. Buda, 1806.
Gőböl Gáspár: Az első embernek elesése, irta Durand, fordította 

versekben— . 1789.
Gyarmati Sámuel: Ifjabbik Robinson, irta Campe. Kolozsvár, 

1793. —  Amerikának föltalálásáról, irta Campe. Kolozsvár, 1793.
Hajas István: A szűz Mária védelme, irta Hannenberg. Vesz

prém, 1791.
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Horváth József: Emberi okosság.
Hunyadi Ferencz: József eladattatása. Milton után. 1794.
Igaz Simon: Okosdi Sebestyén, a köznép számára írott könyv, 

Salzmann után. 1797.
Institoris Mihály : A mi urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének 

ée halálának históriája. Pozsony, 1773.
Jakab András : Vasárnapi szent igék, irta Tschupiek. 1790.
Jenei Márton : A keresztnek közönséges útja, irta Haeftems Bene

dek. Pest, 1772.
Jósintzi Sáudor: A ----- nak főhadvezérnek halálos ágyában

gyermekéhez tett utolsó tanítása. Kolozsvár, 1881.
Kurádi János: A szép Uránia Amerikában, ford. olaszból. 

Pest 17%.
Kármán József: Istennel való társalkodás, irta Sturm és Tiede. 

Pozsony 1784.
Katona József: Fiatal korában több színművet fordított, melyek 

azonbau jobbára csak kéziratban maradtak. Ilyenek: Szmolenszk os
troma, Aubigné Clementia, Montbelli grófok, Üstökös csillag, Medve 
Albert.

Kelemen László: Csapi Péter, vagy a kincskeresők, vigj. Pest* 
1792. — A gazdaBszony, vigj. Pest, 1792.

Kép 6 . L . : A szerelem példája, azaz szerencsés florencziai, vagyis 
deli a Valié olasz grófnőnek magától egybeszedett történetei, ford. né
metből. — 1787.

Kibedi Sámuel: Scapin csalárdsága, irta Moliére. Kolozsvár, 1793.
Kisfaludy Sándor: Binaldo és Armida (részlet Tasso «Megszaba

dított Jeruzsálem*-ének XIV. XV. és XVI. énekéből). Megj. hátra
hagyott munkái II. kötetében. A fordítás körülbelül 1793-ban ké
szülhetett.

Kresznerics: Julianus Caesarjai. Győr, 1805.
Kún Szabó Sándor: Bomeo és Juha, polgári szomorújáték, öt 

felvonásokban, mely németből magyarra fordíttatott. Pozsony 1786.
Kóré Zsigmond: Az embergyűlölés és megbánás, irta Kotzebue. 

Bécs, 1790.
Kozma Gergely: Szerecsen rabok, irta Kotzebue. Pozsony és 

Pest, 1802.
Latzkovics János: A maczedoniai vitéz, irta b. Fridrik Trenk. 

Kolozsvár, 1790.
M. J. (B.) Gróf Pontisz, avvagy a tulajdon fia által megöletett 

atyának szomorú története. Pozsony, 1788.
Nádaskai András: Fridrik Eliziumban. Pozsony, 1788.
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Nádudvari Elek: Fogadástételnek jó illatú áldozatja. Kolozs
vár, 1772.

Nagy István: Keresztény Elmélkedések, irta Rambach János. 1790.
Nagy Lajos : Eger, 1772.
Német Pál: Ez opus élete és fabulái. Pest.
Németi Sámuel: Három prédikácziók, irta Dodridge Fülöp. — Az 

Űr asztalának méltó vendége. Pest, 1782.
Osváld Zsigmond : Panaszolkodó feleség (Erazmus beszélgetései

ből). 1787. — Gróf Essex, ezomorújáték. 1785.
Ozoly Flóra: A halandó testben szenvedő halhatatlan istennek 

históriája, irta Stamburstius. Eger, 1776.
Pajor Gáspár: Fédon, irta Mendelssohn. Pest, 1793.
Pápai István : Az emberről való levelek (Popé). Szeben, 179'.
Pasquál József: A szegénység a kevélység társaságában, vagyis 

dón Ranudo de Kolibrados, vigj. 5 felvonásban. 1806, Nagyvárad.
De la Plume: A veres barátnak egy elpusztult templom mellett 

való szomorú képzelődései, melyeket Fridrik verskölteményeiből ma
gyarra fordított—. A nagyszívüségről, 1790.

Pozsonyi Papság : A tisztségre vágyódok, vigj. Pozsony, 1790.
Sándorü: A megszabadító, éneki szerzemény, Rautenstrauchtól.
Sebestyén L .: A tündérsíp, egy daljáték. Vácz, 1804.
Sebők József: A bölcs Salamonnak utolsó szavai, irta Jablonski. — 

Huszonegy erkölcsi prédikáczió.
Seelman Károly: A minister, egy érzékenyjáték. Kolozsvár. — 

Aurelius, vagy a nagylelkűségnek néma tusakodása. Kolozsvár, 1794. — 
A tettetett beteg kisasszony, vigj., németül irta Landes. — A gyerme
kek barátja, irta Weisse. — Fanni és Maudeville, nézőjáték. — A maga 
mátkájáért ártatlanul halált szenvedett gróf Essex, szomorújáték. — 
Vailer és Aloysia, szomorújáték. — A hassziai hadi tiszt Amerikában. 
Fejérvár, 1794.

Sipos Márton: Az igaz útnak megválasztása, irta Gotti cardina- 
lis. Eger, 1775.

Slav S. J.: G. nevezetű svéd grófnénak élete, irta Gellert. Po
zsony, 1778.

Sófalvi József: A természet szépségéről való beszélgetések. (Sul- 
tzer). Kolozsvár, 1777. — Erkölcsi elmélkedések (Sultzer). Kolozs
vár, 1776.

Szaller György: Az isten a tiszta szerelem (irta Ekkartshausen). 
Pozsony, 1796.

Szerelemhegyi András: A magokkal elhitetett íilozofusok, egy vig 
énekes játék. Pest, 1795.

Szüts István: Erkölcsi és elegyes versek, németből. Pozsony, 1791.
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Takáts Ádám: Kegyes Elmélkedések. 1797.
Tordai Sámuel: A svétziai grófnénak élete, irta Gellert. Kolozs

vár, 1772.
Vályi K. András: Keresztény érzékenységek, irta Wieland. 17S9. 

A Norma és a Levélíró.
Yesselényi Mária b.: A szüntelen való örvendezésnek mestersége. 
Vesselényi Zsuzsánna b.: Gályarab, irta francziául Fenouillet 

Falbaire.
Veres M. : Elisa, vagy: Milyennek kell lenni az asszonynak *? 

Pozsony, 1803.
Vitéz Imre: A tiszta és nemes szeretet ereje (irta Dusch). 

Kassa, 1789.
Zalányi Péter: Belisarius, irta Marmontel. 1772, Kolozsvár. 
Zimmermann János : Uzong, napkeleti történet, irta Haller. 1792 
Zoltán József: Telemák bujdosása, irta Feneion 1782.

(Vége következik).
R a d ó  A.

Martialis XI, 84.

Styx komor árnyaihoz még hogyha leszállni nem óhajtsz 
Antiochus borbélyt óvatosan kikerüld.

Nem vagdalja olyan fájdalmasan össze a karját 
Phrygia vad népe, hogyha rajongva dühöng.

Alcon is szelidebb metszést tesz bélszakadásnál,
És a midón eltört csontokat összekötöz.

Nyírja meg ő egy rút Cynicus s egy Stoicus állát,
S a porlepte sörényt pályafutó lovakon.

Scythia bércze alatt leberetválhatja Prometheust,
Hogy mellét csupaszon marja ki a keselyű.

Anyjához menekül Pentheus, megélőihez Orpheus, 
Antiochus barbár késeit észrevevén.

Mert valahány behegedt sebhelyt látsz arczomon, a mely 
Mint egy ökölharczos homloka, úgy tele van ;

Nem karmolta belém ezeket haragos feleségem,
Mindezek Antiochus durvakezű nyomai.

Senki se bölcsebb már e világon a kecskebakoknál,
Mert hordják a szakáit, s nem tűrik Antiochust.

Ifj. R em ényi E d e .
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AZ ATTIKAI KÖZTISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL,

Bevezetés és előszó.
Midőn jelen értekezésünk megírásához jó idővel ezelőtt hoz

záfogtunk, már akkor teljes tudatában voltunk azon nehézségek* 
uek, a melyekkel munkánk folyamában részint kibékülnünk, részint 
megküzdenünk kellett; s nevezetesen mennél tovább haladtunk a 
reá vonatkozó anyag összekeresésében, annál inkább meggyőződtünk 
affelől, hogy tárgyunknak az attikai intézmények korszakonkénti 
fejlődésén alapuló történeti előadása teljes lehetetlenség. Attika 
történelmének azon régibb korszakaiból, a melyeknek alaposabb 
ismerete ilyen előadáshoz nélkülözhetetlen lenne, olyan kevés, s 
annyira töredékes tudósítások jutottak csak hozzánk, a melyek 
még az általánosságban szóló modem iró munkálkodását is csak 
böngészésnek tüntetik fel e téren. A mi tárgyunk természetesen 
épen olyan részletességet kíván meg, mint a milyen fontossága van 
az attikai államrendszer teljes ismeretére nézve. Már pedig szük
ségtelen talán említenünk, hogy az attikai államrégiségekről még 
általában is csak Pericles korától kezdve vannak biztosabb, alapo
sabb ismereteink; nekünk is meg kellett tehát elégednünk azzal, 
hogy e fejlődés menetének rendszeres előadását egészen mellőzve 
csupán a Pericles korától a chaeroneai csatáig terjedő időszakra 
vonatkozólag' kísértsük meg tárgyunkról szólani, csak néha-néha, 
a hol forrásaink erre képessé tettek, jegyezvén egy-egy intézkedés
ről meg, hogy már régibb korszakból veszi eredetét.

Mint Attika államrégiségeire általában, a mi főforrásaínkúl 
is a tíz szónok és a szótárirók szolgáltak. Amazok közöl a legtöbb 
és legbecsesebb adatokat természetesen Demosthenesnek, utána 
pedig rang szerinti sorban Aeschinesnek, Dinarchusnak, Lysias- 
nak, Hyperidesnek, Antiphonnak, Andocidesnek, Isocratesnek és 
végre Lycurgusnak köszönhetjük. Isaeus szónok tárgyunkra vonat- 
kozólagmajdnem teljesen hasznavehetetlen volt; valamint az emlí
tett többi kilencz szónok, de különösen Demosthenesnémelybeszédei 
sem nyújtottak egy tárgyra nézve sem szóra méltó felvilágosítást. A 
szótárirók közöl tárgyunk szempontjából az első helyet Julius Pollux 
érdemli meg, és pedig csaknem kizárólag müvének nyolczadik köny
véért ; de nélkülözhetetlenek voltak ezenkívül különösen Suidas, 
Harpocratio, Photius és Hesychius is. Egyéb régi irók közöl bizonyos

Philologlai Közlöny. VU . 6. 44
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elővigyázattal Plató munkáiból (különösen a IloXitsía- és a Nó[jloi« 
ból) voltak egyes helyek felhasználhatók. Aristotelesnek inkább az. 
államrégiségek általános tárgyalásakor lehet hasznát venni; álta
lunk felhasznált csekélyszámú helyei alig érdemelnek említést. A 
történetírók közöl Xenophon olvasása közben s ezenkívül Plutar- 
chusban akadtunk nehány felhasználható értesítésre; ezeket dol
gozatunk érdekében értékesíteni nem mulasztottuk el. Egyéb 
ókori írók munkáiban tárgyunkra vonatkozó speciális kutatásokat 
nem tettünk, s a belőlük netán előforduló idézeteket a véletlenen, 
kivül, a melynek ilyen hosszabb időt kívánó dolgozat készítése 
közben tagadhatatlanúl nagy szerepe van, a modern írók utasítá
sainak köszönhetjük.1)

Azon segédmunkák jegyzéke, a melyeket értekezésünkben 
felhasználtunk, lenn következik. Eredeti munkát e helyen csak 
egyet nevezhetünk meg, Dr. Télfy Corpus Juris Attici (lovoqürprj 
tö)v ’Amxűv vópitüv) czimü müvét; ennek első részéből, az attikai 
törvények gyűjteményéből sok értekezésünkre vonatkozó adatot 
vettünk át, a gyűjteményt kisérő becses commentariusok pedig az 
anyag rendszerezése után véleményünkben nem egyszer erősítet
tek meg. A külföldiek közöl tárgyunk szempontjából minden tekin
tetben Platner munkája érdemelt legtöbb figyelmet, a melynek 
előnyét a Meier és Schoemann-féle munka felett (Boeckh ítélete 
daczára, Encycl. u. Methodol. dér philolog. Wissenschaften 361.1.) 
más tekintetben is abban találtuk, hogy nem két különböző fel-

*) A tíz szónokból való helyek az egyes beszédek paragraphusai sze~ 
rint vannak idézve, ezek, a történetírók és Plutarchus a legújabb (1871—  
1882) Teubner-féle szövegkiadások szerint. Csak Demosthenest idéztük 
paginák szerint, mert nagyobb terjedelmű lévén, az ntánanézést meg kíván
tok ezzel könnyíteni. Pollux betűrend nélkül írt munkája csak az 1706-ik 
amsterdami Hemsterliuis-féle 2 nagy folio kötetes kiadásban állt rendelke
zésünkre, s azért az idézetek is ebből valók. Hogy különben e görög tárgyú 
magyar munkában az idézetek czímeit latinul közöltük, ez az általános 
szokással, a helykiméléssel, a szabatossággal, a nyomdai nehézségekkel, s 
végre avval indokolható, hogy anyaggyüjteményünk ekkép lévén eredettől 
fogva összeállítva, nem tartottuk e csekély hiányosságot az átjavítás fárad* 
ságára érdemesnek, annyival kevésbbé, mert olvasóink előtt ez épen oly 
kevéssé fog nehézséget képezni, mint azon másik körülmény, hogy némely 
terminus technicusokat jobbnak láttunk a szövegbe is görögül venni fel* 
mint a szokás által nem szentesített fordításukkal értelmi zavarokra adni 
alkalmat.
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fogású, hanem egy, öntudatosan dolgozó és rendkívül szellemes 
tudóstól ered; míg Heffter munkáját, ha a fennebb említettel nem 
állja is ki a versenyt, azon körülmény tette mellőzhetetlenné, 
hogy szerzője nemcsak a görög ókor alapos ismerője, hanem kitűnő 
jogtudós is volt.

A mi már most az anyag kezelésében való eljárásunkat illeti, 
ebben a legnagyobb tárgyilagosságra törekedtünk, s megbízható 
adat nélkül egy állítást sem akartunk koczkáztatni ,* ezért több 
tárgyban helyesebbnek gondoltuk teljes tudatlanságunkat beval
lani, mint felőle indokolatlan hozzávetésekbe bocsátkozni.

Szükségessé tette ezen eljárást azon körülmény is, hogy for
rásaink között a főhelyet a tíz szónok tendentiosus beszédei fog
lalták el. Tudvalevőleg csak igen kevés ügyet illetőleg vagyunk 
olyan szerencsés helyzetben, hogy fölötte két szónok fenmaradt 
ellenbeszédeiből ítélhetnénk; a túlnyomó számuakat csak egy-két 
szónok támadó- vagy védbeszédeiből, tehát egyoldalúlag ismerjük. 
Már pedig ha valahol, úgy leginkább a mi tárgyunkra nézve vesze
delmes a görög szónokoknak azon ismeretes tulajdonsága, hogy a 
(rossz értelemben vett) «xöv r̂ca) Xó̂ ov xpeírra) jroietv*-féle sophisti- 
cus elv alkalmazásához különösen ügyvédi szereplésükkor rendkí
vül értenek. Épen mint a két oldalról ismeretes ügyekből (pl. 
Demosthenes megkoszorúzásának, vagy a hírhedt követségnek 
ügyéből) tanuljuk, nem ritkaság, hogy egyik szónok a másikkal 
szemben más, állítólagosán érvényben volt, vagy érvényben levő 
törvényre hivatkozik, vagy, ha ezt nem teheti, ugyanazon törvény
nek egészen más magyarázatot ád. Ez az egyik körülmény, a me
lyet a modern írónak szem elől téveszteni nem szabad. Van azon
ban a görög szónokoknak egy másik, ezen elsővel némileg ellenkező 
tulajdonságuk is, hogy ugyanis a szónoklattan egyik szabályát 
mértéken túl alkalmazva tekintet nélkül ellenfelük politikai és 
egyéb érdemeire minden eszközt megragadnak arra, hogy amazt 
az illető fórum előtt annak rendje szerint lepiszkolhassák. E szo
kásuk pedig minket az előbbivel egyaránt érdekel; mert hiszen a 
tisztviselők különös bűneseteire vonatkozó adatainkat, a melyek 
részben az eljárás elvonására szolgáltak, más források hiányában 
a szónokok beszédeinek ép azon részeiből kellett merítenünk, a hol 
ellenfeleiknek előéletűk szennyfoltjait szemökre vetik. A mi a szó- 
tárirókat illeti, ezekkel szemben sem vagyunk sokkal fényesebb 
helyzetben; nagy részöknek fontossága ma már csak abban rejlik,

44*
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hogy munkálkodásuk idejében még számos olyan forrás állott ren
delkezésökre, a melyek korunkig részben vagy egészen az enyészet 
martalékaivá lettek; különben forrásaikkal szemben a miénkhez 
hasonló állást foglaltak saját korukban el, azon különbséggel, hogy 
modern írónak aligha néznénk el olyan felületességet, s olyan 
goromba hibákat, mint a milyenekkel nálok elég gyakran találko
zunk. Van ezenkívül még egy körülmény, a melylyel a hasonló 
tárgyú dolgozatokra vonatkozó anyag rendszerezésénél ki kell 
békülnünk; s ez az, hogy sem a szónokok nem éltek és írtak mind 
ugyanazon időben, sem a szótárirók, sem többi forrásaink. De 
vegyük tekintetbe azt is, hogy ezen időkülönbség épen főforrá
sainknál, a szónokoknál legcsekélyebb (Antiphontól Dinarchusig 
számítva nem egészen egy század) és hogy a tíz szónok szereplése 
olyan korszakba esik, a melyben az attikai államrendszer az 
Euclides nevéhez kötött reactio után erőszakos változásokat nem 
szenvedett.

Az említett többi nehézségek sem annyira jelentékenyek, 
hogy egy a miénkhez hasonló tárgyú dolgozat anyagának rendsze
rezését egyáltalában lehetetlenné tennék. Értesítéseink általában 
véve oly roppant számúak és annyifélék, hogy e rendszerezésnek 
legalább megkísértését okvetetlentil indokolják. Hogy azonban ezen 
rendszerezés örökké csak többé-kevésbbé kísérletszerü marad, az a 
mondottak után természetes. Épen ezen körülménynek világos 
tudata, a melynek következtében az utánunk létrejövő kísérletek 
létjogát is szíves örömmel ismerjük el, indított bennünket is annak 
reményére, hogy — habár az általunk is rendszerezett anyag egy 
részét már több külföldi előzőnk dolgozta fel, — fáradságunk talán 
még sem lesz egészen felesleges, és pedig még ott sem, a hol elő
deinkével nemcsak anyagunk, hanem szempontunk is megegyezik, 
mint például az előleges vizsgálat és a felelősségrevonás örökös 
kérdéseinél. Minden új, többé-kevésbbé szellemes kísérlet létjogá
nak főfeltételéül tartjuk azonban, hogy lehetőleg egyéni legyen ; s 
részünkről azért is feljogosítottaknak hiszszük magunkat a fennebb 
említett reményre, mert előzőinknek még ott sem jártunk nyomá
ban, a hol azt tehettük volna, hanem csak útunk czéljánál, — az 
anyag teljes rendszerezése után, — kérdeztük meg őket utazásuk 
közben tett tapasztalataik felől. Ily módon vált csak lehetségessé, 
hogy azon vidékről, a melyen átutaztunk, eredeti, idegen elemektől 
nem befolyásolt képekre tehessünk szert, és hogy útunknak végén
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tapasztalatainkat csaknem épen oly mértékben használhassuk fel 
az ő előadások ellenőrzésére és kiegészítésére, mint a mennyit a 
mi előadásunk érdekében nekik köszönhetünk.

Különben ez ideig tudtunkkal a külföldön sem jelent meg 
olyan munka, a mely megvizsgálásukon és számadásukon kívül az 
attikai tisztviselők ellenőrzéséről és bűntényeik megtorlásáról külö
nösen értekeznék; úgy, hogy értekezésünk, a mi a dolog lényegét 
illeti, mégis csak úttörőnek tekinthető. Épen azért, ha olyan tudó
sok, mint Meier és Schoemann (előszavuk elején) avagy Boeckh 
Ágost (Die Staatshaushaltung dér Athener ez. munkája 2. kiad. 
előszavának végén) elég szerények voltak Homerus e szavait: 

dk xXéoc oíov áxoóojtev, oöSé t i  tőpisv* (II. II. 486.) állítani 
munkájuk élére, legyen szabad nekünk a legbölcsebb görög szavait 
ismételnünk, a ki Plató Phsedojában így szól: jjl-íJv xá̂ to
axof í̂ rcepí aottöv Xé̂ ío* át jiiv oov TOf/ávü) áxTjXotóí, ípfl-óvoc o&ősic 
XáYetv*. (Phaed. 61. D.)

A felhasznált segédmunkák jegyzéke.1)
Dr. Kari Friedrich Hermann, Lehrbuch dér griechischen 

Staatsalterthümer aus dem Standpunkte dér Geschichte entworfen. 
Yierte Aufl. Heidelberg, 1855. 8-r.

Georg Friedrich Schoemann, Griechische Alterthümer, Greifs- 
wald, II. Bde. I. Bd. Staatsalterthümer, 3. Aufl. 1871. 8 -r.

Ugyanaz, de comitiis Atheniensium libri trés, Gryphiswal- 
diae, 1819. 8-r.

August Boeckh, Die Staatshaushaltung dér Athener, Berlin, 
1851. 2. Au«g. III  Bde. 8-r.

J. B. Télfy. Corpus Juris Attici (Sovâ co-jfí) twv 5ATttxd>v vójxcov), 
Grsece et Latiné, Pestini et Lipsiae, 1868. Nagy 8 -r.

Ugyanaz, Opuscula Graeca (St>Y*jfpa[ijtáTia ?EXXY]vtxá), Buda- 
pestini, 1880. Nagy 8 -r.

Dr. Télfy Iván görög államrégiségi előadásai a budapesti kir. 
tud. egyetemen az 1879/80. tanév II. felében.

August Wilhelm Heffter, Die Athenáische Gerichtsverfassung, 
Ein Beytrag zűr Geschichte des Rechts, insbesondere zűr Ent- 
wickelung dér Idee dér Geschwornengerichte in altér Zeit. Cöln, 
1822. 8-r.
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*) Az értekezés eredetileg az Egyetemes Philologiai Közlöny számára 
lévén írva, ezen segédmunkák közöl a legnevezetesebbeknek czimeit magában 
a dolgozatban is kénytelenek voltunk közölni.
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Eduard Platner, Dér Process und die Klagen bei den Attikem. 
Erster Theil: Process. Zweiter Theil: Klagen. — Darmstadt 
1824. 8-r.

Moritz Hermann Eduard Meier und Georg Friedrich Schoe- 
mann, Dér Attische Process, vier Bücher, eine von dér Königlich 
Preussischen Academie dér Wissenschaften in Berlin gekrönte 
Preisschrift. Halle, 1824. 8-r.

ELSŐ SZAKASZ.

Az ellenőrzésről a hivatal elvállasásakor.

Minden attikai köztisztviselő, akár sors útján, akár kézföl
emeléssel, vagy másképen választatott meg (xX-qpooToi, yeip0T0vr]T0t, 
aípstoi) valamely nyilvános jellegű hivatalos teendő elvégzésére, 
köteles volt mindjárt hivatalba lépésekor igazolni, hogy előéleté
ben nincsen olyan szenny, a mi őt a közbizalomra méltatlanná 
tehetné, és talán meg is esküdni arra, hogy hivataloskodásának 
ideje alatt is a törvényekhez fog alkalmazkodni. Azon korban 
tehát, a melyben az attikai államrégiségekről már pontosabb tudo
mást vehetünk, két intézkedés szolgált Attikában már eleve bizto- 
sítékúl arra, hogy a köztisztviselők a törvényeknek megfelelőleg 
hivataloskodjanak; először az általános érvényű előleges vizsgá
lattal járó megerősítés (őoxtjxaaía) és másodszor bizonyos tisztvise
lőknél kétségtelenül, a többieknél pedig valószínűleg a hivatalos 
eskü is.

ELSŐ FEJEZET.

A vizsgálatról a hivatalban való megerősítés alkalmával.
(Aoxtjjiaoía).

Í. §. Ezen vizsgálat szükségességéről.

Lycurgus szónok, mint Harpocratiótól és Suidastól1) tudjuk, 
háromféle nemét különböztette meg ezen előleges vizsgálatnak; 
először azt, a melylyel a kilencz archon, másodszor, a melylyel a 
nyilvános szónokok, s harmadszor, a melylyel a hadvezérek szoktak 
megvizsgáltatni. Lycurgus e felosztása hiányos lévén, betüszerinti 
értelemben nem volna elfogadható. Azért már Platner azon ma

*) Harpoor. és Suid. s. v. őoxi^aa ŝí;.
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gyarázata felé látszik a két szótáriró helyeinek hajlani,1) a mely 
szabatosabban előadva a Meier Schoemann-féle munkában talál
ható.8) E szerzők szerint Lycurgus az archonokkal a sors utján, 
a hadvezérekkel pedig a kézfelemeléssel válaszolt tisztviselőket 
akarta általában megjelölni, a mennyiben a nevezett tisztviselők 
a kétféle nemi legkiválóbb képviselői voltak.8)

Mert, hogy a dokimasia a tiz szónok korában általános 
-érvényben volt, az kétségtelen. Pollux világosan mondja,4) hogy a 
dokimasia a tisztviselők ellen jelentetett be (2x^778íXsto), még pedig 
a sors utján (xX^píotoí), és más módon választottak (atperoi) ellen 
egyaránt, ha vájjon alkalmasaké a hivataloskodásra, vagy nem. E 
hely tehát elég határozott volna, ha a sokkal koraibb, tehát e 
szempontból hitelesebb Aeschines szónoknál a hivatalnokoknak 
egy más felosztását nem olvasnók,5) a melyben a hivatalnokok 
•egy harmadik neme (/etpoTovrjtol) is szerepel. Igaz, hogy épen 
ezen hely, mint a Demosthenes felügyelői állásának hivatalos jel
lege felől való vita egyik sarkpontja, különösen nagyon egyéni 
okoskodáson alapulhat, de még sem hagyhatjuk említés nélkül, 
hogy Aeschines a xXTjpcoToi és ‘/sipotovYjioí hivatalnokokat az 
általa felállított osztályok (et&r)) elsejében sorozván, megvizs-

l) Eduard Platner (dér Process und die Klagen bei den Attikern, dar- 
gestellt von, — Erster Theil, Process. Zweiter Theil, Klagen. Darmstadt, 
1824). P. ugyanis úgy vélekedik (I. 322), hogy Lycurgus csak a vizsgálat 
különböző nemeiről akart szólni, a nélkül, hogy ezeket csakis az általa 
említett hivatalokra szorította volna. Alkalmilag mindjárt eleinte megjegyez
zük, hogy e segédmunkákat csak a forrásokból gyűjtött anyag rendszere
zése után használtuk fel. Ez okból gyakran megesik, hogy — ha járt úton 
haladtunk — okoskodásunk és annak eredménye elődeinkével megegyezik. 
De más részről csak így vált lehetségessé, hogy olyan esetekben, a hol 
véleményünkkel egyedül állunk, idegen feldolgozások a mi előadásunkat 
ne befolyásolhassák.

s) Moritz Hermann Eduard Meier und Georg Friedrich Schoemann 
{dér attische Process, vier Bücher, eine von dér Königlich-Preussischen 
Academie dér Wissenschaften in Berlin gekrönte Preisschrift. Halle, 1824). 
L. 2 0 1 . 1. 72. jegyzet.

*) Hogy az archonok és hadvezérek néha a két osztály képviselői, 
•erről 1. még Lex. Rhet. 268, 28.

4) Pollux VIII. 44. 45.
5) Aesch. in Ctes. 29. v. ö. 14, 15.
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vizsgálandóknak tartja másod sorban azokat is, a kik harmincz 
napon túl szerepeltek valami nyilvános ügy elintézésében (ooot 
ti öta/stpíCooot tö )v  rí)? itóXeox; wtép tpiáxovta vagy a kik
nyilvános munkára ügyelnek fel (ot twv őtjjiooúúv gpyiov kmaidvai); 
az általa alkotott hivatalnemek harmadik osztályába pedig azokat 
sorozza, a kik választás utján a törvényszéknél való elnöklésre jogot 
nyertek, s ezekre is kiterjeszti a dokimasia szükségét. A kérdés 
lényegében inkább a hivatalnemek meghatározóját, mint minket 
illet,1) de annyiban ide is tartozik, hogy Aeschines az általa felállí
tott második és harmadik osztály hivatalnokait egy névvel atperoi- 
nak nevezi,8) úgy hogy — nem lévén különös okunk Aeschines 
beosztását hamisnak tartani — abban kell megállapodnunk, misze
rint Pollux fennebbi helyén a atperoi megnevezés alatt a xstpotovnfjTol 
és ezen tulajdonképeni atperoi hivatalnokokat egyaránt értette* 
Aeschines ugyanott a atperol megnevezés alatt azon hivatalnoko
kat foglalja össze, a kiket pbylek, trittyák és demosok választottak 
meg, hogy nyilvános és közpénzeket kezeljenek, vagy azzal valami 
ügyet végeztessenek (tooc atperouc áp̂ ovra<; . . . oSc at cpoXai xai at 
tpiTTÓec xai ot frrjjjtoi á£ éaotwv atpoövtat va Sirjjjióaia ^p^jiata 
őta/etptCstv) s következőleg mindezek számára szükségesnek mondja 
a dokimasiát. De Meier és Schoemann (202, 72. jegyz.) és úgy lát
szik Platner is (I. 399.) azt hiszik, hogy ez azon hivatalnokokra 
nem érthető, kik, mint a phylek felügyelői (érctfî X̂ Tai) és a községi 
főnökök (drjiiapyoi) csakis az illető község ügyeinek elintézésére 
voltak illetékesek, s a kiknek állása az egész népet érdeklő illeté
kességű nem volt.8)

Hogy Lycurgus szónok elül említett felosztása betüszerinti.

J) Meier és Schoemann csakugyan (Aesch. nyomán) xXt;p<oto\, yjtpo-
tovtjto\ és aípETo't-ra osztja fel a tisztviselőket. Az Aeschines féle utolsó osz
tályról (ődoi rjYEfAovía; őuaaTrjptfov Xajxpávouat) ismét igen sok vita folyt. V. ö.
Platner, I. 314; August Wilhelm Heffter (die athenáische Gerichtsverfas-
sung, ein Beytrag zűr Geschichte des Rechts, insbesondere zűr Entwicklung
dér Idee dér Geschwornengerichte in altér Zeit, Cöln, 1822) 1. 366. kk. 1.

*) Aesch. in Ctes. 30.
8) Valószínű, hogy ezen tisztviselők számadásuk (su£ovat) analógiája 

szerint saját törzsöktől vettettek vizsgálat a lá ; hogy számadással tar
toztak, 1. Argum. ad Demosth. in Theocrin. 1321. és magát a beszédet 
(Kül. 1326.)
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értelemben nem vehető, az már azon speciális helyek felemlítésé 
bői is kiderül, a melyek a dokimasia szükségét egyes hivatalnokokra 
nézve igazolják. A következő sorokban ugyanis az archonok éa 
hadvezérek vizsgálata mellett azon többi hivatalnokokéit is fel 
fogjuk említeni, a melyeknek a forrásokban nyomára jönnünk sike
rült.1) így, hogy az areopagitákra nézve kötelező volt a dokima
sia, azt mindazon helyekből következtetjük, ahol csak szó van 
arról, hogy ki vétethetett fel az athenseiek e legfönségesebb birói 
testületébe;2) annyival inkább csodálkozunk, hogy Schoemann8}  
épen a legbizonytalanabb, e tekintetben kétértelmű, kissé külön
ben is naiv, s hozzá még kétséges hitelességű helyet választotta ki 
e következtetés végrehajtására, t. i. az Athenaeustól (XIII. p. 566. F.) 
fenntartott Hyperides-féle helyet:4) « Ttt. 8* év t<j> xaxá llatpoxXéoog,. 
el YVTjotog ó X ó 7 o c, toüc 5ApeoiraYÍTa<; <pTjaív áptoryjoavTá ríva év- 
xam)Xeú]> xtűXöoat ávtévat e£$ yApeiov záyov.* — a melyből azután 
úgy magyarázza meg az areopagitak megvizsgálását, hogy azt ma
guk a testület tagjai eszközölték. A kilencz archon vizsgálatáról, a 
mehet Lycurgus is említ, egyelőre csak annyit jegyzünk meg, 
hogy ha a thesmothetákról lesz később szó, e név gyakran mind a 
a kilencz archont jelenti ;5) megvizsgálásuk módjáról, valamint a 
tanácsnokokéról is, kiknek dokimasiáját számtalan hely igazolja, a 
következő czikkben szólunk. A három első archon ülnökei az 
archonokkal együtt vizsgáltattak meg.6) A hadvezérek dokimasiá-

*) Majdnem állítani mérnök, hogy azon tiaztyiselők dokimasiái, a kik 
a forrásban említve vannak, mind tudomásunkra jöttek. Részünkről, mint 
a kik a tárgygyal speciálisán foglalkozunk, ha igazat kell is Heffternek 
(367. 1.) adnunk abban, hogy e kimutatás csak töredékes lehet, mégis köte
lességünknek tartjuk legalább azon hivatalnokokat felsorolni, a kiknek vizs
gálatáról forrásaink tudósítanak.

*) Pollux VIII. 118. Lex Sol. ap. Plutirch. in vita Solonis c. 19, kü
lönösen Demosth. in Timocrat. 707; v. ö. még in Aristogit. 802.

#) Georg Friedrioh Schoemann (Griechisohe Alterthümer, Greifswald,. 
II. Bde. I. Bd. Staatsalterthümer, 3. Aufl. 1871.) I. 525. 1. 1. jegyz.

*) Hyperides, ed. 2. Blass. 141. töredék in Patrocl. (ti 7 v rj a to ;).
5) Ez kiderül pl. Pollux VIII. 86. és Plató Phaedrus, 225. D. össze

vetéséből, a mi a p̂uaou; ávőpt«{-t illeti, a miről különben még később lesz. 
szó. V. ö. Télfy, Corpus Juris Attici (Pestini et Lipsiae MDCCOLXVIII). 
comm. ad. 2 12 .

•) Hogy minden archonnak volt-e segédje, e felől vitázni nem a mi 
feladatunk. Mi, hogy úgy mondjuk, készen veszszük át a hivatalnokokat s más.
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járói szintén van máshol is említés, nevezetesen Lysiasnál is; *) a 
szónokokéról sem tesz egyedül Lycurgus említést;a) nem említi 
azonban azt, hogy a vizsgálat a papokra,8) a csapatfőnökökre 
<ia£tapxo<:)4) 8 a kikötő felügyelőire (ájwroptoo éiri|jtsX7]TVj<;)6) is kiter
jedt. Hogy az athlotheták megvizsgáltattak volna (Pollux V III. 
*93.), ez ellen Platner, s hogy a kikiáltó (xtjpüÉ) (Dem. de falsa lég. 
349.), ez ellen Platner (I. 324) és Meier és Schoemann (2 0 1. 1. 71. 
jegyzet) tiltakoznak. Hogy ezeknek vizsgálata bajosan történt a 
törvényszék előtt, erre nézve velők egyetértünk.

2. §. Az eljárásról a tisztviselők előleges vizsgálatánál.
A «8oxt[i.aoía» megnevezés tehát a tisztviselőknek a hivatalba 

lépéskor való megvizsgálását jelentette, hogy vájjon alkalmasak-e 
vezérszerepet vinni az államban ? 6) Ezen intézkedés alkotója, úgy 
látszik, maga Solon volt, de teljes bizonyossággal ez csak a kilencz 
archon és a nyilvános szónokok megvizsgálásáról állítható.7) A tíz 
szónok korában a thesmotheták kötelessége volt minden hivatal- 
nokjelöltet mindjárt a választás (áp/aipeoía) után, az év utolsó 
napjain a törvényszék elé állítani, hogy ott megvizsgáltassék.8) A

szempontból értekezünk rólok. Részünkről Pollux tudósítását (VIII. 92) 
fogadtuk e l; erről v. ö. még Dem. in Neaer. 1369, 1373, mely helyekkel
szemben állanak Harpocratio s. v. Jt&pedpos és Hesychius s. v. euSúvas. A
Pollux (VIII. 100)-féle ellentétes helyről 1. egyelőre M. és Sch. 58.1. 82. jegyz.

x) Lysias in Alcib. II. 6.
*) Bekker, Anecd. Graeca p. 310.
8) Etymol. Magnum.
4) Demosth. in Boeotum 1018.
6) Demosth. in Aristogit. 790. Dinarch. in Aristogit. 10.
0) Bekker, Anecdot. Graec. I. p. 235.
7) Dem. in Leptin. 484.
8) Az előleges vizsgálatnál szokásos eljárásról meglehetősen fogyaté

kos ismereteink vannak. Épen azért nem mulaszthatjuk el, hogy Meier és 
Schoemann idevonatkozó helyeit ne ismertessük, közbeszőve azon kéte
lyeinket, a melyek bennünket Heffterrel (367. kk.) és Platnerrel (I. 322. kk.) 
arra bírtak, hogy a fenn közlött hagyománynak (Pollux VIII. 88. ot 3sauo- 
3éxo.i . . . etoáyouat . . xai Soxtjxactav toéÍ? apy aí;, v. ö. Aesch. in Gtes. 15.) inkább 
higyjünk, mint a M. és Sch. indokolatlanul kibővített előadásának. M. és 
Sch. a 202. és kk. lapokon így szól: «Azt hiszszük, jogosultak vagyunk 
.̂nnak felvételére, hogy a hivatalnokok megvizsgálását a tanács kezdemé

nyezte*. És a 74. jegyzetben : «azaz a folyó óv tanácsa vizsgálta mindig
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vizsgálat neve, tekintettel tárgyaira, a melyekről külön czikkben 
lesz szó, áváxpia'í volt.*) Bárki felléphetett vádlóul, és mint ilyen 
nemcsak azon minősítés hiányáról szólhatott, a melyre a vizsgálat 
alapítva volt, hanem mindenről, a miből a jelölt képtelensége az

meg a következő év hivatalnokait)). A 204. lapon a dokimasiánál szokásos 
kérdések előadása űtán így szól: t Ezen kérdéseket a tanács, és pedig kü
lönösen valószínűleg a prytanok intézték a jelölthöz. Ha úgy látszott, hogy 
-&> jelölt annak rendje szerint megfelelt a kérdésekre, akkor a tanács mind’ 
járt megerősítette, . . . .  (8oxt{i&£eiv); ellenkező esetben, vagy ha vádló lépett 
fel a jelölt ellen, a törvényszékhez utasította az ügyet, hová a thesmotheták 
vezették be». Kérdés már most, mit művel M. és Sch. a thesmothéták 
dokimasiájával, a melyet Demosthenes, mint rendkívülit, különösen látszik 
felemlíteni (Dem. in Leptin. 484. 1. a szövegben fenn). Hogy ez M. és 
"Sch.-nak fel nem tűnt, az részben onnan magyarázható, hogy az általuk 
ismert szöveg (tou$ . .. xXíjpoû évou; xa't Soxtjjiaâ vTac ápyeiv etc.
M. és Sch. 206. 1. 87. jegyz.) nem egyezik meg az általunk használt Din- 
dorf-féle 3. kiadás szövegével (xXrjpoujjivou; Soxttxaî evra? áp̂ etv etc.), a 
melyet azonban a kiadó adnotationes criticae-iben nem indokol. (Platner I. 
321. és Télfy C. J. A. 213. sz. a. az utóbbi szöveget közli.) Meier és Schoe
mann előadásának, mint egész munkájának is főbaja az, hogy állításait nem 
igen indokolja. Az egész kérdés pedig hálátlan azért, mert nincsenek ránk 
hagyományozva a dolog határozott eldöntésére speciális esetek. — De ki- 
sérjük tovább a M. és Sch.-féle előadást, a mely egyszerre csak (206. kk.) 
•egészen váratlanul, és sokkal bizonytalanabb hangon ezt mondja: «A ha
gyományokban való hiány lehetetlenné teszi a következő kérdésekre a biztos 
feleletet, hogy vájjon minden magistratus megvizsgálása a tanács és a tör
vényszék előtt történt-e, vagy ez eset csak nehány magistratusra nézve 
Állott fenn, míg mások részint a tanácsban, részint a törvényszék előtt 
voltak a dokimasiára kötelezve*. A 87. jegyzetben összeállítja az idevonat
kozó helyeket. De hiszen az akadályt szerinte csak két hely, a thesmotheták 
(Dem. in Lépt. 484.) és a pareJrusok (Pollux VIII. 92.) kétszeres dokima- 
siájáról szóló képezi. E két helyet tehát, mint a mely kivételes eseteket 
«mlít, arra nézve, hogy az összes tisztviselők mind a tanács, mind a tör
vényszék előtt megvizsgáltattak volna, nem tarthatjuk irányadónak. De 
talán sikerült M. és Sch.-nak bebizonyítani azt, hogy csak a tanács előtt 
is történhetett a megvizsgálás ? Ezen egy kérdés még hátra van. Lássuk! 
A  207. lapon így szól M. és Sch.: <Lysias beszédei közöl három a tiszt
viselők megvizsgálását illető beszédünk van, melyek mind a tanácsban tar
tattak, mint az a> avőpec [BouXeuta't, <£ (touXfj-féle megszólítások mutatják; t. i. 
két vádbeszéd az egyik Evander dokimasiájáról, a másik Philo ellen, s egy 
védbeszéd Mantitheusért*. Eddig úgy látszik, mintha igaza volna M. és 
Sch.-nak; de a következő sorokban ők maguk teszik tönkre az építményt:

*) Pollux VIII. 85; v. ö. Heffter, 367.
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illető hivatalra kiderülhetett.1) A birák, mint rendesen, szavasás 
útján döntöttek az ügyben. Ha vádló nem lépett föl, hihetőleg a 
thesmotheták intézték a kérdéseket a jelölthöz, 8 ennek válaszai 
felett döntött azután a törvényszék, hogy vájjon hiteleseknek látsza
nak-e ? (v. ö. Demosthenes Eubulides elleni beszédét.) Ha szavazás 
utján megerŐ8Íttetett (Soxt|xáCsiv) a jelölt, rögtön ellátták tisztségé
nek jelvényeivel, és elkezdhette tényleges működését. Kedvezőtlen 
Ítélet esetére (áiroSoxijtáCetv) más büntetés nem érte a jelöltet, mint 
e kárhoztató Ítélet természetes következménye, az faipía egy bizo
nyos neme, s úgy látszik ezen Ítélet nem is esik olyan tekintet 
alá, mint a bűnügyi eljárásoknál.9) A visszautasított jelölt helyébe 
más jelölt lépett, ki amannak visszautasítása vagy halála esetére 
már előre választatott meg 8) (erciXaTyávsiv). Ezen körülmény egy
szersmind kétségtelenül bizonyltja, hogy a dokimasia a hivatal 
elvállalásakor történt. Hogy vájjon a vádló azon esetre, ha fellé-

«az első beszéd archon eponymusnak (Heffter 100 szt. |3aaiXey;-nak, a mely 
állítása úgy látszik a beszéd 8. és 12 . pontjának rút félreértéséből ered), 
a másik kettő tanácsnoknak dokimasiájára vonatkozik*. Mert e példák sze
rintünk épen csak a thesmotheták (a 9. archon, L fenn) és a tanácsnokok 
dokimasiájának kivételességét igazolják, a mennyiben amazok a tanács és 
a törvényszék, emezek pedig csak a tanács előtt vizsgáltattak meg a fenn 
közölt és közlendő helyek szerint is. [Van ngyan az Evander elleni beszéd
ben egy hely, a melyet tudtunkkal sem M. és Sch., sem mások nem emlit- 
nek ugyan, de a mely ezen félreértésre alkalmat adhatna: ez így szól: 
«xaŰT7]v . . ttjv apyf(v aljieít [xóvo{ aux'o; xaauiov ápyetv, xa\ jxfxa xtj; év ’Apelca 
zíyoi (JooXrjc x'ov fijravxa /póvov xwv [XcYtariuv xúpto; Yev̂ ai‘ ú (it v x a-
Jrjxeiv jtepi xaúxijs T735 ap^r]; axpi§eoxípav xíjv $oxi{j.aaíav  ̂nep\ xöv aXXtov apytov 
noietaSat*. De a «u pil v xa 2 r}xe 1 v» szavak elhelyezése következtében e 
hely minden valószínűség szerint így fordítandó: ' . . . úgyhogy  (épen) 
titeket illet, hogy az előleges vizsgálatot ezen hivatalt illetőleg szigorúbbá 
tegyétek, mint az más hivataloknál szokásos*, a mennyiben az archonokat 
ti is meg szoktátok vizsgálni, a többi tisztviselők vizsgálatát pedig csakis a 
Heliaea intézi el.] M. és 8choemann feltevését tehát ez alapon, —  ha más 
bizonyítékokkal nem rendelkezik, — nem tarthatjuk eléggé indokoltnak, 
s épen azért Pollux tudósításával kezdtük az eljárás ismertetését.

x) V. ö. Bekker, Anecd. Graec. I. 235, Pollux VIII. 44. Platner I. 
326, 329.

*) A következményeket illetőleg a sok hely közöl v. ö. Demosth. in 
Aristog. 779. Hogy a dokimasia anar(xo?, erről M. és Sch. 189. lap.

*) Harpocratio s. v. éítiXâ wv. Hogy ez is visszautasítható volt, ezt 
mutatja Lysias Evander elleni beszéde.
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pett, s a szavazatok egy ötödrészét sem kapta meg, elmarasztalta- 
tott-e ezúttal is a szokásos ezer drachma pénzbírságban, erről nin
csenek bizonyítékaink.1)

Kérdés támad most az iránt, hát a thesmotheták dokimasiá- 
jánál milyen volt az eljárás, ha a többi tisztviselők dokimasiájánál 
való elnökléssel ők voltak megbízva? Erről felvilágosít Demosthe- 
nes,a) midőn így szól: «EóXa>v . . . irpooétâ s . . . toö<; &so(j.ofréta; 
TGt>s siti tooc vófioos xXYjpoujiivooc őlc őox'.(iaaő“évTa<; áp/eiv, l'v is r j 
PooA*g xai 7cap’ ájiív ev ttj) §txaonqpí(]>».azaz: Solon elrendelte, hogy a 
thesmotheták . . . kétszer vizsgáltassanak meg, a tanács és a tör
vényszék előtt. Platner azt hiszi,8) hogy a kilencz archon vizsgálása 
azért követeltetett meg a tanács előtt is, mert ezeknek itt és a nép- 
gyűléseken bizonyos ügyekben előadói szerepök volt, s mert hatás
körük a közigazgatás rendkívül különböző ágaira terjedt ki. Hogy 
ülnökeik (rcápeSpot) velők együtt vizsgáltattak meg,4) erről és ma
gukról az ülnökökről már fentebb szóltunk.

Kivételes volt még a tanács tagjainak dokimasiája. Ezt a 
tanács saját kebelében intézte el, oly módon, hogy a lelépő tanács 
vizsgálta meg az új tanács most kisorsolt tagjait.5) Vádlóul — úgy 
látszik — bárki felléphetett, maguk az egyes tanácstagok pedig a 
tanácsházba6) való beléptökkor esküvel kötelezték magukat arra, 
hogy felfedezik a tanács előtt, ha tudnak valakit a kisorsoltak 
közöl, a ki nem alkalmas a tanácsnokoskodásra. Hogy az eljárás
nak még az itt is szokásos7) ái:o8oxi[i.aoía mellett sem lehetett 
bűnügyi természete, az kétségtelen.8) A visszautasított tanácsnok

*) V. ö. M. és Sch. 207. 1.
a) Dem. in Lépt. 1. f. (484.) A Dindorf-féle szöveg szerint, melyet Télfy 

is elfogad. (C. J. A. comm. ad 213.) V. ö. Lysiasnak a tanács előtt tartott 
Evander elleni beszédéből a 6. pontot.

") Platner I. 321.
4) Pollux VIII. 92.
5) Lys. de Evandri prob. 10 .
•) Aixa<roíptov helyett ôüXs'jT̂ ptov Bekker conjecturája (v. ö. Lysias, edit. 

Sebeibe, Teubner,* praefat. LXV. Hermann, Gr. Staatsalterth. U 0 §. 2.) Lys. 
in Philon. 2-höz. A 8'.xa<rcjpiov szó azelőtt sok nehézségre adott okot. Meier 
és Schoemann (250. 1.) úgy magyarázták a 8txa<rc7jptov szót, hogy ezen alka
lommal a tanács így neveztetett, a mennyiben mint törvényszék járt el.

7) Lys. de Evandr. prob. 6, 15. in Philon. 3, 13, 31.
8) L. Lys. in Phil. 26.: txaíroc Stxaíio; y’av, Saxt? <pavept5? warcep outo; jcpotí- 

8öjxc ttjv éXsuSeptav, ourept  tou PouXeúetv, áXXa xspl tou SouXsúetv xa\ Tijs
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jelölt helyére a pótlására vele egyidejűleg kisorsolt második jelölt 
lépett.1)

3. §. A vizsgálatról, különös tekintettel tárgyaira
(áváxpiots).

A törvény rendelete szerint, mint Lysias bizonyítja, szüksé
ges volt, hogy a jelölt a törvényszék előtt egész élete folyásáról 
számot adjon.2) Kezdetben még az is vizsgálat tárgya volt, vájjon 
születése és vagyoni állapota szerint jogosúlt-e a jelölt a hivatalos
kodásra ; Solon törvényhozása szerint ugyanis az utolsó osztály 
polgárainak (OtJtss) nem volt szabad hivatalnokoskodniok, s ezek 
polgári joga csak a népgyűlési vitákban és Heliíeában való részvé
telre szorítkozott.8) A fennebbi Lysias-féle hely részletezése a Mán- 
titheusért való beszéden kivül is több helyen található. így 
kutatás tárgyává tették, vájjon nem tett-e a jelölt kijelölése előtt 
életében valami törvényellenest? Vájjon magánélete milyen? Tisz
teli-e szüleit, vagy ha már meghaltak, gondot visel-e sírjaikra?4) 
Vájjon katonai kötelezettségének eleget tett-e, s vájjon van-e hazai 
szokás szerint berendezett sírhelye?5) Fizeti-e rendesen adóját?6) 
Szóval a vizsgálat a jelölt nyilvános és magánéletének minden 
mozzanatára kiterjedt.

A heliasták esküjében7) még más szempontokat is találunk 
az előleges vizsgálat tárgyait illetőleg. így, ha valaki más hivatalt 
már viselt, de hivataloskodásáról még számot nem adott, azaz, ha 
más hivatalért még felelős (ojreóduvoc) volt, továbbá, ha a közpénz-

(jLEYÍaTr̂  Ti[ici)p{a; exxXrjatá^otTe*;  és még inkább in Phil. 29 : . . .  toutov 
. . . ült] xoXáaerc, e? jjlt{ ye aXXto ttv't ueí̂ ovt, t fj y e x: a p o ű a »j a t t |x í a ; & 
mennyiben, mint fentebb említettük, az a:;oőoxitxa<jta-val az aTt|iía egy bizo
nyos neme volt összekötve.

*) Harpocrat. s. v. I-tXa/úv.
*) Lysias pro Mantith. 9. Az egész beszéd általában igen fontos e 

tárgyban.
8) Plutarch in Sol. c. 18. Aristot. Polit. II. 9. 4. a rendszabály meg

szűntéről Plutarch in Aristid. c. 1. és kk.
4) Xenophon, Memorab. Socr. II. 2 , 13, v. ö. Lys. in Phil. 20—24.
*) p̂ía íepa helyett Valesius és Meier olvasásmódja; Blass nem fogadja 

el Dinarchus Teubner-féle kiadásában.
*) Dinarch. in Aristogit. 17. Pollux VIII. 85. v. ö. Hefftert 23, 24. 

lapon, ki az e? -ca t X̂tj TeXtí-féle kitételt máskép érti.
7) Demosth. in Timocrat. 746 kk.
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tárnak tartozott (&<peíXsiv t<j> ŐYjjjioaíq)),1) nem lehetett államhivatal' 
nők. Hogy mi büntetés érte, ha ezt mégis megkísérlette volna, ezt 
azon czikkben adjuk elő, a melyben a hivatalbalépéskor esedékes 
bűntényekről lesz szó. Egy és ugyanazon ember egyszerre két hiva
talt, vagy ugyanegy hivatalt két, vagy több ízben nem viselhetett.2) 
Kivételt — úgy látszik — csak a tanácsnokok képeztek, a kik atti
kai felfogás szerint szintén az államhivatalnokokhoz számíttattak 
ugyan (toótojv ju<x twv xXiqpcotűv [apyövj t) (3o’jXy] twv 7rsvTaxoatü)vr 
arg. ad Demosth. in Androt. 588. v. ö. Plató, Ápol. 32, B : ê o) ?áp,
& ’A^vaioi, áXXtjv jaé v áp/ if) v ooSsjuav 7ca>;rore r̂ p£a sv rcóXsir 
époóXsaoa 8é’), de kétszer is hivataloskodhattak.8) Azon bűntények 
nagy seregéből, a melyek ajelölt magánéletére hozhattak szégyent, 
kettőt találunk még különösen felemlítve, mint olyanokat, a melyek 
minden hivataloskodásból kizárták az illető egyént: azon bűnté
nyeket általában, a melyekkel az cmjua büntetés bizonyos nemei 
jártak karöltve,4) s különösen a prostitutio vétkét (katpía), a mely 
már Solon törvénye szerint5) kizárta a bűnös polgárt minden Attika 
határain belüli és kívüli hivatalból, még a hírnökösködésből is.

Vannak ezen általánosabb jellegű elveken kivül olyan érte
süléseink is, a melyek egyes hivatalnokokra, vagy hivatalos testü
letekre vonatkoznak.6) így, hogy a legfönségesebb testülettől indúl

*) V. ö. még Anonym. arg. ad Demosth. in Androt. 591 ; V. ö. Aug. 
Boeckh, (die Staatshaushaltung dér Athener, Berlin, 1851, 2 . Ausg. III. Bde.)
I, 506-516.

2) V. ö. még Lysias in Nicomach. 29, a honnan kiderül, hogy e tör
vény áthágása bűntényt képezett ugyan, de nem lehetett épen ritka eset,

3j így pl. Demosthenes is kétszer volt tanácsnok, a 107. Olympias 4. 
(Demosth. in Mid. 552.) és a következő Olymp. 2. évében (Aesch. de falsa 
lég. 17). Úgy látszik tehát, hogy Hermann (Kari Friedr., Lehrbuch dér 
griech. Staatsalterthümer aus dem Standpunkte dér Geschichte entworfen. 
4. Aufl. Heidelberg, 1855) 125. §. 1. alaposan hibáztatja Boeckhet (Staatsh.
II. 763), a ki a dolgot kétségbe vonta. Hyperid. pro Lycophr. 14 (Blass) 
szerint Lycophron azt mondja magáról: « ifiétí . . . ute .. . cpúXap'/ov I/siooto- 
virJaaTe, É̂ eita e?? A5jf*vov tnrcap̂ ov, xa\ p̂£a autó i t  8ü’ ett, xtuv kútzoS' faírap- 
•/tjxótiov (x<ívó;*, stb. Ilyesmi csak Attikán kivül történhetett.

4) Erről 1. Andocid. de myst. 73. és kk.
5) Aesch. in Timarch. 21. v. ö. Dem. in Androt. 591. Télfy C. J. A, 

comm. ad 178.
6) Ezek felsorolását ugyanavval indokoljuk, mint fennebb a dokimasia

szükségességének speciális eseteiét.
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junk ki, különösen a közvetlenül Solon utáni időkben nem minden 
polgár léphetett be az Areopagus tanácsába, hanem azok, a kik 
a mellett, hogy születés és vagyon tekintetében az első helyet 
foglalták el, minden tekintetben mocsoktalanúl éltek.1) De az 
'egyéni derékség még nem volt az egyedüli kivánalom; az Areopa
gus tanácsába ugyanis csak az évenkint hivataláról leköszönő 
kilencz archon léphetett (ftpooextöevTo),2) de ezek is csak akkor, ha 
hivataloskodásukról a törvénynek megfelelőleg számot adtak, tehát 
felelősek nem maradtak (ávoiteóítovoc). Mindez, a mint fennebb 
említettük, arra utal, hogy az előleges vizsgálat alól az Areopagus 
tagjai sem voltak kivéve.

Az archonokról azt kell megjegyeznünk, hogy az athenaei 
nép által ujonan választott polgárok nem lehettek még a tíz 
szónok korában sem archonokká, hanem csak azoknak fiai, de 
csakis akkor, — ezt teszi még hozzá a törvény, — ha polgárnőtől 
-és törvényszerű eljegyzés (s^ÓTjai )̂ által megelőzött házasságból 
származtak.8) Testileg tehetetlen, nyomorék (aöóvato?) ember nem 
sorsoltathatott az archonok közé; 4) a második archon választása

*) Philocliori fragru. 58. Télfy, C. J. A. 61. szám a. V. ö. Isocrates, 
Areopag. 37. Az Areopagus tekintélyének hanyatlásáról általános a pa
nasz a tíz szónoknál; különben lesz még bővebben róla szó.

*) így Plutarch. in Solon. c. 19, az elején, v. ö. Pericl. c. 9. Azon 
kétséget, hogy csak a hat thesmotheta léphetett volna be a tanácsba (L 
*rg. ad Dem. in Androt. 588/9.) valószínűleg azon már említett körülmény 
•okozta, hogy a « thesmotheták*-féle megnevezés mind a kilencz arohonra 
alkalmaztatott. — Solon, mint Plutarch idézett helyeinek elsejéből kiderül, 
archon eponymus létére is belépett a tanácsba.

3) Demosth. in Neaer. 1376. Demosth. e helye ellenében Herm&nn, 
ugyancsak Demosth. egy más helyével (in Eubul. 1319, 1320) bizonyítva, 
azt állítja, hogy a kilencz archonnak és a papoknak legalább harmadizű (lx 
-piyovía;) polgároknak kellett lenniök (Hermann Gr. Staatsalt. 149. §. 6.); míg 
-ellenben Schoemann (Gr. Alt. I. 429.) Demosthenes általunk is felhasznált 
helyéhez ragaszkodik. Említettük már, mennyire bajos a többé-kevésbbé 
egyoldalú és nagyon subjectiv jellegű görög szónokokkal argumentálni: 
részünkről tehát nem kifogásolnók az általunk használt helyet, a melyben 
törvényt idéz a szónok, azzal, a melyből a törvényt magunknak kell előbb, 
talán hibásan, megalkotnunk. így történt, hogy Pollux (VIII. 85) értesíté
sére, «éxa-̂ pw£ev h  -ptyovía;» sem reflectáltunk, melyet Heffter (23. 1.) el
fogadott.

4) Lysias pro inval. 13.
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kor pedig az egyéni derékség és erkölcsösség különösen tekintetbe 
vétetett.1)

Dinarchus szónok szerint annak, a ki mint hadvezér, vagy 
mint nyilvános szónok meg akarta a nép bizalmát nyerni, törvé
nyes gyermekekkel és Attika határán belül fekvő földbirtokkal kel
lett bírnia, hogy képes legyen azon törvényszabta kezesség letéte
lére, a melyet fontos szerepe igényelt.8) Harczban járatlan, vagy 
elintézetlen pörbe keveredett egyén nem lehetett hadvezér.8) A 
papok megvizsgálásáról4) már fennebb tettünk említést; ez egyike 
volt a legszigorúbbaknak. Mindenekelőtt születése esett a jelöltnek 
vizsgálat alá, mert nem mindenki lehetett pap, a ki akart, hanem 
csak azok, a kik bizonyos papi nemzetségekből származtak.6) 
Annál kevésbbé volt zsellér ( {x s to ix o ? ) vagy idegen (£évo?) pappá vá
lasztható.6) De még a mondottak közöl is csak a törvényes fiú 
juthatott papi állásra, míg a fattyú a papságból ki volt zárva.7) A 
paptól és papnőtől8) egyaránt szüzesség és jó erkölcs követeltetett, 
s a prostítutio (staipía) mint gátló akadály a papi hivatalokat ille
tőleg is ki van emelve Aeschines fennebb említett helyén. Végül 
fel kell még említenünk, hogy a tanácsnokoknak, a népgyülés és a 
Heliflea tagjainak9) bizonyosan, s talán a tulajdonképeni tiszt
viselőknek is bizonyos kort kellett betölteniök, ámbár Hermann 
(Gr. Staatsalt. I. 149 §. 8.) e tekintetben eltér a tudósok nagyobb 
részének (Meier és Schoem. 204.1. Schoem. Gr. Alt. I. 430. Heffter 
23. stb.) véleményétől, a kik a tanácsnokoknál és bíráknál szükséges

1) Demosth. in Neaer. 1370. Hogy az szó nem a szárma
zásra értendő, erről v. ö. Heffter 21. kk.; különben e szokásról mint a 
«régi jó idők»-éről emlékszik meg Demosthenes.

*) D. in Demosth. 71. Ugyanott látható, hogy a törvény kijátszása 
sem volt ritkaság.

3) Syrian. in Hermogen. stat. 319. Télfy, C. J. A. 330, 331. sz. a.
*) A  nem philologns olvasót figyelmeztetjük, hogy az attikai papok

nak hivatalos jellegük volt.
a) Sehol, in Aesch. in Timarch. 19.
*) Demosth. in Eubul. 1314.
7) Boss. Incript. graec. III. p. 52.
8) Etym. Magn., Hesychius.
®) Pollux azt mondja (VIII. 122), hogy a Heliaea tagja csak tisz

tességes (fatTt[xo<;) és a közpénztárnak nem adós polgár lehet. Hogy a Heliaea 
tagjai formaszerü előleges vizsgálatnak lettek volna alávetve, mint pl. a 
tanács tagjai, ennek nyoma nem található.

PhUologiai Közlöny. VII. 6. 45
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harmincz éves kortl) a többi hivatalnokokra nézve is kötelezőnek 
hiszik.

Ezek azon hagyományok, a melyeket az egyes tisztviselők 
előleges vizsgálatának tárgyaira vonatkozólag közölhettünk; azon 
tisztviselőkről  ̂a kiket a források nem említnek fel különösen, fel
tehető, hogy dokimasiájoknál azon rendszabályok voltak érvény
ben, a melyek a vizsgálatról általában vannak reánk hagyományozva.

S most egy talán feltűnő jelenséget kell észrevennünk. Hiá- 
ban tanulmányozzuk végig a forrásokat, sehol sem akadunk oly 
követelményre az attikai köztisztviselők e megvizsgálását illetőleg, 
a mely egy modern qualifícationalis törvény fogalmához legke- 
vésbbé is hasonlítana. A modern törvényhozás mindazt, a mi egy 
attikai tisztviselő-jelölttől követeltetett, úgyszólván csak hallgató
lag feltételezi, vagy a büntetlen előélet, s kiállt büntetés követel
ményében foglalja össze; a tisztviselők magánéletéről pedig épen 
alig tesz említést. A modem qualifícationalis törvény követelmé
nyei, hogy úgy mondjuk, ott kezdődnek, a hol az attikai törvények 
követelményei végződtek. Az attikai törvényhozás említést sem 
tesz szellemi-, annál kevésbbé szakműveltségről, a mely a mi 
törvényhozásunk (ha nem is a magyar közmondás) szerint az állami 
hivatalra való qualificatio csaknem egyedül hangsúlyozott követel
ményét képezi; úgy, hogy korunk és az ó-kor közt e tekintetben 
párhuzamot vonni közös alap hiányában majdnem lehetetlen. 
Azért azt hiszszük, leghelyesebben járunk el, ha e jelenség okát 
magokban a régi attikai állami és társadalmi viszonyokban keres
sük, s így főkép azon két tényezőben leljük azt fel, melyeknek 
egyikét Attika polgárainak rendkívül democraticus irányú és élénk 
politikai érzéke, a másikát pedig a szellemi műveltségnek arány
lag kevés individuum által való képviselése képezi; amaz képességei 
adott az állampolgárnak az akkori hivatalos teendők becsületei 
ellátására, emez lehetetlenné tette olynemü igények kifejlődését a 
szakműveltség tekintetében, mint a milyenek a soph isták megjele

l) L. Xenophon, Memorab. Socr. I, 2, 35. A következő törvényről t
* ápx£tv T0V atpáőpa veov, ti xat ápiara 8oxoúj 'j’vá>!JLrií e?vai», Stobaens serm. 
106. azt hiszi Hermann, hogy hamar elévült. Plató azonban (Leges, 785 B.) 
azt gyaiiíttatja velünk, hogy korában a harmincz éves kor a többi hivatal
nokokra is kötelező volt. Suid. s. v. ivéiai szerint epheta csak ötven éven 
felüli egyén lehetett.
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nése után a szakmüvelődésre vezető eszközök terjedésével részben 
létre is jöttek, idő folytával pedig megerősödhettek volna, ha 
viszont épen e korszak egyszersmind Athenae politikai nagyságá
ban fordulópontot nem képezett volna.

4. §. A hivatal elvállalásakor esedékes bűntényekről.
A ránk hagyományozott példákból való elvonás utján három 

Beme határozható meg a hivatal elvállalásakor esedékes bűnté
nyeknek, a melyek nagyobbrészt a dokimasia szabályainak áthá
gásából, vagy kijátszásából keletkeztek, s ennélfogva túlnyomó 
számban negatív jellegűek. Először, ha valaki az előadott qualifi- 
catio hiányában kisérlette meg hivatalba jutni; másodszor, ha 
valaki hivatalos teendő ellátására önként jelentkezett volt, de 
midőn a sors őt választotta, nem fogadta el az illető hivatalt; s 
harmadszor, — ez volt természetesen a legritkább eset, — ha va
laki sem a dokimasia szabályaival, sem a törvényekkel nem 
törődve erőszakkal, csalás, vagy megvesztegetés utján foglalt el 
valamely hivatalt.

Hogy az első kategóriába tartozó bűntények mily természe
tűek lehettek, ez, mint fennebb említettük, az előleges vizsgálat 
tárgyainak előadásából kiderül, s ezért e tárgyról hosszasabban 
szólanunk felesleges. Hogy törvényekben ily esetek meggátlására 
nem volt hiány, az természetes. Elég tájékozást ad ide vonatkozó
lag magában a következő Suidasból és Demosthenesből egybekap
csolt törvény, a mely szerint, ha valami becstelenségben elmarasz
talt (átt[i.oc) vagy a közpénztárnak adós egyén valamely hivatalos 
teendő ellátására jelentkezett, ez ellen akármelyik polgár Ivőetfit?- 
sel élhetett a thesmothetákhoz; 2) a thesmotheták pedig a heliasták 
törvényszéke elé vezették az így feljelentetteket (eioávsiv),*) a hol 
az illetékes birói osztály (Sixa<mf)piov) büntetésöket megállapította, 
a mely többnyire, a közpénztámak adósokkal szemben pedig min
dig a halál volt.8)

*) Suid. s. v. svösifo.
8) Dem. in Timocrat. 707. Az evŐa!;t;-nek azon esetről a tényleg-

hivataloskodó prytanok és proedrusok ellen, a melyről Demosth. e helyén szó
van, később a maga helyén teszünk említést.

8) Dem. adv. Lépt. 504. A hatpía-ra: Aesch. in Tim. 2 1 , Solon tör
vénye, a mely szerint a magát prostituáló ember eo ipso á-iuos (becstelen) 
lévén, ily esetekben halállal lakolt.

45*
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A második csoportbeli bűntényekre például a sors által vá
lasztott nyilvános bírák (§iairatai. §T](ióotot) szolgálnak. Ezekről 
Pollux azt mondja, hogy a becstelenség (átijiía) büntetése volt 
kiszabva azon biró számára, a ki nem fogadta el a számára kisor
solt ügyet.1) Volt különben annak egy törvényszerű módja is, hogy 
valaki megszabaduljon egy ráruházott hivataltól, ha ugyanis beteg* 
séget vagy tehetetlenséget hozva fel indokaiál esküt tett arra, hogy 
a hivatal teendőit ellátni nem képes. Ezen eskü neve ő£a>|i.ooía volt. 
Hogy azonban e szabadsággal széltében visszaélés ne történjék, 
mindenki fel volt jogosítva az é£ö>{jiooÉa-t tevőknek ellenmondani, 
azaz esküjöket ellenesküvel (áurcojjiooía) kétségbevonni, a mi két fél 
között természetesen pörre vezetett.2)

Hogy a hivatal elvállalásánál a harmadik kategóriába soro
zott bűntényekre igen kevés példánk maradt, az természetesnek 
látszik olyan államszerkezet, s a politikai féltékenység olyatén 
kifejlettsége mellett, mint a milyennel az attikai demokratiában 
ismerkedünk meg. Magában Athenae városában ilyen bűntényt 
majdnem lehetetlen elképzelni, ha t. i. nem volt egyszersmind a 
kormányforma változásával, vagy olyan, nagyobb jelentőségű és 
erőszakosabb mozgalmakkal összekötve, a melyekről szólni már

*) Pollux VIII. 126. E rendelkezés első tekintetre képtelennek, vagy 
túlszigorúnak látszik; ezt állitja Meier M. E. is «Die Privatschiedsrichter und 
die öff. Diáteten Athens*. Halle, 1846, 4. ez. művének 15. lapján, és azért 
Pollux szövegéhez emendatiót javasol. A szótáriró e helyéről Meier emen- 
datiójával szemben nálunk dr. Télfy szólt (C. J. A. comm. ad 569, és Z u y y p. 
T̂IXX. 51. és kk. 1.) s kimutatta, hogy Pollux tudósítása érthetővé válik, ha 

meggondoljuk, miszerint a diaetetákát senki sem kényszerítette arra, hogy 
megválasztásuk végett jelentkezzenek. Önkéntes jelenkezésök által tehát 
kötelezték magukat arra Í6, hogy minden nekik kisorsolt ügyben bíráskodni 
fognak. Vétségök így világossá válik, és mint negatív jellegű, szintén a 
kötelességmulasztások rovatába esik. De azt is kimutatja T., hogy ezen 
intézke lés szükséges is volt a diaeteta rendszer mellett. A diaeteták ugyanis 
a heliasták törvényszékével szemben azért képeztek sok ügyben első fóru
mot, hogy amazok ne legyenek kénytelenek folytonosan együtt ülni, 8 hogy 
a polgárok hivatásuktól vagy teendőiktől igen gyakran el ne vonassanak 
<SchoL ad Demosth. in Androt. 593, 24). Ekkora jelentőségük mellett kép
zelhető, mekkora zavarokra adott volna okot, s mennyire kárára vált volna 
ez a pörlekedő feleknek, ha a törvény el nem tiltotta volna a diaetetáknak 
az ügyek közötti válogatást.

*) Pollux VIII, 55-56; v. ö. Dem. de fals. lég. 380.

Digitized by LiOOQ le



AZ ATTIKAI TISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL. 693

nem a mi feladatunk többé, hanem a történetbuváré. Pedig hogy 
mégis előfordult, ha módjáról számot nem adhatunk is, azt el kell 
hinnünk, mert Aeschines és Demosthenes a szószékről nyilváno
san lobbantották ellenfeleik szemére.1) Hogy fogalmat adjunk 
arról, mit értünk az ilynemű bűntény alatt, erre nézve talán elég 
lesz a következő speciális eset megemlítése, a mely különben való
ban ezen rovat alá tartozik, ha a heliasták törvényszékét, mint a 
mely az állam ügyeire nagy befolyással bírt, attikai felfogás sze
rint3) tisztviselői karnak tekintjük. Ha ugyanis a heliasták törvény
széke összehivatott, valamennyi biró (dutacnfjc) a piaczra ment, a 
ott sorsot húztak, hogy az abc 10 első betűjével jelölt tíz szakasz 
közöl ki melyikben Ítéljen. A sorsot vető bárczát azután ez illető 
szakasz kikiáltója a birói hatalom jelvényeivel, az illető betűvel 
ellátott táblácskával és bottal cserélte fel. Ha már most valamely 
biró a nélkül, hogy a sors épen az illető dicasteriumba juttatta 
volna, tényleg részt vett annak ülésein, oly bűntényt követett el, 
a mely ezen harmadik kategóriába tartozó bűntényekre nagyon 
emlékeztet. Ezen eset képezhette hihetőleg egyik legszelídebb 
nemét is e bűntényeknek, miért is a büntetés csak a bűnös vagyo
nát érte. De más tekintet alá jönnek az Attika határán kivül levő 
hivataloknál történt e nemű visszaélések, a melyek könnyebben 
voltak kivihetők, de az államra nagyobb veszedelemmel jártak, s 
nagyobb büntetéssel is sujtatták. Talán felesleges említenünk, 
hogy főkép az ál-követeket értjük, kik megbízás nélkül magánér
dekből visszaélhettek azon körülménynyel, hogy Attikán kivül 
bajosabb volt az ellenőrzés. Hogy ez nem lehetett épen ritkaság, 
igazolják ezt Aeschines és Demosthenes ismeretes beszédei, a me
lyek közöl az utóbbi a következő törvényt is tartalmazza: «ha

*) Aesch. in Timarcli. 106. ojto; yap tccűttjv tt;v fjXtxíav r/wv, î v uaet; 
ópaxs, oijx effTtv Oviivá kú- ot' oux p̂i-ev ap'/íjv, ouSejiíav Xa/ajv ouők /eipoTovrjSel  ̂
áXXa n&aac napa rolf v<5[iou; Trpiáaevo?- Az ezután felhozott két példából azon
ban a dolog lényegére nézve semmi új értesítést nem találunk, a mint ezt 
a nagy szavakat kedvelő Aeschinesnél már megszoktuk. Az első példa csak 
ennyit mond: «Xô t9Tr,( Yevó̂ evoc*; a másik példában említett hivatal pedig 
Attikán kivül volt. Ép oly kevéssé részletezi Demosth. (in Theocrin. 1331) 
azon állítását, hogy . . xai tt,v áp/ijv, V̂v Ixeívof ápyuv é-ceXeÚT7)<xev, leponoi'o? a>v, 
~apa tou? vépou; íJpx.6V ourof, outs Xa/tov, out’ irzilayióv . . .

*) Aristoteles a törvényszékben vagy a népgyülésen való részvétet 
io/f( áőpurcog-nak nevezi. L. Platner, I. 316.
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valaki ámbár sem a tanács, sem a nép meg nem választotta, köve
tül megy valahová, halál legyen a büntetése*.1)

MÁSODIK FEJEZET.

A tisztviselők esküjéről.

A hivatalos kötelességekre vonatkozó eskü bizonyos tekin
tetben a öoxtjjiaaía kiegészítéséül tűnhetik fel; mert ha a vizsgálat 
bizonyos jelölteknél bármi okból elvesztette volna jelentőségét, az 
ilyen eskü lehetett hivatva biztosítékot nyújtani arról, hogy a 
jelölt fel nem fedezett eddigi hibáitól hivataloskodása idején őriz
kedni fog, s hogy eljárását általában a törvényekhez fogja alkal
mazni.

Hogy már most vájjon minden tisztviselő-jelölt köteles volt-e 
ünnepélyes, és a hivatalos teendőkre vonatkozó esküt tenni, erről 
hallgatnak a források. Annyi bizonyos, hogy az előleges vizsgálat 
alkalmával a jelöltnek be kellett a hivatalra való érdemességét és 
képességét bizonyítania, s ez szerintünk legtöbb kérdésre vonatko
zólag csak eskü utján volt lehetséges. Ezt igazolja a két fenma
radt esküminta is, a melyek tárgyát nemcsak a jövendő hivatalos 
kötelességek, hanem a jelöltek előéletére vonatkozó adatok is ké
pezik.2) Hogy tehát az áváxpiais alkalmával minden tisztviselő tett 
hivatalos esküt, ezen nem kételkedünk; csak az a kérdés, vájjon 
ezen eskü egyszersmind a hivatalos kötelességekre is vonatko
zott-e, s ünnepélyesen történt-e? Mert ellenkező esetben nem 
mint óvóintézkedés, hanem úgyszólván mint az előleges vizsgálat
nak rctatic-e volna számbaveendő. S bár e kérdést tudósítások hiá
nyában függőben hagyjuk, részünkről addig is, míg egy nálunknál 
hivatottabb tisztába nem hozza,8) azon véleményben vagyunk,

*) Dem. de falsa lég. 380.
8) L. a heliasták esküjében (Demosth. in Timocrat. 747) . .. xau yeyova 

oúx eXocttov tj TpiáxovT* ET7j. Dionysos papnőiében (Demosth. in Neaer. 1371) 
ÂyiaTeuio xa\ e?[i\ xotfapoc x«\ áyví) ár'o TtSv áXXcov xwv ou xâ apsuóvTtov, xai ár* 

ávSp'o; auvouaía; . .. stb. Alkalmilag felemlítjük, hogy Schoemann a heh’ásták 
esküjét, a mint az Demosthenes szövegében hagyományozva van, hamisí- 
tottnak tartja (Alt. I. 347. 3. jegyz.). Platner meg (I. 81) azt hiszi, hogy a 
heliasták esküje nem birói, hanem általános polgári eskü volt, a melyben 
az egyén az állam iránt való kötelességei hű teljesítését fogadta.

8) Eddig tudtnnkkal csak Schoemann (Alt. I. 434.) van a mi véleményűn-
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hogy, ha a források ilyen esküről minden tisztviselőt illetőleg nem 
emlékeznek is meg, lehetetlenné sem teszik hallgatásukkal annak 
létét.1)

kön. Általában e tárgygyal igen röviden végeznek a jelenkori írók. S ez helyes, 
■önálló értekezés talán csak nálunk jelent meg e tárgyról (Pintér Ede «Az 
attikai eskü kapcsolatban a democratia főbb intézményeivel*, a Jugosi főgymn. 
1880/1. évi értesítőjében), de bírálatának elolvasása után (Egyet. Philol. 
Közlöny VI. évf. I. füzet, 85. lap) megvalljuk, nem iparkodtunk vele meg
ismerkedni, habár a bírálatot is fogyatékosnak és nem sok szakismerettel 
Írottnak tartjuk. Nem is azért viseltetünk az értekezés iránt előítélettel, 
mert, mint a bíráló megrovólag szól, csak tizenegy lapra texjed; hanem a 
többi közt épen azért vonjuk alaposságát látatlanban is kétségbe, mert e 
tárgyról, a hol a források tökéletesen cserben hagynak, ama tizenegy lapnak 
csak  felén is tudott a szerző «értekezni». Egyszóval: nem tartjuk a tárgyat 
olyannak, a mely önálló feldolgozást megérdemelne.

x) Ezen véleményünkre azon ellenvetést lehetne tenni, hogy az álta
lunk ismert eskük közöl egyetlen egy sem tétetett le az aváxptai? alkalmával 
a Heliaea előtt. [A heliasták esküjéről Pollux V III. 122: wjjlvvov 8 H  v ’A p- 
ő ij x t tó Őtxa<TTT)ptu> ’ArcóXXto jcaxpoiov xa\ Â jjurjipav xa\ Aía (JaaiXéa. o 81 vAp8r(TT&í 
etc. V. ö. Harpocr. s. v. vApŐTjTT0{ (Télfy, C. J. A. 561. ’ApSíjrcós) Suidas, 
Hesychius, Etymol. Magn. s. v. yAp8r)rto<;. Aesch. in Ctes. 6 ; Andocid. in 
Alcib. 3, 9 ; Andocid. de myst. 91; Plató, Ápol. Socr. 35. C. stb. A thes
motheták esküjéről: Pollux V III. 8 6 : <E>|avuov 81 ouxoi Jcp'05 t f) (3 a a c X e í o> 
a t o a ,  5) to5 X £ £ 0 u . . . . eTxa IvreuSev e ? s áxpÓTCoXtv avEXSóvxes oi[i- 
vuov TaÜ-ca. (helyesebben -autá.) A hadvezérekről Dinarch. in Phil. 2: . .. 
é~Mijpx7}x<o; ojaoaev opxov u e ? a £ u :o5 s 8 0 u ; xai t íj ? t p a k é £ tj ? . . . . 
A tanácsnokok esküjéről Lysias adv. Philon. 1: eyu> ől op.6o<x$ d&r ôw e ? c, xo 
fiouXeuTTÍptov stb. v. ö. Xenoph. Memorab. I, 1, 18; Dem. in Mid. 551; 
in Neaer. 1346.) Dionysos papnői esküjéről: Demosth. in Neaer. 1371: . . . 
Stav l̂ opxol Tas yepapon; Ív xavots ícp'o; x u> {3 t*> jx ö, icp\v aTcxeaSat Ttuv íepöv. 
Kivéve tehát a diaeteták eskütételének helyét (Demosth. in Callipp. 1244) 
valamennyi értesítésben meg van az eskütétel helye nevezve.] Részünkről 
épen azt találják feltűnőnek, hogy nemcsak a szótárírók, hanem a szónokok 
is az eskütétel helyére az említett tisztviselőknél, a heliastáknál és a tanács
nokoknál bizonyos súlyt látszanak fektetni, s hogy továbbá az eskütétel 
említett helyei mind különbözők. Úgy hogy könnyen azt hihetné valaki, 
hogy ezen körülmények épen csak ezen tisztviselők esküinek felemlítésében, 
különösen a mi a szótárírókat illeti, bizonyos szerepet játszottak.
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MÁSODIK SZAKASZ.

A b ellenőrzésről a hivatal viselése kösben, különös 
tekintettel a bűntények megtorlására.

Első rész. Az ellenőrzésről.
A főelv a tisztviselőkkel szemben való büntető eljárásra De- 

mosthenesnélJ) található. E szerint illő ugyan, hogy minden tör
vényellenesen cselekvő megfelelő büntetéssel sujtassék; de kiváltké
pen a tisztviselők ellen legyen az eljárás szigorú. Ezért alkotta már 
Solon, úgymond a szónok, magánemberekkel szemben lassúbb mene
tűnek a büntető eljárást, míg a tisztviselők megbüntetésére gyors, 
rendkívüli eljárásokat rendelt; mert belátta, hogy emezek törvény- 
ellenes tettei jobban veszélyeztetik az állam egységét, a melynek, 
felforgatása után már késő volna a büntetésről gondoskodni.

ELSŐ FEJEZET.

Az ellenőrzésről, tekintettel az összes hivatalnokokra.

1. §. A törvény őr ók (vofi.o<póXaxe<;) és az Areopagus által való
ellenőrzésről.

A tisztviselők hivataloskodására egy ideig külön hivatalno
kok is ügyeltek, az u. n. vo[io<póXaxee *) (törvényőrök), a kik tör
vénytelenség esetére büntetőleg (Cy)jjlioövt£c) is fölléphettek.8) Ezen

x) Demosth. in Aristogit. II. 801: . . . Set.. . jjia$ fotxvra; jisv áxeípyetv 
xat xtüXúeiv xouf napavo|xouvxaí, rcoXü 81 (iáXi<rca Totij £v Tál; áp/aíi; óvta; . . . .  
8ib xa\ xa; Ttpuopía; o XáXtov toI; (xev töttóiai; ErcotTjae (3pa8aa{, to£; 8’áp^at( . . . . 
Ta^eía;, ÚTCoXafx̂ ávtov toÍ; fiev évSê eaSac xa\ napa tov p̂évov to Síxaiov Xafföv, tol; 
8’ oux évlívat 7iept|jiívat. to yap Tip<op7jaé|xsvov oû  ösearat T7); roXtTeta; xaTaXû eÍTr,;. 
V. ö. Sallustius meglepően hasonló gondolatmenetével (Gatil. 52): «Nam 
cetera tűm persequare, ubi facta sunt: hoc, nisi provideris, ne accidat, ubi 
evenit, frustra judicia implores. capta űrbe nihil fit reliqui victis*.

3) Suidae, s. v. vo;io&úXaxec, e hozzáteszi, hogy nem szabad őket a 
thesmothetákkal összezavarni. Pollux VIII. 94. nem emlékszik meg efféle 
szerepükről.

•) Stobaeus serm. 42. Télfy, C. J. A. 217. sz. a.; hogy mi módon, 
nem tudjuk.

Digitized by v ^ . o o Q l e



AZ ATTIKAI TISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL. 697

hét személyből álló hivatalnok-testület Pericles korában jött létre,, 
midőn Ephialtes az Areopagus tanácsától az állami ügyek feletti 
főfelügyelés jogát elvévén, azt reájuk ruházta. Müködésöknek azon
ban egyáltalában semmi nyoma sem vehető észre;1) s úgy látszik, 
hogy midőn az Areopagusnak régi hatalma részben ismét vissza
adatott, a törvényőrök testülete elvesztette hatáskörét.

Csak keveset tudunk az Areopagus említett fő-felügyeleti 
jogáról is,2) de különösen azon eszközökről, a melyek e jogának 
gyakorlásában rendelkezésére állottak. Az Areopagus Athén® törté
nelmének azon korában állott hatalmának tetőpontján, a melyből 
igen kevés, és tökéletlen értesítés jutott el hozzánk; s egyáltalában 
nincs határozott tudomásunk azon mód felől, a melylyel a Solon- 
tói a tíz szónokig terjedő korban a hivatalnokokra felügyelt, 
azokat felelősségre vonta, valamint bírói illetékességének határa 
felől sincs e korból pontos ismeretünk a heliasták törvényszékével 
szemben.8) A mi keveset az Areopagusról mondani lehet, az csakis 
az Euclides utáni időre esik, a midőn az Ephialtes által elvett4) 
főfelügyeleti jog neki részben ismét visszaadatott,5) már a meny
nyire ez a korlátlan demokratiához szokott nép egészen megválto
zott gondolkodásmódja mellett lehetségessé vált. Ezen általános 
főfelügyeleti jogához képest az Areopagus a tíz szónok korában 
állandó bizottságot képezett különösen a nyilvános jellegű bűnté
nyek felfedezésére, a tényálladék felkutatására, és legfellebb még a 
bűnösség felett való véleményadásra, még pedig oly módon, hogy

x) V. ö. Schoemann, Alt. I. 361. A tíz szónok tudtunkkal meg sem
emlékezik róluk.

*) Plutarch Solon. c. 19: tíjv . .. . j3ouXf(v Ircísxonov jtívtwv, xai ©üXaxx
töóv vóawv ixá^iasv.

8) V. ö. Schoemann, Alt. I. 523. Csakhogy ő túlságosan kevésre 
becsüli értesüléseinket; mert a 10 szónok korában a Harpalus-féle ügyre 
vonatkozó beszédek mégis adnak némi tájékozást az Areopagus e korban 
viselt szerepéről. Ugyanezen helyen Schoemann kétségtelennek mondja,, 
hogy az Areopagus a tisztviselők előleges vizsgálatánál, és felelősségre voná
sánál is befolyással birt, habár nem ő intézte is azt, hanem csak arra volt 
hivatva, hogy az illető tisztviselőket méltatlanoknak, vagy büntetésre mél
tóknak jelentse ki.

4) Argum. ad. Isocrat. Areopagit. Plutarch. Pericl. c. 7, 9.
5) Andocid, de myst. 84, Tisamenus psephismájából. Boeckh, C. Inscr. 

I. p. 144. A bizonyítékok közlése nélkül 1. Schoem. Alt. I. 526 kk.
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a népgyülósnek és a Heliaea törvényszékének alárendelt szerepet 
játszott, a mennyiben mig az ő eljárása többnyire a nép megbízá
sán alapult, s inkább ellenőrző jellegű volt, addig a bűnösség kér
dése felett való döntés, és a büntetés kimondása legtöbb esetben a 
Heliaea illetékessége alá tartozott.

Nem szenved különben kétséget, hogy fő-felügyelő jogának 
megfelelőleg, bármennyire megcsorbult is idő folytán e jog, megbí
zás nélkül is indíthatott az Areopagus vizsgálatot,1) bár ismereteink 
épen a felől legfogyatékosabbak, mely esetekben és mi módon 
folyt be az Areopagus a népgyülés megbízása nélkül, sőt talán a 
Heliaeától is függetlenül a tisztviselők ellenőrzésére és megbünteté
sére. Azon eset, a melyet Schoemann (Alt. I. 526, kk.) a tisztvise
lőknek az Areopagus által való ellenőrzésére2) egyetlennek mond, a 
következő: Bizonyos Theogenes nevű második archonnak (á. paoi- 
Xeos) Stephanus egy hetaerától —  Neaerától —  származott lányt 
jegyzett el, mintha tisztességes házasságból származott volna. Pha- 
nonak (ez volt a leány neve) mint a második archon feleségének 
kötelességévé vált már most bizonyos szertartásokon részt venni, s 
a többi közt Dionysos yepapaí (v. yépaipai) nevű papnőit is meges
ketni. Mindezt meg is tette Phano. A hivatalos év végével értesül
vén az Areopagus tanácsa az ügyről, vizsgálatot indított Theogenes 
neje ellen, s miután törvénytelen származása rábizonyult, Theoge- 
nest pénzbírságban marasztalta e l; de e bírság csak akkora lehe
tett, a mennyinek kivetésére az Areopagus jogosult volt, és nem nyil
vánosan kihirdetett ítélet utján, mert nem állott jogában úgy bün
tetni, a hogy neki tetszett.8) Hogy az Areopagus ezúttal maga vetette 
ki a pénzbüntetést (sitipoXTj, a mire különben minden valóságos 
attikai tisztviselő fel volt jogosítva), ennek okául Platner (I. 33.

*) Dinarcli. in Dem. 50: ’Aváyxrj tt(v (souX̂ v . . . ttjv é% 'A. i:. xaxa őűo
tpÓJTOu? 7C0ieía$ai fa? árcooáaets izáaa;. ríva; toútou;; rt-rőt auT/jv npoeXojjivijv, rj
£r]T7Í<jaaav tou őrjiAou TcpoaTa^avto; auxij. ytop'i? toútwv oux ettiv ovriva -cpóreov
zotrJaatT’ av.

*) Helyesebben: megbüntetésére. Mert az Areopagus ellenőrző joga
kül. Dinarch. (in Dem. 50.) már említett tudósítása mellett kétségbevon
hatatlan.

8) Dem. in Neaer. 1372: . . . tf(v ■pva'íxa xauTijv í]Tt; ^v, xai ^Xeyy s 
. . . .  xat ^í){jl(ou tov Oeoŷ VTjv oaa xupía laftv, év aJSOfŜ Tw Ő£ xai 8ia xoTfAtónrjTo;* ou 
yxp auToxpitop^ eíatv, fí>; £v (ioiiXumac, ’ASíjvaíwv xiva xoXiaau A  büntetésről 
még később lesz szó.
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34.) azt tartja, hogy ezen ügyben perlekedő felek hiányában tör
vénykezési eljárás létre nem jöhetett. Az esetet e szerint rendkívü
linek kell felfogni.1) Dinarchus szónok ugyan azt mondja, hogy az 
Areopagus jogosult a törvény ellenére cselekvőket száműzni, vagy 
halállal büntetni; *) de az előtt, a ki e helyet a többi idevonatkozó 
helyekkel összehasonlítva átolvassa, felesleges említenünk, hogy a 
szónok ezen állítását betüszerinti értelemben venni nem szabad.8) 
ítészünkről majdnem bizonyosnak tartjuk tehát, hogy rendes kö
rülmények között az Areopagus szerepe még akkor is a néphez vagy 
talán a Heli&ához is intézett jelentésen (árcóyaais) végződött, ha a 
vizsgálatot megbízás nélkül indította meg.4)

Kétségen kivül kötelezve volt az Areopág ilyen jelentésté
telre azon túlnyomóan számosabb esetekben, ha a vizsgálat meg
indításával a népgyülés részéről bízatott meg.6) Mint említettük, 
ezen jelentések nem bírtak az elintézett bűnügy jellegével, hanem 
a nép a jelentés vétele után6) a Heliaeára bízta7) a bűnösség kér
dése felett való végleges döntést és a büntetés kimondását.8) A

1) Platner ugyanitt említi, hogy Demosthenes is ére$oXr,-val büntet- 
tetett az Areopagus által, mert egy port retot xpaújxaxo; nem folytatott.

*) Dinarch. in Dem. 6: . . .  xoü; . . . reapávojxóv xi x<5v ev xt; reóXe: oca- 
reerepayfjivou; IxpaXeív r, Saváxo> (laxi xupía).

s) Ellensúlyozására elég a később említendő Hyperides-féle hely (in 
Demosth. 5. (8) 17.) magában is.

4) V. ö. Dinarch. in Dem. 50.
6) V. ö. Dinarch. in Dem. 53 s- kk. 55: f, [iouXf, . . . .  ^xs? xá repoaxa- 

yS^vxa &©’ ujjuov. 3: r̂jxetv repoaexaijaxe xfj é\ ’A. re. (3ouXij . . . .  Ifva áreo<p7jvávxtov 
xoúxtov úfxeí; xtuwpr(ar(â e xtov a8ixr,[iáxwv á£íto;. V. ö. 7.

•) Dinarch. in Dem. 105: reapsiXíJoaxe napa xoü or̂ uou x'o reoaffia xo 
yeygvTjfxávov e?8dxo;, xtiAtopía; 8’ivexa xtj; xaxa xőiv £vóyjov ovxtov xai? areo<páse<xc.

7) E megbízás néphatározat, ^©tajia útján történt, a melyben a bün
tetésről is volt szó: Dinarch. in Dem. 5: reep\ . .  . . X7j; xipwpía; újxa? 8eív xfj; 
h xto ^©íafiaxt ye^pajjL^vr  ̂Őtxáaat vűv.

8) Hyperid. in Dem. 5. (8.) 17 . . .  . xoű? fiev yap aSixoúvxa; izior4vav,
xai xaűx’ ouy ixóvxe;, áXX’ úreb xou reoXXáxi; avayxa£<5jj.evoc* x'o 8e xoXáarai xou;
áőtxoűvxa; oux icp’ aúxol; éreoírjaav, aXX’ 6(jlÍv arê ooaav xol; xuptoi;. Idem ibid. 37 
{31.) Sauppe magyarázata szerint (recensio or. c. Dem. Philologus. 1848. 
p. 610; Orat. Att. II. p. 347.), melyet Blass is elfogad: xa\ xo [x'ev xax7]yopetv 
h  xfi> 8txa<m)pít{j xa\ l^eX^stv xou; eJXrjfóxa; xa p̂rjjxaxa 8e8t»po8oxrjx<5xa; xaxa 
xrj; 7caxoí8o; fjjuv repocéxaije xol; fjpTjfiivoi; xaxijyópot;* x'o 8’ áreo^vat xou; eíXrjoóxa; 
areíStoxív (6 8 '̂j.o;) xrj (3ouXfí xrj i; ’A. re. \ xoüxou; e?; xov 8^ov arê 8ec£ev. x'o 81 xoXáaa:
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Heliaea ily alkalommal az eioayfeXía-nál szokásos számmal (1500) 
ítélt, és eljárásának alapjáúl az Areopagus jelentése szolgálja mely 
— úgy látszik — ajánlattal volt összekötve a büntetés felől, úgy 
hogy az Areopagus a heliasták törvényszéke előtt mint valóságos 
vádló szerepelt.1) Lehetséges, hogy az Areopagus jelentését a Heliaeá- 
hoz is intézhette; de valószínű, hogy gyakoribb esetekbén a nép- 
hez adta be. S ez esetben kétségtelen, hogy a nép a törvényszék 
előtti tárgyalásra vádlókat választott, még pedig rendesen tizet,*) de 
csak a jelentés vétele után, mert az Areopagus részéről való felmen
tés esetén az ügy letárgyaltnak tekintetett. A törvényszék azonban 
az Areopagus jelentése ellenére is felmenthette a vádlottat,8) a mi 
az Areopagus tekintélyének emelésére épen nem szolgálhatott.4)

A mondottak illustratiójául közöljük a hírhedt Harpalus féle 
megvesztegetési ügyből Philocles és Demosthenes eseteit.6)

A 324. év végén vagy a 323. év elején Ki*, e. Philocles Muny- 
chia parancsnokává választatott,6) és avval bízatott meg, hogy 
Harpalust ne engedje behajózni a kikötőbe; ő azonban Harpalust, 
a ki egy háromevezössel érkezett oda, mégis beengedé. E miatt

zoí; oixaoraí; juiv..... (l&ouna). Ilyen tudósítások után meglepetéssel olvassuk
Schoemannál (Alt. I. 523.) a következő sorokat: «Wir unterstiltzen zwar 
die folgende Vermuthung nicht durch ausdrtickliche Angaben und bestimmte 
Zeugnisse, dass námlich vor den Heliastischen Gerichten nur dér Anklage- 
process stattgefunden, das Verfahren des Areopag aber ein inquisitorisches 
gewesen sei, wir glauben indessen, dass sie darum nicht weniger wahr- 
scheinlich sei». Úti figura docet.

*) Dinarch. in Dem. 54 : ........ jcoXXou; íj (3ouXi) xxotzígocyxev aőixetv t'ov
o^{xov, cti ánojce^peüyaatv eí<xeX3óvces s?s to  őtxaanjpiov, xa ^ PöuXtj ivltov xo n^tx- 
“ Tov uépo? ou [xeteíXrjce twv ^©tov.

*) V. ö. a 30.1. 8. jegyzetében levő Hyperides f. helyek másodikával 
Dinarch. in Aristog. 6, in Dem. 51, 58, 114. Épen ezen rendszabálynak 
köszönhetjük a fennmaradt Dinarchus és Hyperides-féle beszédeket.

8) V. ö. Dinarch. in Aristog. 2.
4) V. ö. az 1 . sz. jegyzetet. Dinarchus (in Dem. az 55. s kk. pontok

ban) meg is magyarázza, hogyan történhettek meg ilyen visszásoknak látszó
esetek. V. ö. még Dinarch. in Philocl. 5, s kül. in Dem'. 87.

ft) Tulajdonképen csak Philocles esete tartoznék értekezésünk keretébe, 
mert Demosthenes ekkor nem viselt szorosabb értelemben vett közhivatalt.
De azt hiszszük, nem szorul indokolásra, miért szóltunk Demosthenes ügyé
ről is.

•) Dinarch. in Philocl. 1.
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arról gyanúsították, hogy Harpalus pénzzel vesztegette őt meg. 
Demosthenes ellen szintén hasonló gyanú következtében [tVjvooií-t 
adtak be a népgyülésen. Ily körülményen között a gyanúsítottak 
indítványára külön egy-egy nóphatározat (<|nq<pi<j(jia)J) útján, a 
melyben mindketten halált kértek fej ökre a megvesztegetés bebi- 
zonyulása esetére, az Areopagus tanácsa bízatott meg a vizsgálat 
vezetésével és a tényálladék felderítésével. A tanács sokáig habo
zott, és hat hónapig szerkesztgette jelentéseit,2) végre azonban a 
vádlottakat, s köztük Philoclest és Demosthenest is, bűnöseknek 
jelentette ki. DemostheUes ügyét egy pépgyülési határozat utján8) 
először 4) tárgyalták a törvényszék előtt; húsz talentumról szólt a 
vád5) ezer ötszáz biró előtt6) és a nép tíz vádlót rendelt a tárgya
lásra. Philocles hivatalnok lévén, előbb néphatározat utján vád alá 
helyeztetett és letétetett,7) azután pedig szintén a törvényszék elé 
állíttatott. Hiában kísértették meg mindaketten a védelmet, hiában 
hivatkoztak érdemeikre; Demosthenes ötven talentum birságban 
marasztaltatott el, annak hozzátételével, hogy, ha rögtön ki nem 
fizetné büntetését, vettessék börtönbe. Ez meg is történt, de De
mosthenes nehány nap múlva megszökött és száműzetésbe ment. 
Philoclest a birák száműzésre ítélték.8)

A ki ezen két ránk hagyományozott különös esetet, és azt, a 
mit az Areopagus tanácsáról azonkívül mondtunk, fontolóra veszi, 
azt hisz8zük, nem kételkedik abban, hogy az Areopagus az Euclides 
utáni időkben a népgyűléssel és a Heliaeával szemben igen aláren
delt szerepet játszott. Még azon különösen felemlített esetek is, a 
melyekben felvigyázó és ellenőrző jogával teljhatalmúlag élhetett

*) L. Demosthenesét Dinarch. in Dem. 61. Philoelesét csaknem ugyan
azon szavakkal Dinarch. in Phil. 2.

*) Dinarch. in Dem. 45. Hyperid. in Demosth. 30. (25) 10.
8) Dinarch. in Dem. 51.
4) Dinarch. in Dem. 105.
*) Dinarch. in Dem. 6. Hyperid. in Demosth. 2. (28) 15.
•) Dinarch. in Dem. 107.
7) V. ö. Dinarch in Philocl. 14, Meier magyarázatával (Allgem. Lite*

raturztg. 1843, 465 és kk.); a 'i^o'jua-ról Dinarch. in Philocl. 5; az ajto-
yeiooTövía-ról in Phil. 15.

8) Demosth. Epist. III. 3Í....... ioü{ ő’újíit; ^por^Ss,. . . .  óíaresp........
xXea, xa't éui.
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(pouXVj aoToxpátwp), a nép határozatától lévén függők,1) csak azt 
bizonyítják, hogy rendes körülmények között hatalma nem terjedt 
ennyire a tíz szónok korában.

2. §. A tisztviselőknek magánosok által való ellenőrzéséről, azaz ar 
népgyülés, az ötszázak tanácsa, és a Heliaea büntető eljárásáról,8>

Ha magános ember attikai tisztviselőt bármi okból még a 
hivataloskodás ideje alatt be akart vádolni, nem fordulhatott vád
jával egyenesen a Heliaea törvényszékéhez, hanem vádját először 
vagy a népgyülés előtt kellett bejelentenie s jóváhagyatnia, vagy a 
tanácshoz kellett fordulnia. Utóbbi eset tudtunkkal különben csak 
is az sioayysXíx egyik neménél állott be. Akár a népgyüléshez, akár 
a tanácshoz fordult mármost vádjával, mindkét esetben megtörtén
hetett, hogy vagy a nép, vagy a tanács, — előbbi túlnyomóan szá

x) Dinarch. in Dem. 9. . . . Tjveopúo tjjv roXixeíocv xai ŐT(u.oxparíav noX- 
Xixr{ iyAsyeípixev s ŐTjfxo;; v. ö. Demosthenes psephismaját ugyanott 62. Ilyen 
teljhatalmat különben a nép rendkívüli körülmények közt minden maga- 
sabb hivatalnoktestületnek adhatott; így pl. a tanácsnak, a hadvezéreknek,, 
követeknek, stb. L. Platner I. 32.

*) Még mielőtt részletes tárgyalásunkból kiderülne, miért voltunk 
kénytelenek e fejezet élére czímül a fentebbi szavakat állítani, már eleve 
megemlítjük, hogy ennek oka az, miszerint a népgyülés, az ötszázak tanácsa, 
és a Heliaea szerepe a tisztviselőkkel szemben nem annyira ellenőrző, mint 
inkább büntető jellegű; az ellenőrzés szerepét inkább azon magánosoknak 
kell tulajdonítani, kik a büntető eljárásokat e három fórum előtt megin
dítják. E megindításban nyilvános jelleg csak annyiban van, a mennyiben 
a panaszok alább tárgyalandó nemei a népgyülés előtt a thesmotheták fel
szólítására nyujtattak be, míg ellenben a tanácsot és a Heliaeát illetőleg 
semmi olyan általános intézkedésről sem vagyunk értesülve, a mely eljá
rásuknak a tisztviselőket ellenőrző jelleget adott volna. Külön-külön sem 
szólhattunk a népgyülés, a tanács és a Heliaea büntető szerepéről. A tanács 
büntető eljárását tisztviselők ellen ugyanis csak egy esetben, az tlaayyeXíz 
elébe teijesztett esetében ismerjük; az etaxYyeXía egy másik módja pedig a 
vádnak a népgyülés elé való terjesztésében állott. Már hogy mennyire egy 
tekintet és egy fejezet alá kell esnie e két különböző fórum előtt megin
dított eljárásnak, arra közös nevökön kívül egyéb bizonyítékokat is fogunk 
felhozni. A mi a Heliaea szerepét illeti, ez épen elválaszthatatlan volt a nép
gyülés, illetőleg a tanács büntető eljárásától, mert annak folytatását képezi* 
a mennyiben nyilvános tisztviselő ellen magánosok részéről a Heliaea elé vád 
csak a tanácson, és a népgyülésen át juthatott.
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mosabb esetben, — önmaga szabta ki a büntetést is, és az ügy
nem is került a heliasták törvényszéke elé.

Ez a népgyülésre vonatkozólag két esetben állhatott be- 
Először, ha az arra hivatott népgyülésen kifogásolta a panaszos a 
hivatalnok képességét vagy eljárását, a nélkül, hogy a tényálladé- 
kot büntetésre méltónak tüntette volna fel; ez esetben mint for- 
maszerü vádló nem szerepelt, hanem az illető tisztviselő hivatal
képessége vagy képtelensége felett való döntést a népgyülésre* 
bízta. Másodszor a formaszerü (tehát írásbeli) vád azon esetében, 
ha a nép az üaayyzkía felett való döntést magának tartotta fenn.

A tanács elé tisztviselőket illető vád csak egyetlen egyféle 
terjesztetett, így tehát csak egy eset lehetett arra nézve is, hogy a 
tanács a büntető eljárást magának tartotta fenn; s ez a tanács előtt 
benyújtott sioa^Xía azon neme, a melyben a tanács a tisztviselő 
bűntényét elég csekély jelentőségűnek tartotta arra, hogy csak 
azon éjttpoX̂ j jellegű pénzbüntetéssel sújtsa, a melyre törvény ér
telmében ő maga jogosítva volt.

Úgy látszik azonban, mégis gyakoribb volt azon eset, hogy 
mind a népgyüléstől, mind a tanácstól (a népen át) a Heliaea elé 
került az ügy, miután a vád a két fórum közöl valamelyik előtt 
beadatott, s a később előadandó módon végig tárgyaltatott. Ilyen 
volt az eljárás a néphez beadott síoaYYeXía-k nagyobb részénél, az 
ugyanott beadott rcpoftaX̂ -nál, és a tanács elé terjesztett siaayye- 
Xta-k azon eseteiben, a midőn a vádlott nagyobb büntetésre lát
szott méltónak, mint a mekkorának kivetésére a tanács rendes 
körülmények közt jogosítva volt. A következő sorokban feladatunk 
lesz mindezen eljárási módokról részletesen szólani, a mennyiben, 
ugyanis a vád illető formái a tisztviselőkre vonatkoznak. Először 
a nép letevő-jogát (áxoyeipoxovía) fogjuk tárgyalni, azután pedig az 
siaayysXía két neméről, — a tanács és a népgyűlés elé terjesztett 
eloayyeXía-ról — és a JtpopoX̂ -ról fogunk szólani, még pedig különös 
tekintettel mindezen eljárási módok egymástól való különbségeire.

AJ A  népgytllés e lőtti panaszokról. (A népgyülés által való letételről,.
ánoyeipoTovta.)

Minden prytania első rendes népgyülésén, a mely xopta nevet 
viselt,1) kötelessége volt a thesmothetáknak kérdést intézni a nép

*) Pollux V III. 95 : Ttov Ő’ixxXrjatwv íj jxkv x u p í a, ev f xá; apya; erct'/ei- 
potovoiJciv, cÍTiep xaXőS; áp‘/ouatv, ^ ájio/etpoTovotíatv eV xai eJaa^eXía? o (tao-
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hez, vájjon meg vannak-e elégedve tisztviselőik hivataloskodásá
val. E kérdésre véleményünk szerint nemcsak formaszerü váddal 
<etaa*nreXta, jrpojtoX̂ ) válaszolhattak a jelenlevők,1) hanem szóbelileg 
is előadhatták kifogásaikat a hivataloskodónak akár képessége, 
akár eljárása ellen; mig ellenben a formaszerü vádak főcriterinmát 
épen azon körülmény képezte, hogy a vád megindítója az eljárás

aójxevo; EÍ̂ a'jye'XXŝ és VIII. 87: . . . xa\ xoS’ Sxáonjv ~poTav£Íav IreEpforáv, zl 8oxe~ 
xaXcu; «PX61V ömwtos* tov 8’ áno/etpoTovr̂ ávxa xpívouat. A ,xpívou<ri‘-féle kitételről 
később lesz szó. A xupía elnevezés mind a négy rendes népgyülésre csak 
a rendkívüliekkel (oüyxXr̂ Tot) ellentétben fogadható el, s csak későbbi kor
ban vált szokásossá. A jobb szótárírók a fennebbi értelmet adják e szónak. 
V. ö. Schoemann, Alt. I. 403.

J) Schoemann állította már «de comitiis Atheniensium* ez. művében, 
hogy a tisztviselők ellen szóló jrpopoXrí csakis a xupía-n volt beadható. A  
Meier és Schoemann-féle munka 273. lapján idevonatkozólag olvasható:
• Wenn ... Schoemann annimmt, dass die Probole gegen Magistrate mit 

•den fotxeipoToviai;, die über allé Magistrate in dér ersten regelmássigen 
Volksversammlung jeder Prytanie vorgenommen wurden, in Verbindung 
gestanden habé, so dass die Probolai gegen Magistrate nur in den Epicbei- 
rotoniais vorgebracht werden konnten, und dass die hier vorgebrachten 
Beschwerden über Magistrate Probolai genannt wurden, so scheint dies eine 
durch nichts unterstützte Vermuthung zu sein». (A kik e körülményt nem 
ismernék, azokkal tudatjuk, hogy e munka a berlini porosz királyi tudo
mányos akadémia által hirdetett pályázatra készült; innen magyarázandó 
-ezen idézet hangja.) Továbbá a 276. lapon: «die Verbindung dér Probole 
mit den Epicheirotoniais ist nocli durch nichts erwiesen*; v. ö. Platner, I. 
385: «Die Anstellung dér Probole gegen Magistratspersonen, nach dér An- 
nahme Schoemanns, auf eine bestimmte Volksversammlung zu beschránken, 
•dazu fínden sicli keine hinreichenden Griinde*. E kérdés minket érdekel 
legjobban. Már hogy az eJaâ eXta ezen xupía népgyülésen adatott be, azt 
Pollux (VIII. 95. 1. f.) világosan kimondja; hogy az dvafftkía. milyen nemét 
értsük ez alatt, erről, és a vele látszólag ellentétes hely (VIII. 87) megfej
téséről később lesz még szó. Hátra volna még a JtpojioXi) kérdése. Nem 
tudjuk, Schoemann csak gyanítás utján jött-e említett véleményére, a me
lyet részünkről nem alaptalannak, de túlzottnak tartunk, vagy ugyanazon 
helyek bírták őt rá, a melyeket mi is felhasználtunk. (Ezek a következők: 
Pollux VIII. 87, 95. Harpocrat s. v. xarâ sipoTovía, SiayEtpoTovfa, különösen: 
Harp. és Suidas: xupía éxxX.). Részünkről azt hiszszük, nem minden ok 
nélkül értünk Schoemannal egyet, de csak bizonyos pontig. Mi is hiszszük 
ugyanis, hogy nemcsak az eíca-pfsXía, hanem a p̂o[5oXrj is a xupía-n volt be
nyújtható a thesmotheták felszólítása után, s e véleményünkre Schoemann* 
tói egészen függetlenül jutottunk: de először állításunkat e vádformáknak 
kizárólagosan csak a tisztviselők ellen intézett eseteire szorítjuk (ezt az
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bán egészen annak befejezéseig szerepet viselt.1) Nyilvánvaló, hogy 
a népgyülés összességének szerepe inkább büntető, megtorló volt 
mindakét esetben, mert a kezdeményezés, a miben az ellenőrzés 
fősajátsága fekszik, tulajdonképen a magános panaszosok köteles
sége volt, — ha attól a formaságtól eltekintünk, hogy panaszaikat 
a thesmotheták hivatalos felszólítására adták elő.2)

A legközelebb eső kérdés tehát kétségtelenül az, hogy mi 
lehetett ezen szóbeli panaszok tárgya a népgyülésen. Azt hiszszük,

€b«YYsXía-ra vonatkozólag Schoemann nem említi) s másodszor semmi esetre 
nem fogadjuk el, hogy minden a thesmotheták kérdésére beadott panasz 
7Epo$oX72 nevet viselt. Hogy mit tartunk e két vád criteriumáúl, az, különö
sen az eltraŷ eXía-t illetőleg, a hol véleményünkkel egyedül állunk, később 
fog kiderülni; de az bizonyos, hogy olyan criteriumok léteznek külön-külön 
mindkettőre vonatkozólag, a melyek az egyszerű szóbeli panaszokat, a mi
lyenekkel a népgyülés által való egyszerű letételnek járnia kellett, e forma
szerű vádaktól nagyon különböző színben tüntetik fel. Megemlítjük még, 
hogy Heffter (232. 1.) e tárgyban nem mondja ki határozottan a vélemé
nyét; de annyi bizonyos, hogy a Schoemann és a mi véleményünk sze
rinti magyarázat felé hajlik. Az általa idézett helyek majdnem megegyeznek 
a mieinkkel; de ő meg a npô oX̂  egy nevezetes criteriumával nem vult 
tisztában, mert valószínűnek tartja, hogy a nép a törvényszék elé a xpo- 
(JoXrj-féle eljárásnál is vádlókat választott meg, a mi az etaayYeXta sajátságos 
eljárásának egyedüli tulajdona volt. Ha a fennebb közlött érvek nem lát
szanának is elegendőknek, már az maga elég bizonyítékot képez, hogy 
hárman egymástól teljesen függetlenül ugyanegy véleményre jöttünk e tárgy
ban : mig Platner Schoemann állításának helyességét már mint ismeretesét 
tagadja, de meg sem kisérti, hogy megczáfolja.

*) E felfogáshoz általában véve épen Platner előadása a leghasonlóbb
I. 370.

*) Van különben tudtunkkal összesen két olyan helyünk, a melyek 
nyomán a népgyülésnek ellenőrző szerepet lehetne tulajdonítani; de részünk
ről ezt nem mérnök határozottan állítani. Lysias in Nicomach. 5: .. .. oí 
jiiv áXXoi vífi aÚTőiv áp/5)$ xorca Tcpuxavstav Xóyov avâ pepouai . . .  és Pollux már 
idézett szavai (VIII. 95.) . . twv exxX7]7twv tj fxlv xupía, Ív t « (  ápy a; 
i jEt/eipoTovouaiv,  ci'nep x a X ói <; áp^ouaiv,   ̂ arcojreipot&voüffiv stb. 
Ha e két helyet betűszerinti értelmökben elfogadjuk, úgy fel kell tennünk, 
hogy minden prytania alatt a fennebbi népgyülésen valamennyi tisztviselő 
köteles volt hivatalkodása felől jelentést tenni. A Lysias-féle helyről szól
ván (I. 330.) Platner nem egészen határozottan ugyan, de mégis betűsze
rinti értelemben magyarázza. De a részletek ismeretlenek, és nagyon sok 
körülmény tiltakozik e két hely ilyetén magyarázata ellen; részünkről 
valószínűnek tartjuk, hogy az Irct/ecpoTovía eljárása csak negatív volt, a 
mennyiben azokat erősítették meg, a kik ellen a xupía-n panasz nem merült
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sikerülni fog ennek nyomára jönnünk, habár határozott értesülé
seink e tárgyban nincsenek. Talán a tisztviselők igazságtalan eljá
rása egyes magánosokkal szemben ? Kétségtelenül nem; mert ezen 
esetben a megsértett magánember nemcsak a tisztviselő letételét, 
hanem ezenkívül megbüntetését is kieszközölhette a rpopoXVj be
nyújtása által. Vagy talán a tisztviselők olyatén törvényellenes 
tettei, a melyek nem magánosok, hanem az állam érdekeire voltak 
veszélyesek, 8 a melyeket az illető tisztviselő megfontolással, szán
dékosan követett el ? Nem, — mert a törvény és szokás épen ez 
esetben parancsolta meg az eí'myyeXíz benyújtását, már azután 
akár magának tartotta fenn a nép a megtorlást, akár a Heliseára 
bízta azt. Nyilvánvaló hát, hogy a tisztviselők képessége vagy kép
telensége, vagy az eljárásbau elkövetett, de mindenesetre szándé
kosság nélkül elkövetett hibái lehettek e panaszok tárgyai, úgy 
hogy az ellenőrzés e módja a dokimasia hiányait lehetett hivatva 
pótolni.*)

fel. A Lysias-féle hely e szerint csak a kifogásolt tisztviselőkre vonatkoz
nék, a mit nem volna épen lehetetlen elképzelni. V. ö. M. és Sch. 217. 1.
— Heffter (375. 1. 20. jegyz.) észrevette, hogy e hely a havonkénti szám
adást nem jelentheti; ő tehát a hivatal letételekor harmincz nap alatt szo
kásos számadásra magyarázza, mert «Eine Prytaneia war bekanntlich ein 
Zeitraum, dér mit dér Dauer eines Monats ziemlich übereinfiel». E magya
rázatot méltónak tartjuk Heffter rendkívüli szellemességéhez, de szükség* 
telen talán mondanunk, hogy nyelvi és tárgyi nehézségek következtében 
nem fogadhatjuk el, annyival kevésbbé, mert Pollux helyére Ő sem reíiectál.

Megjegyezzük még, hogy a népgyülés és a tanács ellenőrködésére 
nézve, a mennyiben egyes hivatalnokokat illetőleg ilyféle szerepökről tudo
másunk van, fogunk még példával találkozni.

*) Felfogásunk e tárgyban Heffteréhez (372. lap) hasonlít leginkább: 
«Hieraus lásst sich schliessen, dass die Amtsentsetzung nur eine admini- 
strative Maassregel war, womit die Gerichtshöfe weiter nichts zu thun hatten, 
und dass, um einen Beamten wegen Dienstvergehungen vor Gericht wah- 
rend seiner Amtsfiihrung zu stellen, dazu immer die vorherige Suspension 
durch ein Entsetzungsdekret des Staatsrathes (hibás; ez csak az íx<pvXXo<popíac 
esetében történhetett) oder nach Unterschied dér Falié dér National ver- 
sammlung, erforderlich war*. Platner (I. 330) így szól: « Hatten sie zugleich 
eigentliche Verbrechen begangen, so pflegte das Volk die Untersuchung 
hierüber dem Gerichtsliof zu überlassen*. Ez igaz, csakhogy véleményünk 
szerint már nem a szóbeli panaszok rovatába tartozik; mert olyan bűn
tények, a melyek felett a döntést a nép a Heliaeára bízta (v. ö. Aristophan. 
Vesp. 590, 591 : «r( pouXf, -/u> Síjao? oiav xpívat p i ^ a  r  p a y ;a’ ájtopijoTj 
ffxai toI>? áőtxouvTa? Tolat 5txaarat; napaőoovai*) eíaaYyeXta-val, nem egyszerű
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A felett, vájjon a panasz alapos-e, mint az eljárás neve (áiro- 
ysipoxavía) is mutatja, a jelen voltak kózfelemelés utján szavaztak, 
épen úgy, mint az elaorpreXía és TrpopoXfj ügyében. Ha az Ítélet elma
rasztaló volt, az illető tisztviselő rögtön letette hivatalát, s tisztsé
gének jelvényét, a koszorút is elvesztette.1) S ezzel véleményünk 
szerint az eljárás be is volt fejezve ;2) még csak azt jegyezzük meg, 
hogy a souverain attikai nép kétségen kivűl jogosult volt a letett 
tisztviselőket állásukba ismét'visszahelyezni.8)

Az Areopagus és a tanács kivételes eljárásáról saját tagjaival 
szemben máshol lesz szó.

kifogásoló jellegű panaszszal szoktak bevádoltatni. Különben ezen egész 
eljárás összetévesztése rendkívül könnyen megesik, különösen azon váddal, 
a mely lényegileg ugyanegy az eíattŷ eXta-val s ettől csakis a később elő
adandó criteriumok másodikában különbözik, ezalatt a beadás formáját 
értve, a mennyiben megesett az efoayYeXfa-nál, hogy a feljelentő a vádlói 
szerepre, tekintve hogy e vád eo ipso többnyire hatalmas emberek ellen 
volt irányozva, nem vállalkozott, vagy, mint idegen, zsellér, rabszolga 
(Andocid. de myst. 12. Lysias zep'l tou otjxoö 16.) vagy bűntárs (Lysias in 
Andoc. 43.) arra nem vállalkozhatott (V. ö. Schoem. Alt. I. 419.). A nép 
részéről ez esetben az eljárás ugyanaz maradt, mint az daayysXía más 
nemeinél, de az ilynemű v£d tulajdonképeni neve már mégsem elaayYsXía, 
hanem (iíjvuat; volt. A mi a 7cpo(3oXí{-t illeti, annak, mint látni fogjuk, épen 
az volt a fő-criteriuma, hogy a törvényszék Ítéletét a népgyülés Ítélete 
előzte meg. Platner Pollux-szal érvel (VIII. 87.): tov o’ ájrô eipoTovTjSevTa 
x p í v o u o t. Részünkről ellenkezőleg e szavakat bizonyítékul használjuk 
arra, hogy a formaszerű vádak, a melyek következtében a letételen kivül 
még büntetés is érte a vádlottat, szintén a thesmotheták felszólítására ter
jesztettek elő a tisztviselők ellen. Mert abban nem kételkedünk, hogy a 
nem igen szabatos Pollux e kitétele az említett [xrjvuat̂  vagy a xpoffoXTÍ, de 
leginkább az EÍaayyeXía (v. ö. PolL 95.) következtében letett tisztviselőkre 
vonatkozik. Platner feltevése, hogy az igaztalanúl letett tisztviselőtől kért 
törvényszéki felülvizsgálatra vonatkozhatnék, képtelenség.

x) Demosth. in Aristogit. II. 802.
9) Platner (I. 331.) még arról is szól, okvetlen szükséges volt-e az 

á-o*/EcpoTovía a törvényszéki vizsgálat előtt. Minthogy szerintünk a xupía-i 
panaszok után törvényszéki vizsgálatról szó nem lehet, e kérdés eldöntése 
sem ide tartozik, a mennyiben itt büntetésről tényálladék hiányában szó 
nem lehet. A maga helyén említést fogunk e kérdésről tenni.

*) Dem. in Theocrin. 1330: . . . ősojiiviov auiőiv . . . náXtv iné8o-£ tou; 
<Ti£©ávou? auTol?. (Thesmotheták letételéről van szó.)

46*
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B ) A  tiaitviaelők ellent fo m u ie r f l  vádakról.

Hogy a tisztviselők ellen beadható formaszerű vádak az £'10*773- 
Xía és a rcpopoXyj voltak, már említettük. Már hogy általában, tehát 
minden eset tekintetbevételével milyen eljárás volt szokásos e vádak 
elintézésekor, erről szólani nem feladatunk. De még különösen a 
tisztviselőket illető nemeiknél sem tartottuk ezúttal mindenütt 
szükségesnek az eljárás részleteiről szólani, nevezetesen pedig ott, 
51 hol az eljárás az staorpfsXía és icpopoX̂  nem tisztviselők ellen b e
nyújtott nemeinél szokásos eljárással megegyezik, s olvasóinkról 
fel kell tételeznünk ezen vádformáknak az eddigi kutatásokon ala
puló általános ismeretét.1)

Legyen szabad tehát ezúttal csak a tisztviselőkre vonatkozó 
kutatásainknak eredményéről számot adnunk, s e mellett a fősulyt 
;i két eljárás közti különbségre fektetnünk.

A tisztviselők ellen szokásos eloa77sXía és irpopoXiíj között a 
íőkülönbséget a következő három pontban állapítjuk meg:

1. A két eljárásra különböző jellegű bűntények adtak okot. 
Nevezetesen mig az síaa-pfeXta-t olyan nyilvános jellegű bűntények 
provocálták, a melyek az államszerkezet biztonságát közvetlenül 
fenyegették,2) s így közvetlenül nem érdekelt egyén által is be volt 
nyújtható, addig a rcpopoXiq inkább a tisztviselő bűnös eljárása kö
vetkeztében megkárosult magános ember vádjának tűnik fel, bár 
azon körülmény, hogy állami közeg ellen volt intézve, természete
sen e vádnak is túlnyomóan nyilvános jelleget adott.

2. Kétségkívül mindakettő formaszerü vád volt, de okvetetle- 
nűl különbséget kell keresnünk azon módban, a melylyel a magán
vádló mindkét esetben a néphez folyamodott. Mert nyilvánvaló, 
hogy a vádnak elnevezése tulajdonképen első sorban ezen módtól 
függött.

aj A mi először is a tisztviselők elleni eioa77eXta-nak a nép- 
gyűlésen való benyújtási módját illeti, erre vonatkozó véleményünket 
már eddig is említettük. Azt hiszszük ugyanis, hogy az 210*778- 
Xía ilyen neme csakis minden prytania első (xupta) népgyülésén 
volt beadható, és pedig a thesmothetáknak a tisztviselők hivatalos

*) Az Eto-aYyeXía-ról általában 1. M. és Scli. 260—271, Platner I. 365 
—379, Heffter, 213—2-29. 1. A xoo$oM-rő\: M. és Sch.: 271—277. Platner I. 
379—386. Heffter 229—234.

*) V. ö. Harpocratiot és a szótárírókat, B. v. E?a*YYsXí*.
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kodására vonatkozó kérdése után.1) Ezen esetben tehát a tanács 
hozzájárulása (az u. n. TipopoóXeojxa, v. írpÓYpajjijxa által) nem volt

*) Pollux VIII. 95. tőív 5’ exxXrjffituv f, asv xupía, ev  ̂ iá* ap*/a; Ercr/eipoTO- 
vouatv ttJtep xaX&$ apŷ ouatv, áxoyetpoTovouatv* év í) x a \ t a ? e ? a ay y z\ia $ b 
[ iouXóuevoc e ? ff a y y 6 X X e t.. V. ö. Pollux VIII. 87.: xat xoS* IxáaTijv xcpuTa- 
veíav IjteptoTav, el ÖoxeT xaX&c *PX£lv tov ő’ a«o^6tpoTov7j^evia xpívouat. Fen-
nebbi állításunk e két helyen alapszik. E véleményünk útján azt hiszszük,. 
kiegyeztethetjük egymással Pollux sokat vitatott két helyét is ; ezek közól az 
egyik a fenebb közölt VIII. 95, a mely szerint mindenki bejelentheti a xupía-n az 
staaYyeXta-t, a ki akarja, a másik pedig VIII. 87:. . . xat rá; tlcayyikía$ EtaaYYsX- 
Xouatv ele fov őrjaov, a thesmotheták kötelességeinek elsorolásakor. Az eddigi 
magyarázatok a következők: Schoemann, de comit. Ath. p. 205. (Télfy, C. J. A. 
comm. ad 808.) «Pollucis posterior locus cum prioré pugnare videtur; nam, 
quod antea tov (3ouXŐ|aevov fecisse dixerat, id nunc thesmothetis tribuit. Con- 
ciliari tamen haec facile possunt, si statuas, adeundos primum a delatore 
fuisse thesmothetas, interrogandosque, utrum ad se, aut ad aliquem e col
le gis nomen deferri, an eJaâ eXíav institui oportere existimarent. Si E^ay^e- 
Xíav institui aut posse, aut debere respondissent, tunc aut ipsos rém ad 
populum tulisse, aut delatorem; quamquam potuit is quoque elaxyyiXXciv 
dici, qui eíaayyeXíav suo nomine deferendam curarit*. Schoemann tehát hitte, 
hogy a thesmothetáknak az tlaa,yyz\ia népgyülésen beadott minden esetében 
szerepük volt. Jegyezzük ezt meg magunknak a mi véleményünk megíté
lésére. A Meier és Schoemann f. munka (267. 1. 45. jegyz.) más, és pedig 
könnyű módon dönti el a kérdést, a mennyiben Boeckhet követi (Boeckh. 
V. d. Zeitverháltnissen d. demosth. Rede g. Mid. 10. 1.) s nem fogadja el 
a VIII. 87. helyet. Schoemann munkája, és a Meier és Schoem.*féle pálya
irat megjelenése közt 5  év telt e l; vagy azt kell hinnünk tehát, hogy meg
látszik a könyvön (a szerzők vallomása Bzerint is, lásd az előszót V.), mi
szerint két különböző szerzőtől ered, vagy, hogy Schoemann 1819-től 1824-ig 
megváltoztatta véleményét e tárgyban. Platner (I. 371.) háromféle módot 
is ajánl az ellenmondás megszüntetésére, a melyek közöl az első a követ
kező: «Um beides mit einander zu vereinigen, muss mán wohl. .. anneh- 
men, dass jene Bestimmung über die Thesmotheten nur von gewissen 
Arten oder Falién dér Eisangelie zu verstehen sei». A mi véleményünk 
Platneréhoz egyrészt hasonló, másrészt vele ellenkező. Vájjon nem lehetne-e 
ugyanis az ellenmondást ilyformán megszüntetni: a rendes út épen a tlies- 
mothetákhoz való bejelentés volt (mint fenn Schoemann s Pollux is V III. 
87 mondja) az tlauyytXia minden más neménél kivéve azt, a mely a tiszt
viselők ellen volt irányozva; mert itt a thesmotheták kérdése az előleges 
bejelentést ugyancsak nálok feleslegessé tette. Pollux (VIII. 95.) ellenmondó 
helye az e?aaYYeXía-t rögtön az áj to^eipotovta  után említi; úgy, hogy 
nemcsak lehetséges, hanem valószínű, hogy Pollux szövegét az «EfoayYeXta{» 
szó után cxaTa t<~>v apyövTojvi szavakkal kell commentálni.
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szükséges, mert ezt a thesmotheták törvényszerű felszólítása feles- 
legessé tette.

Az slaaYYsXía beadásának a tanács elé valószínűleg az volt az 
oka, hogy vagy a tanács támogatását is meg kívánta a vádló sze
rezni, vagy más körülmények, nevezetesen pedig időviszonyok 
miatt vált a xupta-n való bejelentés lehetetlenné. Ismeretes, hogy a 
tanács az etoafifsXta más nemei felett, ha a bűntény kevésbbé súlyos 
volt, és a büntetés jogkörét1) túl nem lépte, maga is ítélhetett, 
vagy, ha a bűntényt súlyosabbnak tartotta, átadhatta az ügyet a 
Heliaeának, hová azt a thesmotheták vezették be.8) De máskép is 
járhatott el; nevezetesen előterjesztést (?rpo[foóXso[ia) tehetett arról 
a népnek,8) a mely azután, ha a vádat elfogadta (e felett szavazás
sal döntött), a további eljárást kezébe vette. Az a kérdés már most, 
vájjon különösen a tisztviselőket illető stoaYfsXta-k fölött, ha a 
tanácshoz adattak be, a tanács maga döntött-e, vagy a Heliaeához 
utasította-e, vagy a népnek tett-e felölök előterjesztést? E kér
désre baj ős felelni; a mi véleményünk az, hogy legalább is a túl
nyomó számú esetekben a nép elé terjesztetett akkor is az eloa'n’s- 
Xta ügye, ha a tanács előtt adatott is be. így történt az eljárás az 
arginusa&i hadvezérek ügyében is.4) Nevezetes bizonyítékúl szolgál
hatna e tekintetben, ha valamint az bizonyos, hogy azon esetre, 
ha a nép maga a büntetést ki nem mondotta, hanem az ügyet a 
Heliaeához utasította, előbb letette a tisztviselőt hivataláról, úgy az 
is kétségtelen volna, hogy a Heliaea előtt egyáltalában nem lehetett 
tisztviselőt vádolni a nélkül, hogy előbb őt a nép hivatalától meg 
ne fosztotta volna (ájro*/eipoTovía). Mert ez esetben bizonyossá vál
nék az, hogy a tanács csak akkor Ítélhetett a tisztviselők elleni 
síaaYYsXía felett, ha a büntetés saját jogkörét túl nem haladta, a 
Heliaeához ellenben nem utasíthatta az ügyet, hanem súlyosabb 
jellegű bűntény esetére az eba'n'sXta-t a néphez kellett áttennie, 
hogy, — ha a nép elfogadta a panaszt, — vagy maga intézkedjék

x) Ötszáz drachma, at ziv-axóant, 1. kül. Demosth. in Euerg. et Mnesib. 
1152; Poll. VIII. 51, 52.

*) Heffter 228. Poll. VIII. 83. üaiyouai . . . xá; éx tí}; (3ouX?5; xaTayvw- 
oets, v. ö. Demosth. in Timocrat. 720, 721; Platner I, 50; M. és Sch. 41.

3) Platner, I. 369, M. és Sch. 266. Az arginusaei hadvezérek pőre is 
ilyen volt. Erről 1. később.

4) V. ö. Isokrat. rept Ce-Jy. 348. a. (6—7.)
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a büntetés felől, a mire souverain jellegénél fogva korlátlan joga 
volt, vagy kézfelemelés utján tegye le a hivatalnokot, s azután a 
nyilvános vádlók megválasztásával utasítsa a vádlót a tulajdonké
pem bűnügyi tárgyalás végbemenetele, és a büntetés kimondása 
végett a Heliseához. A mit azonban e tekintetben mondhatunk, az 
csak speciális esetekből való generalisatio. Schoemann (de comit. 
Ath. 229.) azt hiszi, hogy a tisztviselők bevádolhatására a nép 
engedélye volt szükséges, hogy ezen engedély különösen az eíoay- 
yeXía alkalmával már ennek elfogadása által adatott meg, s végre 
különösen: hogy ezen már az eloayysXía elfogadása által megadott 
engedélylyel egyszersmind a tisztviselőnek hivataláról való letétele 
is össze volt kötve. Mi vele egy véleményen vagyunk, csakhogy azt 
hiszszük, hogy a letétel (ómoxetpozovía) nem az stoaYYeXía elfogadá
sának, hanem a tisztviselő vád alá helyezésének, elmarasztalásának 
(xaia^stporovía)1) következménye volt, még pedig csak akkor, ha a 
nép bízta a Heliaeára a végleges döntést. Mert valóságos tisztviselő 
letételére csak a népnek volt joga. És pedig nemcsak azért, mert a 
xataxeipotovía-val eo ipso gyanúsnak jelezte az illető tisztviselőt, 
de azért is, mert okunk van hinni, hogy azon néphatározatban 
{(|>7j?pto[j.a), mely a döntést a Heliaeának átadta, s a megválasztott 
vádlók neveit tartalmazhatta, a tisztviselőt a maga részéről határo- 

• zottan bűnösnek jelentette ki, s következőleg vele mint olyannal bánt 
el. Midőn Platnemek, — ki úgy látszik Schobmannékkal és velünk 
ellenkezőleg vélekedett— ezen «vizsgálat előtt való* letétel igazság
talannak és indokolatlannak látszik, kettőről feledkezik meg. Elő
ször, hogy a nép ájroxetpotovta-ja is vizsgálaton alapult, s másod
szor, hogy azon számtalan formának, a melyek az etoa7fsXía-kat a 
nép részéről a Heliaeára bízzák, nem az a vége: vizsgálja meg a 
Heliaea, bünös-e a vádlott, vagy nem, hanem az, hogy: t)
'HXtaÉa, zí atköv rcaíHtv, t) áírouaai* (vagy z. tj fH. rcspí a&toö, o tt 
av Sox'g etvat TcaO-. ■?) oltzoz. ) ,  — a mi nagy különbség.

E kérdés megbeszélése után tárgyunkra visszatérve, a mi vé
leményünk, a mi a tisztviselőket illeti, az, hogy eba^eXía ellenük 
a tanácsnál, vagy minden prytania első, xopía nevű népgyülésén

x) Ezt tartjuk a lényeges különbségnek az aroy sipoToví* és a xaxayet- 
poTovía közt. Azért nem tudjuk, fiarpocratio s. v. őtayetpoxovía nem téve
dett-e? M. és Sch. az ö megkülönböztetésének a 7rpo(3oXi{ tárgyalásakor 
helyet adtak. (275. 1.)
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történhetett. Ha a tanácsnál történt, nem zárjuk ki egészen azt az 
esetet sem, hogy a tanács szabhatott ki ötszáz drachmáig terjed
hető pénzbírságot, de azt hiszszük, hogy ennél nagyobb büntetést 
érdemlő bűntények felöl a tanács ftpo[taóXeo(Aa-ja utján a néphez 
tett jelentést,1) s a nép azután, ha a vádat elfogadta, vagy magának 
tarthatta fenn a végleges döntést, vagy nyilvános vádlók választá
sával (jcpopáXXeoftai xanj^opov) a Helieeára bízhatta azt. Ha a nép 
elé terjesztetett a tisztviselők elleni elaayyeXíoí, azt hiszszük, hogy 
közvetlenül adatott be, mert a thesmotheták kérdése azon utat, a

l ) Pollux tudósítását (V III. 51.) tehát úgy magyarázzuk, hogy a tanács 
által a törvényszékhez való utasítás nem közvetlenül, hanem a népgyülésen 
át történt a tisztviselők elleni eícrayYEXía eseteiben. Állításaink megerősíté
sére álljon itt a görög eredetiben az arginusaei hadvezérekről szóló példa, 
a felesleges részek kihagyásával, Xenoph. História graeca I, 7, 1— 3 4 . . . .  
Mexoc 8e xauxa év xfj ( iouXf) dtTjyöűvxo ot axpax7jyo\ KEpí . . x5j{ vaufAay/a;. Tijao- 
xpaxout 8’ etaóvxoí oxt xoít xol? aXXous ypij ŐeSévxa? sí; xov Őtjiaov 7tapa8o37jvat, rj
ôuXfj £Ő7ja£. jaexí 8s xauxa é x x X ff í r éyévexo,........... e8o£e 81 . . . xrjv . . (5ouXf(v

zpo(5ouXsúaa(Jav cbcvE^xetv 8xw xpóretj> ol ávőpe; xpívotvxo............oí ouv keoi xov

Bepajiévr) . . . KaXXt̂ Evov EJtEiaav h  x?) (3ouXfj xaxrjYopÉív xöv oxpaxijY&v . . . .  ’Ev- 
xeÜSev exxX7]ffíav éítotouv, V̂v íj pouXf, EtffííveyxE xtjv lauxíj; yviójjltjV KaXXi£ávoi> 
sisóvxo? xrjv8e: . . . .  « 0'.a^®t7aa3 ai ’A^vaíou; &3iavxa; xaxa yuXa;, . . . .  av 8e 
8ó$toatv aSixe'ív, Saváxw (̂xioűff^at, xa\ xa ypríuaxa SíjjioatEuffat, xo 8’ &;i86caxov xf,; # 
$eou EÍvat*. . . . Msxa 8£ xauxa ava(3as Eupu7ixőXE|j.os eXê ív ú^lp xtuv ffxpax7iY<Sv 
xá8e* (hogy t. i. az eljárás kétféle lehet, mert) 1. «xo Kawwvou eoxiv
íffyupóxaxov, 5 xeXeúéi, láv xt? xov ’ASíjvaúov Síjjaov aSiXTj, 8eőejaevov a7co8tx£Ív ív  
xo) S rj jjl t*>, xa\ éav xaxaYvwafrfj áStxEÍv, ájioSavsív et; xo (iápaSpov éixpXr^vxa, xa 
8e yprjaaxa auxou SíjfiEû ijvat xa\ xíjí 3eou xo l?:i6exaxov sívai . . . .  2 . xouxo 8’ ti 
(3oúXe<x$e xaxa xóv8e xov vójjlov xptvaxE, 05 Éaxtv lizí xot; tEpooúXoi; xa\ jcpoőóxatt, iív  
Xt{ 7) xr(v köXiv repo8i8<o ij xa ÍEpa xX&cxtj, x p t S £ v x a Év 0 1 x a o xij p i to, ív 
xaxayv«i>T5f5, ült; xaoíjvat ív xi} ’AxxixfJ, xa 81 y prjjjiaxa auxou 8r(jxóata ecvai. (§. 23.) 
xoúxtov ónoxépu) PoúXeĝ e . . . xto vójxt.) xptvéâ tuv ot ávSpE? xaxa ha ?xa<rrov 8oj-
07]ul£vojv xrj5 f([xepa; xptőiv txEpőiv, Ivb{ jxsv iv <5 auXX£](Eff3ai iSua? óét xa\ Sia^ot- 
fcffSai, éáv xe áStxEÍv 8oxc5atv láv xe (jltj (Platner I. 374: ob dér Angeschuldigte 
in den Anklagestand zu versetzen sei, oder nicht. M. és Sch., 267: das 
heisst: ob die Eisang. anzunehmen sei, oder nicht.) Ixípov 8’ Iv J> xaxrjYopf,- 
ffai, ixipov 8’ év (5 á^oXopídaff^at* . . . .  (34. §.) Taux’ eÍtcwv Eupunx. sypa^e yvcú- 
(iijv xaxa xo Kavvwvou ^©tO{xa xpívE^ai xou? ávőpa* 8:ya fxaffxov* íj 8e xíjí PouX̂ í 
^v fxta <̂ <pw a^avxa? xptvEtv. (V. ö. Plató, Apolog. Socr. 32. B  : . . .  E'(JoúXEu<ja 
. . . oxe . . . xoü; oéxa ffxpaxrjyojc • • • IPoúXecĵ e a^póouí xptvEtv, ^apavéjiü)?. Tóx’ iyut 
a<Jvo5 xtuv p̂uxávstüv ^vavxtw 7̂jv úpíív . . . xa ' t  x a ux a  ji.kv ^v exi 8 rj i ioxpa-  
x o u jjl. i v »j 5 x ̂  ; 7c 6 X e ro ?.) Fennebbi soraink szerint magyarázandó az Anti- 
pilonnál levő (x. y opEux. 49) poristák’, poleták, praktorok és ezek írnokai 
ellen intézett ska^EXta (v. ö. 35.) esete is.
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melyet részünkről a rendesnek hiszünk, (Poll. V ili. 87.) ez esetben 
mellőzhetővé tette.1)

b) A mi a tisztviselők elleni rcpoftaXiíj-t illeti, erről is említet
tük, hogy véleményünk szerint szintén a xopía népgyülésen, a 
thesmotheták kérdése után volt előterjeszthető. Azon kérdésnél 
már most, hogy a beadás formája miben különbözhetett az eíoa?- 
fsXía azon nemeétől, a mely vele egy alkalommal jelentetett be, 
Meier és Schoemann (727.1.) zavarba jönnek, s azt állítják, hogy 
«még gyanításnak sincs erre nézve helye*. Pedig a tisztviselőket 
illetőleg a dolognak igen egyszerű nyitja van, ha már tudósítások 
hiányában a gyanítgatás terére lépünk. Nagyon természetesnek 
tartjuk ugyanis, hogy vádjában maga a vádló jelezhette azt, eloa?- 
•jeXta-val vagy irpopoX̂ -val kíván-e a tisztviselő ellen föllépni; a 
kettő közt való választásra pedig azon különbség lehetett irányadó, 
a mely a Meier és Schoemann-féle munkában ugyan nem található, 
de a melyet mi az eiaaYfeXía és a rcpopoXiq benyújtása okairól fenn 
említettünk. Hogy az ötszázak tanácsának a npopoXV] megindításá
hoz az elaayyeXía éhoz hasonlóan valami köze lett volna, erről 
nincs tudomásunk. Ha tudatták is a prytanok a tanácscsal az 
ügyet, valóságos apopoóXeopa-t a tisztviselőket illető wpopoX̂ -nál 
szerintünk épen úgy kizárt a thesmotheták felszólítása, mint az 
staaYYsXía-nál; csakhogy a jtpopoXTj-nál a tanács előterjesztése any- 
nyiban még feleslegesebbnek látszik, mert itt a nép, mint legköze
lebb látni fogjuk, sohasem döntött a büntetés felett véglegesen, mint 
azt az elaayYsXía-nál tehette.

3. A harmadik különbséget, mint talán részben már az eddig 
mondottakból is kiderült, a két vádforma különböző czéljában 
találjuk, vagy más szóval azon eljárásban, a mely a bejelentés után 
mind a kettőnek sajátja volt. E két különböző czél a két eljárásnak 
általunk levont különböző okaival szoros összefüggésben áll. Az 
doayyeXía-t bárki megindíthatja, mert a közvetlenül megsértett 
állami rendet minden polgár jogosult megvédeni: a bűntény köz
érdekű, s a nép a bejelentés után az ügyet egészen a kezébe veszi*

*) Azon feltűnő körülmény, hogy a tanács TtpopoüXeopa-ja a népnél 
beadott etaa-pfeXía-knál 8 általában a vádak rendkívüli formáinál mellőzhető 
volt, szintén onnan ered, mert az ügy és eljárás rendje fölöslegessé tette azt. 
Platner I. 370. Nevezetesen a tisztviselők elleni eljárásoknál a thesmothe
ták felszólítása lehetett a mellőzés oka.
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Vagy maga vezeti és fejezi be a tárgyalást, a büntetést is kiszabja, 
e így mint boszuló szerepel, bizonyítva evvel, hogy azon bűntény
nek, a mely az zlaayyBXía benyújtására szolgált indokúl, a köz e llen  
intézettnek kellett lennie, vagy a Heli&ára bízza a végleges dön
tést: de ez esetben saját kebeléből nyilvános szónokokúi szeplőte
len jellemű férfiakat választ, hogy őt, a megsértett nép összességét 
az ugyanazon nép feddhetetlen polgáraiból alakult törvényszék 
előtt a vádló oldala mellett képviseljék. Nem kevésbbé igazolja a 

czélja, és a beadása után szokásos eljárás azon állításunkat, 
a melyet ezen vádforma okairól adtunk elő. A rcpopoXyj-nál a tör- 
vény előszabja, hogy a végleges elintézésnek a törvényszék előtt 
kell történnie;*) hogy a nép az ügyhöz hozzájárni (émvsöoai), az 
különösen a tisztviselők ellen intézett jtpopoXiíj-nál természetes, 
mert a tisztviselő által magánemberen elkövetett igazságtalanság 
is az államrendbe ütközik; csakhogy nem közvetlenül, hanem köz
vetve. Épen ezért a nép nem is veszi kezébe az ügyet; véleményt 
mond arról, határoz is felette, de határozata mindig csak a tör
vényszékét megelőző;2) a további tárgyalásra nem foly be, vádló
kat saját kebeléből nem választ; nagyobb tekintélyt ad a magános 
ember vádjának saját jóváhagyásával,2) mert erre nemcsak az ügy

l) Harpocr. s. v. xaTcr/etpoTovía: xaTa twv apyóvxujv . . . .  jtpô oXa? év xö 
T&eaSar ci 8e tivo; xatayeipoTovíjSEÍr,, outo; elffáysxai rá SixaoTrJpiov. 

Ugyanígy Lex Seguer. 268. xata êtpoTovía: :'o t'ov 8 r, o v I jstveötrai.  
3cpo(3oXft yáp Ív xto Srífxd) iyívero xaxa Ttov apyóvTcov xat <rrpaT7)ytov . . . aötxoűvrtov. 
xát sl ixkv xaxát̂ etpoTovijjetá tivo; ó Sfjao;, outo; stê yeTo e?; ~o őixwcíjpiov. V. Ö. 
Isocr. de permutat. 314.

*) Dem. in Mid. 586. . . .  xat x p & x a x e y v w x s v o xoútow.
3) Egészen egyéni vélemény tárgya, vájjon elmarasztaló határozat 

^xa-aŷ po-covía) esetére a tisztviselők ar:oxetpoTovia-ja a rpô oXrJ-nál is bekö- 
vetkezett-e ? Kétségessé teszi ezt az, hogy a mint Demosthenes Midias ell. 
beszédéből kiderül, a npô oX?! alkalmával a törvényszék nem volt a nép előző- 
itéletéhez kötve. De viszont e beszéd a rcpopoX̂  más nemét tárgyalja, s azt 
■sem tartjuk épen lehetetlennek, hogy az ugyanazon polgárokból álló tör
vényszék felmentő ítéletével a népgyülés árccr/etpoTovía-ja közvetlenül vagy 
közvetve megsemmisülhetett. A törvényszéki (8ixavixo\) beszédekben szám
talanszor találunk az tő ávSpsj Stxarcat mellett u> avőpe? ’A^vatoi megszólítást 
is, és az is bizonyos, hogy a nép a letett hivatalnokokat számos esetben 
visszahelyezte hivatalukba (i-o§oüvat tou; ate<pávou;, íiaXivaípEtoi). V. ö. De
mosth. in Theocrin. 1330. Azonkívül a nép meg is vitatta az ügyet (De
mosth. in Mid. 586 a vádlottról szólva: Î eX̂ Xs-pfcat lv xtí> őhíjmo) és a bűnös-
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közérdeke készteti, hanem az igazság is, a segélyadás kötelességé
nek érzete a gyengébb vádló számára bűnös közege ellenében, a ki 
felperesénél már hivatalos minőségénél fogva hatalmasabb; hogy 
azonban ezen Ítéletét, e jóváhagyását a törvényszék előtt is érvényre 
emelje, s hogy ilyen módon a végleges elitélést és a büntetés felett 
való döntést kieszközölje, ezt a vádló ékesszólására bizza.1)

i

fiéget határozottan kimondta, habár nem ő helyezte is vád alá a tisztviselőt, 
mint az efeayyeXía-nál. A szótárírók viszont nem említik az anoyetpoiGvía-t a 
npofJoXrj-nál. Schoemann, de comit. p. 229, M. és Sch. 574. 1. és Heffter 
372. 1. némi felfogás-különbséget leszámítva, a miről fennebb említést tet
tünk, a mi véleményünkön vannak. Részünkről hiszszük, hogy a xatâ e-po* 
Tovía-nak a Tcpô oXiJ-nál is ánoyeipoTovta volt a következménye, ha a törvény
szék felmentő Ítélete által a tisztviselő közvetlenül, vagy a nép új -^©ta^a-ja 
útján ismét vissza volt is helyezhető hivatalába.

*) Pollux (VIII. 87) helye: xat tói; zpojtoXá; eteáyouat (oí SsaaoSáTat) 
ismét csak a jrpopoXrj nyilvános jellege mellett bizonyít; a nép Ítélete után 
ugyanis a vádlónak először is a thesmothetákhoz kellett fordúlnia. E hely 
gyanúsítása tehát alaptalan.

Ha az Attikában szokásos nyilvános vádak (ypaoaí) sorát átkutatjuk, 
öt olyan vádra bukkanunk, a melyeknek tartalma föltételezi azt, hogy 
nagyobbrészt nyilvános tisztviselők ellen kellett intézve lenniök. Ezek az 
ú. n. Stopooor.ía v. őtúptuv ypaco);, a xXo;r7] 8t]uo<jío>v xa\ íeptov ypíjjiáxdiv, a <{/eoő- 
fiyypacpíj, a (iouXeuacw; ypaorj és a ypctfij Ttapaspeapeía;. Kérdés merülhet fel 
már most az iránt, hogyan egyeztethető az össze, a mit e vádaknak benyúj
tásáról és elintézéséről tudunk, azon ettől egészen különböző előadással, a 
melyet a tisztviselők ellen a hivataloskodás ideje alatt való eljárásokról 
fenn közöltünk. Más szóval: kivételesnek kell-e az ezen öt vádban dívott 
eljárást tartanunk, vagy talán abban kell megállapodnunk, hogy ezen öt 
vád még sem tisztviselők, hanem általában attikai polgárok ellen volt 
intézhető ?

Előadjuk a következő sorokban e tárgyról való nézetünket, a mely
nek eddig csak csirái rejtekeztek a Meier és Schoemann-féle munka 339. 
(a 10— 14. sorban felülről, de csak a ŝuoeyy. és (JouX. ypayrj-ról) és 222. lapján.

Részünkről ugyanis minden esetre az utóbbit tartjuk a valónak az 
említett két lehetőség közöl; de ebbeli állításunkat szükségesnek látjuk a 
következőképen megmagyarázni.

I. Tényleg hivataloskodó tisztviselő ellen is fel lehetett ugyan lépni 
mind az öt vád indokáúl szolgáló bűntények miatt, de csakis a már 
előadott vádformákkal és csakis az előadott módon, úgy, hogy ez eset
ben a megtorlandó bűntény ugyanaz maradt ugyan, de az eljárások 
formája egészen megváltozott, s nem is a polgárok ellenében szokásos 
otópwv ypacpij, <{>euőeyypa©T{ stb., hanem megvesztegetésről, hibás feljegyzésről 
stb. szóló panasz, skayyeXía, vagy p̂ô oX̂  nevet viselt. így Phi-
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MÁSODIK FEJEZET.

Az ellenőrzésről egyes tisztviselőket illetőleg.

1. §. Az Areopagus és a tanács eljárásáról saját tagjaival szemben.
Említettük, hogy milyen képesítés kivántatott meg az Areo

pagus tanácsába való belépésre*; az egyszer belépett tagok élethosz- 
sziglan a tanács tagjai maradtak, ha semmi olyasmit nem tettek 
azután sem, a mi őket e tisztességre méltatlanokká tehette volna.1)

lokles és Demosthenes a Harpalus-féle ügyben urjvucri; következtében 
vonattak felelősségre, ámbár megvesztegetésről volt szó. Általában a $<úpo>v 
Ypa©»{ hasonló esetekben a 7cpo8o<xía-val való rokonsága miatt elaayyeXta rcpo- 
Őo7ta;-nak is neveztetett (Demosth. r.. -aparp. 427.). A xXoxt; SirjjjLOdítuv yprr  
aaTwv annyira nyilvános jellegű bűntény, hogy kételkednünk sem lehet azon, 
miszerint a hivatal viselése közben csak az előadott vádformákkal volt meg- 
torolható. Î aótyysXía-t xXoítí) yprjaaTujv felől 1. Antiph. Jt. yop. 35,
49. V. ö. még Aesch. in Timarch. 110. Maga a ypa^ más példákban a tiszt
viselők számadásánál szerepel (L. Aesch. in Ctes. 10., Demosth. in Theocrin. 
1321,1326, Plutarch. in Aristid. c. 4, Cimon, c. 6.). A ’i/euőeyypâ prj-t illetőleg az 
előadott vádformákhoz a sértett fél természetesen csak azon esetben for
dulhatott, ha egészen ok nélkül jutott az adósok névjegyzékébe; míg azon 
esetben, ha csak nagyobb összeggel szerepelt a lajstromban annál, a mivel 
valóban tartozott, vagy teljes jogú polgárra kellett bíznia a xupía-n való jelen
téstételt, vagy az előadandó második módhoz kellett nyúlnia. A (touXeűaecos. 
Ypao -̂t a tisztviselő hivataloskodása alatt a sértett fél maga semmi esetre sem 
indíthatta meg, mert a közpénztárnak adós létére nem lehetett joga a tiszt
viselő ellen saját neve alatt a tanácsban vagy a népgyülésen jelentést tenni, 
etaayyeXía-t vagy spopoXrJ-t indítani. De mi sem állott útjában annak, hogy ezt 
más által tétesse meg: mert mindezen bűntényeknél, habár másodsorban* 
maga az állam is érdekelve volt. Igazolja ezt azon felirat, a melyet Boeckh 
«Staatshaush. dér Athener* ez. munkájában (III. köt. 536—510) közöl, s- 
mely elrendeli, hogy, ha a vewpúuv ápyovre? (tauXeúaetoc adnak liiva-
taloskodásuk alatt okot, történjék tetaayYeXía aOx&v sfc rr;v (fouXíjv, xad&cep táv- 
Tt; áőtxyí jtepi tá h T0Í5 vswptot;.*

II. Valamint a YPa?*i jcaparepsapefa; természetesen csak a hivatalról 
lelépett (követségéből visszatért) követ ellen volt benyújtható, úgy kétség
telennek tartjuk azt is, hogy a többi négy YP*?1! is alkalmazható volt a  
hivatalos bűntények megtorlására is, de csak akkor, ha a hivatalnok állá
sáról már lelépett, ha tisztviselői jellegét az ájtô etporovía nélkül is elvesz
tette, egyszóval: hivatalról való számadásakor. Azért a mennyiben tárgyunk 
megkívánja, ott fogunk e vádakról még említést tenni, a hol a lelépett 
tisztviselők számadásáról leszen szó.

*) Anonym. arg. in Demosth. c. Andr. 589.
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Kétségtelen, hogy ellenkező esetben a kizárást az Areopagiták saját 
kebelükben intézték el, és pedig valószínűleg szavazás utján, noha 
eljárásuk módjáról egyáltalában semmi értesülésünk sincs. Vannak, 
a kik azt hiszik, hogy a heliasták törvényszékének felmentő ítélete 
esetére, — már azután akár a kitaszított Areopagita fordult a tör
vényszékhez, akár maga a tanács tette át oda az ügyet, — ismét 
Tisszaléphetett a kitaszított a tanácsba. Részünkről ezen állítást 
nem találjuk eléggé indokoltnak.1)

x) Schoemann (Alterth. I. 529) ás Platner (I, 36—37) hiszik, hogy az 
Areopagusba való visszalépés a Heliaea Ítélete alapján lehetséges volt. Erre 
nézve két bizonyítékot hoznak fel. Az egyik Dinarchus szónok következő 
helye : (Din. in Demosth. 56 és kk.) .. (f, (íouXf,) «x'ov xr,v tiepíöa xr,v ’Apetou 
ttáyou ToX[A7{aavTa aJtoőóaSat ;tapa xa vőataa . . . .  £r4ti.icóaaaa é̂ paXe. xoúxoy;

xpívavxe; a © x a x e, ou xfjs é!; ’Apetou Jtâ ou [SouXfj; xaxaYivtóaxovxes (!»sú3c- 
uSat, áXXa xrj aüYyvtü|XT] jxaXXov 7j xto Őtxaíto jrpocr3e;xsvot, xa\ xr(v ttixtopíav a s í J tu
vöjxí^ovTs;  £?v«i tt,? íno twv xpiv&fjivwv yeYSvr̂ ávr,; aW a ;.......... xoyxovs
[xívrot xál t o i oútöu ;  í x e p o u s áőixeív ^ap’ lauxot; ájcovTjváuT]; x?j$ (jouXfjs újjiet? 
á^rjxaxg.* Mint látjuk, a tudósításban pénzbírságról (Sr^ta) is van szó, 
úgy hogy nem következés, miszerint a pénzbírság alól való felmentéssel a 
tanácsba való visszahelyezés is karöltve járt volna, annál kevésbbé, mert —  
legalább velünk — az «a©/5xaxe», «;jlsí£(o» és kxoíoúxou; £xípou;» szavak is az 
ellenkezőt gyaníttatják, különösen lia tekintetbe veszszük, hogy a vissza
lépés határozottan egy szóval sincs említve. Másik érvül analógia gyanánt 
azt hozzák fel, hogy az ötszázak tanácsába is visszaléphetett a Heliaea fel
mentő ítélete esetére a kitaszított tanácsnok. Ha Platnerrel (I. 37. 1.) és a 
Corpus Juris Attici szerzőjével (comm. ad 825) együtt kárhoztatjuk is az 
Etymologicum Magnum következő szavainak «$-eivat h x<5 áuaarxqpífo xaxa- 
SéyeaSai xou? ix̂ uXXosopr̂ cVxa?» (1. s. v. éx©uX.) olyatén fordítását, hogy a ki
taszított tanácstagnak a Heliaeába való fölvehetését jelentenék (Petitus, 
Leges Atticae Lib. IV, tit. I. §. 2.; vele szemben v. ö. Aesch. in Timarch.
1 1 2 : í) jüouXij........ éxípuXXô ópTjds j*sv auxov, év ők xij xaxeőé^axo)  8
ha megbízunk is az Etym. Magn. említett helyében, kérdjük, mit bizonyít 
ez az Areopagus tanácsára nézve ?

Alkalmilag megemlítjük, milyen hibák is lehettek azok, a melyeket 
a Demosthenes Androtion elleni beszédéhez való argumentum egyszerűen 
«?? jir{. . . xt̂  fjuocpxe txsYáXws# szavakkal jelez. Hyperid. fragm. 141. c. 
Patroclem (eí YV7íai0») ,xo^  ’ApeoítaYÍxa; . . . .  aptax7jaavxá xtva Iv xar.r̂ düi xtoXűaat 
aviévat £?? vApeiov Tĉ yovi. és Plutarch, de glória Ath. 5: «Mr(őeva jtoteív xwao)- 
Sía; ’ApeoxaYtxíjvi. «Et comment des hommes si graves dans leur maintien, 
si sóvéres dans leurs moeurs pourraient-ils s’occuper des ridicnles de la 
société ?* kérdi e helyhez Barthélemy abbé. (Voyage du jeune Anacharsis 
. . .  . stb. Paris, Belin 1813, II. 341.)
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Az Areopagus ezen eljárásához sok tekintetben hasonló az öt
százak tanácsáé saját tagjaival szemben.

Ha valamelyik tanácsnok azon gyanúba jött, hogy bűntényt 
követettel,1) az ötszázak tanácsa szavazással döntött a felett, vájjon 
megmaradhat-e az illető tisztviselő azutánra is állásában, vagy 
nem ? Szavazó bárczák gyanánt ilyenkor olajfa-leveleket használ
tak; innen az eljárás neve: s%'poXXo<popía, kilevelezés.2) Mint 
Aeschines Timarchus elleni beszédéből kitűnik,8) megtörtént az az 
eset is, hogy a tanács újabb szavazás útján visszafogadta a kitaszí
tott tanácsnokot. A tanács törvényszék elé is állíthatta a kitaszí
tottat ; s másrészről valószínű az is, hogy maga a kitaszított tanács
tag felebbezhetett a törvényszékhez.4) Hihető, hogy a törvényszék 
felmerülő ítélete útján mindkét esetben lehetséges volt a tanácsba 
való visszatérés.6)

2. §. Különös eljárások egyes tisztviselőkkel szemben.

Már eleve megjegyezzük, hogy nincs szándékunkban e czím 
alatt bizonyos kategóriákat felállítani, és egyáltalában nem állítjuk, 
hogy efféle különös eljárások csakis azon tisztviselők ellenőrzését 
és megbüntetését illetőleg lehettek szokásban, a kikről a kővetkező 
sorokban említést teszünk; de kétségtelen az is, hogy mennél 
inkább haladunk a részletek felé, annál inkább cserben hagynak 
bennünket a források, úgy, hogy ha valahol, e pontban kell meg
elégednünk azon morzsalékokkal, a melyeket ezen különös eljárá
sokról a források velünk tudatni jónak látnak.

így Demothenes Midias elleni beszédéből annyi bizonyosan 
kiderül, hogy a Pandia-kat követő napon a prytanoktól összehívott 
népgyülésen a proédrusok bizonyos, az első archon intézkedéseit

*) A tanácsnokok esküjében levő rendszabályon kívül (Lys. in Philon. 
1— 2) Demosthenes íz. jtaparp. 400 értesít arról, hogy: «7cávreí ol Ttpu-rávEt;, 
. . . . éav áőixoüvTa Xá(3ojoí tiva aitíiv, ttJ pouXfj xa\ tco 8Xoüffiv».

*) Harpocratio s. v. x̂cuXXoiopta.
8) Aesch. in Tim. 111— 112. Ezen hely azt is megmutatja, hogy © 

kizáráshoz a népnek és a Heliaeanak semmi köze sem volt; mert 8’ o-j 
-apáőtoxE (íj (jOuXf, aú“bv) 8ixa7T7)pí<>) ou8* i^XaaEV ex toü (BouXeuTíjpíou . . . tt;; ő<»- 

pe»C a7CETÜYX.ave»*
4) M. és Sch. 208. Platner I. 61.
5) Etym. Magn. b. v . éx©uXXo<popta. Schoem. Alt. I. 39G, 529. De cornit.

Ath. p. 230. M. és Sch. 208. Platner I. 61. Télfy C. I. A. 825. sz. és com.
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ellenőrző tárgyalást indítottak meg.1) Hogy mi lehetett ezen ellen
őrzés tárgya, vájjon az első archon mindennemű hivatalos intéz
kedései-e, vagy épen csak a Dionysos-féle ünnepeket illetők, ezt 
annyival bajosabb eldönteni, mert a szövegben idézett törvény az. 
egész ellenőrzési actusról tulajdonképen említést sem tesz, hanem 
csak a szónoknak a törvény idézése után következő magyarázatá
ban van erről szó; más tudósításokra pedig nem támaszkodhatunk* 
ítészünkről az utóbbi lehetőséget valószínűbbnek tartjuk.

Hogy az archonok ülnökei, vagy segédei (rcápeSpot) a valósá
gos, hivatalnokokhoz számíttattak, ezt előleges megvizsgálásuk (l. f.> 
és számadási kötelezettségök (1. 1.) igazolja. Annyival meglepőbb, 
hogy, — mint Demosthenes Neaera elleni beszédéből kitűnik,2) 
maga az archon, mint hivatalbeli főnöke, rövid úton elcsaphatta, 
őt a hivatalából.

Lysiasnak Alcibiades elleni második beszéde szerint8) a had
vezéreknek hasonlóképen joguk volt a phylarchokat, s bizonyosan 
a többi altiszteket is kötelességmulasztás esetére megbírságolni,, 
sőt ki is töröltetni a nehéz fegyveresek névjegyzékéből.

A diaeteták (nyilvánosan választott birák) elleni eljárásról e 
helyen csak azért teszünk említést, hogy valamennyi eddigi véle
ménynyel szemben azon nézetünknek adjunk kifejezést, miszerint 
a velők szemben divatozott eljárás nem különbözött azon már 
előadott eljárástól, a mely egyéb tisztviselők ellen volt szokásban.4)

*) Demosth. in Mid. 517. . . . / [̂Aaxújtüaiv ot rpóeSpoc «ep\ wv 8u[>xrjXEv- 
ó ap̂ tov. A Pandia-król, Photius és Suidas: II x v 8 t a* iopxíj fAExa Ta Aiovúata 
iyouivr/ aysTac Se rój Au. Pollux I, 37; VI, 163. Tehát Elaphebolion havában.

*) Dem. in Neaer. 1373; második archonról és ülnökéről van szó; 
előbbi ezt 'éE-axaT̂ aocvTa aux'ov . . . eü£u( . . . insXaúvsi iito xou ouvs8píou.» Heffter 
(27. 1.) e hely alapján azt következteti, hogy a TC&pe$po;-ok nem lehettek 
valóságos hivatalnokok. Meier és Schoemann (59. 1.) elfogadja a Demo- 
sthenes-fóle helyet, és pedig a nélkül, hogy Heffter kétségei felé hajolni 
látszanék.

8) Lys. in Alc. II. 5. •. . . Ê píjv . . . auxou; . .. E7«{JáXXEcv.. . xw ouXápyw- 
........xcXeüetv 8fc x'ov xâ íapyov £$aXeíyetv aux'ov in tou xwv orcXtxaSv xaxaXóyou».

4) E nézetUnk ellen legelőször Harpocratio szól (s. v. EÍaafyeXía): «áXXij

8e íhay'fíXia (az általa felsoroltak között a harmadik) iazt xaxa xwv Staixrjxwv. Et
yáp xt{ 6reo tou otatx/jxou Ê saxt xoiíxov eíaayŶ XXEtv rep'05 xoü;  8 ix a a x á<;.•
Hiszszük azonban, hogy e hely, mint az efootyytXíx egész természetével ellen
kező az első pillanatra önmagát czáfolja meg (v. ö. Schoem. Alt. I. 501.). De*
nem is ezen hely okozta a bajt, hanem az, hogy azon zavart, amelyet Demo-
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Az elmarasztalt bírónak többnyire becstelenség volt a bün
tetése.1)

Második rész. A tisztviselők bűntényeinek meg
torlásáról.

Miután értesültünk arról, milyen volt Attikában a büntető 
eljárás a köztisztviselők ellen, nem lesz még érdektelen ilyen eljá-

sthenes scholiastája a Midias-fóle beszéd egy helyéhez (542) irt jegyzetével a 
hivataloskodó diaeteták elleni eío-aYytXta, és ugyanazon tisztviselők számadásá
nak összetévesztése által létrehozott, az e tárgyról szóló modem irók egytől- 
egyig még tetézték avval, hogy mind az értelméből kiforgatott Demostlienes- 
féle szöveget, mind a zavaros scholiont a diaeteták elleni sfoerrfeXía-ra vonat
koztatták, vagy — ha ezt, mint Meier és Schoemann, vagy Heffter határozot
tan nem tették is—,a diaeteták elleni etaa-f̂ eXíoc kérdését annak befolyása alatt 
hibásan fejtették meg. A mi meggyőződésünk az, hogy a Demosth. in Mid. 
542 hely, é6 a hozzá való scholionok a diaeteták számadására vonatkoznak, s 
következőleg az egész helyet elkülönítendŐknek tartjuk a tényleg hivataloskodó 
diaeteták elleni etaa^Xta kérdésétől. E szerint e helyről s különösen a hibás 
scholionról a hivatalról való számadás kérdésénél fogunk szólani, most pedig 
sorba veszszük az e tárgyról eddig szóló nevezetesebb Írókat. Hudtwalker M. 
H. («Über die öff. u. Privatschiedsrichter, Diáteten, in Athén*, Jen. 1812. a 19 
és kk. 1.) szerint a diaeteták ellen ê aayyEXía csakis a számadáskor volt indít
ható, és viszont azon vádak, amelyek számadásuk alkalmával ellenök intéz- 
tettek, mindig e^ay^eXía-k voltak. Ezen tökéletesen alaptalan, s a mellett hely
telen nézetet már M. és Sch. (221.1. 27., jegyz. és 270. lap.) Í6 ilyennek tar
totta. Ezzel szemben Meier és Schoemann (270.1.) azt gyanítja ugyan, hogy 
az eíaâ Ŷ Xía a diaeteták ellen nem a hivatalos év végén, de azon belül indít
tatott meg a diaeteták nagyobb kötelességmulasztásai ellen : de azt állítja, hogy 
ezen eJacrpfeXía nem a tanácshoz, hanem a logisfákhoz adatott be. Ezen állí
tását (szokás szerint) nem indokolja, de gyanítjuk, hogy a Midias féle helylyel 
való helytelen összevetés eredménye. Platner (I. 64, 65.) egészen a mi véle
ményünkön volna, ha Harpocratio fenn közölt helyében meg nem bíznék, a 
mennyiben felismerte, hogy a Demosthenes-féle hely a diaeteták számadására, 
nem az ellenök intézhető eíaayYsXía-ra vonatkozik. Végre Heffter (222. 1.) — a 
Harpocr. féle hely idézése nélkül, —  azt hiszi, hogy a hivataloskodás közben 
kizárólag a tanács elé adatott be a diaeteták ellen az eíaayyeX-a, s e tekintet
ben az első, aki a mi véleményünkhöz közeledik, de Hudtwalkert követve a 
Demosthenes-féle scholion állítását mégis összezavarja az staayycXía-val, a 
mennyiben hiszi, hogy a diaeteták számadásakor voltak az sJaâ êXía-k külö
nösen beadhatók; hogy azonban Hudtwalker befolyása alól némileg mégis 
emancipálta magát, az kitűnik abból, hogy, mint említettük, szerinte az sbarf- 
yeXía-k a hivataloskodási idő alatt is be voltak a diaeteták ellen adhatók.

*) Bekker, Anecdot. Graec. I. p. 235.
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rások egyes eseteit a büntetések szempontjából is csoportosítanunk, 
mert ilyen módon nemcsak a bűntények megtorlásánál szokásos 
eljárásról, hanem magáról a megtorlásról is világosabb képet nyer
hetünk.

Mindazon eljárások, a melyekről szó volt, a büntetések szem
pontjából két nagy osztályra oszthatók. Már eddigi tárgyalásunk
ban is találkoztunk olyan bűntényekkel, a melyekre a törvény már 
eleve bizonyos meghatározott büntetést szabott, úgy, hogy a bün
tető eljárás czélja nem is a büntetés kiszabása, hanem a bűnös 
vagy nem bűnös kérdése felett (ei Soxst áőtxstv et is (i-yj) való döntés 
volt; nemkülönben számos olyan esetről is van tudomásunk, a hol 
ilyen törvényszerű intézkedés nem létében a bűnösség kimondása 
után az illető fórum azt is meghatározta, hogy milyen büntetés alá 
essék az elmarasztalt (xí yp-q atkóv rcadeív r] áitotíaai.). Ezen különb
ség már a régi attikai jogban is megfelelő elnevezésekkel szerepelt, 
a mennyiben az eljárás előbb említett neme áfwv áu{i7]ro<;, utóbb 
említett neme pedig á*f<i>v TijtirjTÓí névvel volt megjelölve.1)

Feladatunkká teszszük tehát következő sorainkban a tiszt
viselők egyes bűntényeinek olyat én megtorlásáról szólani, a mely a 
törvény szerint már előre meg volt határozva. Természetes, hogy 
a mi az összes tisztviselők bűntényeit illeti, ezen összeállításunk 
csak töredékes lehet, még azon esetben is, ha azon bűntények 
közöl, a melyeket összes forrásaink idevonatkozólac tartalmaznak, 
egyetlen egy sem kerülte volna ki figyelmünket.2) Épen azért nem 
is törekedtünk összeállításunkba nagyobb rendszerességet önteni, 
mint a milyen a büntetések szempontjából lehetséges volt, és az 
egyes bűneseteket megfelelő büntetéseikkel együtt inkább a bün

l) így Harpocra tio, (a t t p. 7j t o s u> v x a 1: tiiatjtós* ó fifev TtjxrjT'o; 
«V a> TÍa7)fi.a <ópi<T{JÍvov ix Ttuv vdjjifüv oiix earív, áXXá toü? ői/aara; &st Tipaâ ai o 
ti %f>r, xcúéív 7j ánoftaat. o Ss aTtpjTo; TouvavTtov, <5 7cp<5«aTtv Ix Ttóv vópwuv <opt- 
auivov Tt;ji7][Aa, »•>; őeív toí»{ Stxaoxa? SiaTipTjaat) és Pollux VIII. 63. Mások 
Suidas magyarázatát fogadják el, a ki a két megnevezést fordítva hasz
nálja. A német írók mind Harpocratio mellett vannak, s az aTÍfiTjTos-t un- 
schátzbarer Rechtshandel-nek, a Tcfxr4Tos-t pedig schatzbarer-nek fordítják. 
Legkimerítőbben értekezik e két megnevezésről Heffter (117. 1. 7. jegyzi. 
Etilönben a megnevezés kérdése csak másodsorban fontos.

*) A legtöbb anyagot idevonatkozólag a szónokok adják, és pedig 
beszédeik azon részeiben, a hol ellenfeleik előéletével foglalkoznak. Épen 
ezért ezen anyag felhasználásában tanácsos bizonyos kritikával eljárni.

PhUologU 1 Közlöny. VII. 6. 47
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tetés-kategori&k megvilágítására szánt példák gyanánt fogjuk meg
említeni.

Másodsorban pedig arról fogunk szólani, hogy azon számo
sabb esetben, ha a tisztviselők bizonyos bűntényeire a törvények 
határozott büntetést nem szabtak, miféle büntetésnemek között 
választhatott az illető bíróság, s illustratio kedvéért alkalmilag itt 
is beleszőjjük tárgyalásunkba egyes tisztviselők bűntényeinek ránk 
hagyományozott megtorlásait.

(Vége következik.)
Gyomlay Gyu la .

T E L L - T A N Ű L M Á N Y O K .

H. A  dráma verse.
Schiller Telije ötlábú jambusban van írva, mely vers a jelen 

század elején már a komoly dráma uralkodó verse volt Német
országban. E versnek érdekes és tanulságos története van, mely
ből a következőkben nehány fő pontot kiemelek. l)

Az ötlábú (tíz és tizenegy szótagú) jambusi verset az ókor 
nem ismerte. Görög kardalokban elvétve előfordúl ugyan, de 
önálló szerepe sem a helléneknél sem a rómaiaknál nincsen. 
E vers modern származású és hazája Francziaország (és a Pro- 
vence), hol már a X. század első felében ismeretes.8) Eredetileg 
mindig tíz szótagú volt, azaz: hangsúlyos szótagra végződött. 
A sormetszet a második arsis (a negyedik szótag) után esett és két 
egyenlőtlen félre osztotta a verset.8) Minden vers lehetőleg önálló

*) Kitűnő tanulmányok e versnek főleg németországi történetéről: 
Friedr. Zamcke, Über den fiinffiissigen Jambus, mit besonderer Bücksieht
ftuf seine Behandlung durch Lessing, Schiller und Goethe. Leipzigt 1865.
—  Gu8t. Dannehl, Geschichte des reimlosen fünfííissigen jambischen Ver
ses. Rudolstadt, 1870. — Aug. Sauer, Über den fünífüssigen Jambus vor
Lessings Náthán. Wien, Akademie, 1878.— Lessing ötlábú verseiről: Les-
sings Náthán dér Weise, erldutert von Dr. Eduard Niemeyer, Leipzig, 1855.

*) Friedr. Diez, Altromanische Sprachdenkmale, Bonn, 1846, 75. skk. 1L
8) Egészen igy használja e verset Goethe AU ich in Saarbrücken war 

ez. költeményében (1771. junius 25):
Wo bist du itzt, | mein unvergesslich Mádchen ?
Wo singst du itzt ? |
Wo lacht die Flur ? | Wo triumphiert das Stadtchen,
Das dich besitzt? |
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egész volt; az ú. n. enjambement, azaz a mondat átvitele a követ
kező versbe, kivételes tünemény. Több ily versből, melyeket az 
asszonáncz egymáshoz fűzött, alakult a vers vagy tirade monorime. 
Ezen régi franczia versnek legfeltűnőbb sajátsága, hogy a sormet
szet kéttagú lehetett és hogy a metszetre következő thesis elmarad
hatott. így tehát négyféle vers alakulhatott: 1. - |  ̂ -v-» - ;
2. — | -KJ -KJ — * 3. V —KJ —KJ j KJ -KJ —KJ _  • 4. KJ — KJ -KJ j -KJ
Korán, már a Chanson de Rolandb&n (XI. század), találjuk a vers 
kéttagú befejezését (nőrím). Minthogy a régi tíz szótagú vers saját
ságai ezen tizenegy szótaguban is érvényben maradtak, ez a vers 
is négyféle, a mennyiben a fenti formulák mindegyikéhez még egy 
hangsúlytalan szótag hozzájárult. Idővel a sormetszet a hatodik 
szótag után is vált szokásossá, de a vers változatossága ezen alak
jában is megmaradt.

A XII. század közepe óta az alexandrinus, a tizenkét szótagú 
jambus, kiszorítja versünket az eposból, de a lyrában még mindig 
nagy szerepet játszik, sőt a XV. század óta, főleg Marót föllépésé
vel, oly elterjedtséget nyert,1) hogy vers commun-nek nevezik. De 
ez újabb korában nem oly változatos többé, mint a középkorban: 
a sormetszet mindig a második arsis után esik, tehát kéttagú sor
metszet nem lehetséges többé. Természetesen csak rímmel hasz
nálták.

Míg e vers Francziaországban folyton tért veszített, Olasz
országban mind nagyobb szerepet kezdett játszani. Ez az olasz 
Endecasillabo három pontban különbözik a franczia ötlábú jam- 
bustól: 1. mindig, mint a neve mutatja, tizenegy szótagu, azaz 
hangsúlytalan szótagra végződő; 2. a sormetszet nincsen egy 
bizonyos helyhez kötve, de rendesen hangsúlyos szótag után esik;
3. ha a sormetszet hangsúlytalan szótag után esik, majd mindig a
harmadik lábat vágja ketté, tehát  ̂ | Az enjambe
ment igen szokásos. E vers Olaszországban főleg mint a canzona, 
szonett, stanza stb. verse lett nagy jelentőségűvé, különösen a 
lyrában. Az olasz ötlábú jambus kiválóan lyrikus jellegű vers.

*) Hiszen Ronsard 1572-ben még La Franciadé ez. eposzát és Jodelle, 
a franczia dráma megalapítója, Kleopátráiknak 2., 3. és 5. felvonását is ezen 
versben, nem alexandrinusokban irták. De már Didóját egészen alexandri
nusokban irta Jodelle. Az njabbkori franczia irodalomban csak ritkán sze
repel az ötlábú jambus a drámában; az utolsó kiválóbb müvek ezen alakban 
Voltairenek La prude és Nanine ez. vigjátékai.

47*
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Még nagyobb szerepe jutott e versnek Angolországban,*) hol 
az már Chaucer (t 1400) költeményeiben, valószínűen franczia és 
olasz minták után, az uralkodó. A XV. és XVI. század óta az epos 
és dráma verse; az alexandrinus nem tud mellette tért foglalni. 
Az angol ötlábú jambus még szabadabban bánik el a sormetszet
tel, mint az olasz endecasillabo. Fő sajátsága azonban, hogy csak 
versszakokban jár rímmel; strophákra nem tagolva, tebát az epos* 
bán és a drámában, rím nélkül szerepel. így találjuk már a legré
gibb angol drámában (Gorboduc vagy Ferrex and Porrex, színre 
került 1562). A XVII. század óta e vers az angolok nemzeti verse, 
melyet legkiválóbb költőik, Shakespeare és Milton, Young és 
Thomson stb., a költészet minden fajában alkalmaztak. A konti
nensen azért «angol vers» -nek is nevezték.

A franczia ötlábú jambus feszes és egyhangú, az olasz zeng- 
zetes és változatcs, az angol annyira szabad, hogy megközelíti a 
prózát.

Németországba már a középkori lyrába jutott e vers, még 
pedig a Provenceből,2) de nem fordúl sokszor elő; még leggyako
ribb a XII. században. A sormetszetet a középkori német lyriku- 
sok igen szabadon alkalmazzák. Másodszor a XVI. században 
kerül a franczia «vers comnun» a német költészetbe, még pedig 
rendes (a negyedik szótag után eső) sormetszetével. így tanítja és 
alkalmazza Opitz Márton és az ő iskolája, mely kivételesen még a 
hatodik szótag után engedi meg a sormetszetet.8) De most sem 
tud népszerűvé lenni; a XVII. század uralkodó verse az alexan
drinus.

Annál nagyobb jelentőségre jut a német ötlábú jambus a 
XVIII. században, midőn angol mintára s elsőben angol müvek 
fordításában alkalmazzák. Korszakalkotó e téren Bodmer,4) Gott-

*) L. A. Schröer, Über die Anfange des Blankverses in Englaud. 
Anglia, IV, 1881, 1—72 1.

9) Jellemző is, hogy főleg azon lyrikusokn&l foglal el nagy tért, kik 
legfeltűnőbben állnak a délfranczia költészet befolyása alatt. Ezek Friedrich 
von Hausen (fi 190) és Fenis Rudolf gróf (fi 196 előtt).

8) De Milton Elveszett Paradicsomé.nak 1682-ben megjelent német 
fordítása egészen az angolok módjára, azaz szabad sormetszettel használja 
a verset. V. ö. a következő jegyzetet.

4) Bodmemek Marc-Anton ez. drámája is ötlábú jambusban volt irva, 
<le elveszett. V. ö. Könignek egy levelét Bodmerhez, 1725. ápril 30-káról,
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schednek svájczi ellenfele, ki Thomson nehány elbeszélésének fordí
tásában az angol verset tudatosan alkalmazza a németben (1745). 
Még nagyobb népszerűségre jutott e vers Wieland elbeszéléseivel 
(1752) és Kleist Ewald költeményeivel (1757— 58).1) Ezóta ez az 
« angol» vagy «brit» vagy «miltoni» vers, a mint Herderrel nevezni 
szokták, a németek egyik legkedvesebb, legtöbbször alkalmazott 
verse. Hiszen 1771-ben Bürger még az Iliást is ötlábú jambusokba 
kezdi fordítani. Klopstock fellépésével (1748) e vers tért veszít az 
eposzban, helyébe a hexameter lép ; de most uralkodó lesz és ma
rad a mai napig a drámában,2) melynek verse a XVI. századig a 
nyolcz szótagú, párosán rímelő jambus, a XVII. században az 
alexandrinus volt. Az ötlábú verset főleg Schlegel János Henrik 
tette ismertté, ki 1758 óta hat angol szomorú játékot (Thomsontól 
s Youngtől) az eredetiek versmértékében ültetett át; a német dráma 
uralkodó versévé 3J azonban Lessing tette Bölcs Náthán-jával, me
lyet 1778-ban írt és 1779-ben kiadott.

Az ötlábú jambusra főleg két sajátsága jellemző: a rhythmi- 
kus periódus és a sormetszet. A franczia vers communben minden 
egyes vers egy rhythmikus egész: a gondolat végződik a verssel; 
az olasz endecasillabo jóval szabadabb; de csak az angol vers 
alkalmazza az enjambement-t minden korlát nélkül és terjeszti ki 
a periódust több, néha igen sok versre. Ezt az angol modort alkal

melyben neki Milton 1682-iki fordítását küldi, «daruit Sie sehen können, wie 
dér Übersetzer nicht nur ohne Reime, sondern sogar schon in fünffiissigen 
Versen und auch ohne regulairen Abschnitt, überdies mit Herüberwerfung 
des Verstands aus einem Verse in den andern geschrieben, eben wie Sie mir 
ciné Probe in ikrem Drama: Marc-Anton gegeben*.

*) E téren az ötlábú jambus leglelkesebb védője a XVIII. században 
Herder volt, Fragmente eur deutschen Literatur, a második kiadásban 1768.

9) Sauer id. h. egy függelékben pontos clironologiáját adja a német 
ötlábú jambusnak Bodmer fellépésétől Lessing Nathanjéig, azaz 1725-től 
1778-ig.

8) Teliát nem ő alkalmazta először a drámában, mint a legtöbb iro
dalomtörténetben olvasható. Nem tekintve a fordításokat és töredékeket, Les
sing Na/kanja előtt a következő német drámákban találjuk az ötlábú jam- 
bust: Wieland Johanna Oray 1757, Brawe Brutus 1758, Klopstock Salomo 
1764, Weisse, Die Befreiung von Theben 1764, Weisse, Atreus und Thyeat 
1766, Bodmer, Atreus und Thyeat 1768, Klopstock, Dávid 1772, Eschen- 
burg, Die Wahl de* Hercules 1773, Bertuc\ Die Wahl des Hercules, 1773, 
Eschenburg, Scipio 1776, Qoué, Batilde 1778.
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mazza Lessing is, még pedig tudatos, szándékos merészséggel. 
Nála a több verseken áthúzódó periódusok nemcsak igen hosszak, 
de ő lehetőleg kerüli is, hogy még a periódus kisebb tagjai vala
hogy össze ne essenek a verssel. Lessing darabokra töri az ötlábú 
jambust. íme egy példa:

Das muss
Entscheiden! Denn die falechen Ringe werden
Doch das nicht können ! — Macht, sagt an ! Ihr schweigt ?
Die Ringe wirken nur zurück ? and nicht 
Nach aussen ? Jeder liebt sich selber nur 
Am meisten ? — 0 eo seid ihr allé drei 
Betrogene Betrügcr! Eure Ringe 
Sind allé drei nicht echt. Dér echte Ring 
Yermutlich ging verloren. Den Verlusfc 
Zu bergen, zu ersetzen, liess dér Vater 
Die drei für einen machen.

Lessingnél mondat és vers valóságos harczot vívnak egy
mással : a mondat beletör a következő vers elejébe, a rhythmus a 
vers végére siet, de innen a mondat ismét a következő versbe tör, 
mely maga ismét rhythmikus befejezést követel és így tovább, 
míg a periódus vagy tartalmilag összetartozó részlet befejezését 
nyeri.1) Innen Lessing azon sajátsága, hogy nála a szereplők ren
desen a vers közepén kezdik és végzik beszédjöket, és hogy egy- 
egy vers két vagy három szereplőre esik széjjel.2)

A mi a vers másik főjellemzőjét, a sormetszetet, illeti, vilá
gos, hogy ilyenről Lessingnél nem szólhatni, mert hiszen sor

l) Hogy az ifjú nemzedék mily szolgailag, de egyszersmind milyen ügyet
lenül, kellő belátás nélkül próbálta már Lessing előtt az tangói* jambust 
utánozni, mutatják pl. Goethének következő versei 1765-ből:

Doch schnell entsteht ein Wind,
Dér hebt den Staub in Wirbeln auf. Den Wtirm 
Erhebt er in den Wirbeln auch. Dér glaubt 
Sich gross, dem Adler gleicli, und jauchzet schon 
lm Taumel. Doch auf einmal zieht dér Wind 
Den Odem ein. Es sinkt dér Staub hinab,
Mit ihm dér Wurm. Jetzt kriecht er wie zuvor.

Mily különbség ezen verses dadogás és Lessing hatalmas dramatikus 
rhythmusa közt l

2) A drámának 3849 verséből 780 van ilyen, több személyre felosztott, 
még pedig 677 két, 97 három és 6 négy személyre.

Digitized by v ^ . o o Q l e



TELL-TANÚLMÁNYOK. 727

metszet csak ott lehetséges, hol a vers önmagában befejezett 
egészet alkot, míg Lessing főtörekvése oda van irányozva, hogy a 
verset teljesen megfossza önállóságától. Lessingnél az ötlábú 
jambus egészen új jelleget nyer, oly annyira, hogy a franczia, olasz 
és angol válfaj mellett a Lessing versét negyedik önálló, sajátsá
gos speciesnek kell tekintenünk. De e vers, mint az első pillanatra 
is észlelhető, kiválóan, sőt mondhatni kizárólag drámai vers; az 
ötlábú jambusnak ily alkalmazása sem a lyrában sem az eposban 
nem képzelhető.1)

Lessing Náthánjáb&n találunk az ötlábú (tíz- és tizenegy 
szótagú) versek mellett négy- és hatlábúakat (nyolcz és tizenkét 
szótaguakat) is. Kezdetben még nagyobb számmal voltak az ilye
nek, de a költő utóbb alaki szempontból is javítgatta müvét és 
eltávolította a négy- és hatlábú versek egy részét.2) Hiatus is talál
ható a Nathanb&n, de soha a hiatus legkifogásosabb neme: szó
végi e kezdő hangzó előtt.

Szükséges volt, Lessing verséről egy kissé bővebben szól
nom, mert Lessing evvel is igen nagy befolyással volt korára és a 
következő nemzedékre, első sorban Schillerre, ki első drámáit 
( Riiuber, Fiesko, Cabale und Liebe) prózában írta, de azután, Don 
€arlo$ óta, mindig a verses alakot, még pedig csekély kivételeket 
nem tekintve,8) az ötlábú jambust alkalmazta. Már Don Carlosb&n 
is egészen azon sajátságokkal találjuk az ötlábú jambust, melyek
kel Lessing e verset felruházta, és Schiller később is folyton híve 
maradt a vers ezen válfajának: minden korlátozás nélkül alkal - 
mazza az enjambement-t, nem törődik semmit a sor metszettel 4)

*) Lessing nagy gondot fordított arra, hogy ötlábú jambusai épen azt 
a jelleget nyerjék, melyet feltüntettünk. «Meine Prosa, írja 1778-ban, hat
mir von jeher mehr Zeit geko&tet alá Verse. Ja, xoirst du sagen, ah solche
Verse ! —  Mit Erlaubniss ; ich düchte, sie wdren viel schlechter, wenn sic 
viel besser wdren.» & viel besser alatt a közönséges felfogás szerinti rendes
befejezett ötlábú jambust érti.

*) Most van a 3849 vers közt 15 liatlábú és 13 négylábú.
8) Ezek: Wallenstein tábora négylábú rímes verspárokban (Knittel- 

verse), az Orleansi szűzben Montgomery jelenetei trimeterben, és a Messzi- 
nai hölgyben Don Cesar egy jelenete trimeterben és a kardalok rímes vers
szakokban.

4) Sőt Schillernek egy 1801-ben kelt levele, melyben az Orleansi 
9zúz trimeterjeiröl szól, bizonyítja, hogy a nagy költő nem is tudta, hogy 
az ötlábú jambusban még csak szóba is kerülhet a sormetszet.
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és lehetőleg széjjeltöri a mondattal a verset. Hosszabb és rövidebb 
verseket is alkalmaz, a versen belül pedig nem ritka az anapaesti- 
kus, sőt a trochaikus rhythmus.

És most vizsgáljuk közelebbről a Teli versét.
Teli művészi szempontból Schillernek egyik legtökéletesebb 

alkotása. E magas művészi tökélynek megfelel a verselés is, m e ly  
korrektebb, hangzatosabb, drámaibb, egyszersmind egyes j ellem - 
zetes vonásokban gazdagabb, mint némely előző darabjában. Á lta 
lában közelebb áll a Wallenstein verséhez, mint a Wallenstein és 
Teli közt keletkezett, lyrikusabb jellegű drámák (Stuart M ária, 
Orleansi Száz, Messinai Hölgy) verséhez.

A Teli versének x) eltérő vagy jellemző vonásai a következők :
1. Hatlábú vers — legtöbb a második felvonás elején talál

ható — van huszonnyolcz. Ezek :

I, 177 Yerwünscht! Er ist entwischt! Ihr habt ihm fortgeholfen 
297 Weckst du mir in dér stillen Brust! Mein Innerstes 
386 0 Gott! Seht diese Fiánkén, diese Strebepfeiler 
396 Dem Hűt soll gleiche Éhre wie ihm selbst geschehn 
446 W&8 gibt’s ? Dér Schieferdecker ist vöm Dach gestürzt 
639 Erwarten, bis das Áusserste — Welches Áusserstes ?

II, 37 Ist kumm6rvoll ob dér tyrannischen Gewalt
130 Sich schützen gegen Östreichs wachsende Gewalt 
141 Heisst Saaten in die Zukunft streun. Biet du so weise ?
156 Die Freiheit als die Enechtschaft ein. Was können wir 
188 Mit deinem Ab fali von dem Land. Betrüg dich nicht 
207 Wohl dem, dér mit dér neuen nicht mehr braucht zu leben 
215 Still, horch! Das Mettenglöcklein in dér Waldkapelle 

Hl, 20 Gerüstet sein. Ach, es wird keiner seine Buh 
268 Heranbegeben und dem Hűt sein’ Beverenz 
375 Nein, das ist schreiende Gewalt. Ertragen wir’s

x) A Teli-dráma verseinek összege: 750+713- f 632+741 -4-452=3288. 
Összehasonlításul: Bölcs Náthán 3849. — Don Carlos 5471. (Wallenstein 
tábora 1105). Piccolomini 2669. Wallenstein halála 3865. Stuart Mária 3927* 
Orleansi szűz 3394. Messzinai hölgy 2845. — Torquato Tasso 3453. Iphigenie 
2174. — Hamlet 3715. III. Rikhárd 3603. Lear király 3255. Otliello 3133. 
Goriolan 3124. Romeo és Júlia 2979. Julius Caesar 2590. — Bánk bán, az 
Előversengés (75 vers) nélkül 2575. A számok annyiban nem egészen ponto- 
sak, hogy Shakespeare darabjainál a számos prózai részletek csak hozzávető
leg vannak beleszámítva. V. ö. O. Freytag, Die Technik des Dramas, Leipzig 
1881. 4. kiadás, 306. 1.
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481 Nur dieses Grássliche erlassefc einem Yater
IV, 229 Und lebt’ ich achtzig Jahr, ich seh’ den Knaben ewig 

442 Ihr sahet zu, ihr liesst das Grássliche geschehn
385 Verdient Yertraun. Ihr habt den Landmann nichts geachtet
390 Ein Manneswort. Was ist dér Bittér ohne uns
482 Beschützen, Landvogt. Da, als ich den Bogenstrang 
535 Auch jetzt, euch zu verteidgen, eure holdé Unschuld

Y, 3 Die Feinde sind verjagt, die Burgen sind erobert 
152 Ein ungeheurer Schrecken ist im Land umher 
336 Auch ihr nahmt Rach’ an eurem Feind. Unglücklicher 
340 Des Herdes Heiligtum beschützt ? Das Schrecklichste 
426 So zieht dein Enkel ein auf deines Reiches Boden.

2. Négylábú vers mindössze csak a következő hat van:

II, 182 Du bist’s, doch nicht durch Wort und Schwur
III, 17 Ach wollte Gott, sie lernten’s nie 
IY, 83 Greif nicht dem Richter in den Arm 

103 Und scheint wie ausser sich zu sein 
267 Um seinen Kerker aufzutun 
362 Um mein geandert Herz zu sehn.

3. Háromlábú vers kettő van:

III, 515 Öffnet die Gasse, Platz 1
IV, 354 Seid einig, einig, einig 1

4. Kétlábú vers három, mind az ötödik felvonásban :«

V, 202 Still, lasset hören!
212 Dér Lieb und Gunst!
382 Steht auf, steht auf!x)

5. Az anapaestikus rhythmus igen gyakor i, főleg a vers ele
jén. A német rhythmus szellemében a vers az első arsissal kezdő
dik ; a mi az első hangsúlyos szótagot megelőzi: ütemelőző, AuftakL 
Ez anapaestikusan induló versek tehát jambusok kéttagú Auftakt- 
tal. Innen magyarázandó az is, hogy az Auftaktban nehéz szótagok 
és szók is állhatnak.2) Ezek a következők :

*) Némely kiadások szerint I, 445 Was gibt's ? Dér Schieferdecker 
ist vöm Doch gest 'úrzt két versnek van szedve. Akkor I 446 Was gibt's a 
darabnak egyetlen egylábú verse volna. En fent a hatlábúak közé soroz
tam be.

2) V. ö. Heinrich, Deutsche Versiekre, 2. kiad. Budapest, 1878, 19- 
és 35. 1.
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I, 143 Mit ffegierde Gras und Wáchter scharrt die Erde 
185 Haltét fést am Reich und wacker, wie bisher
391 In des Káisers Namen ! Höret! Still doch, höret!
476 In die Séele schnitt mir’e, als dér Búb’ die Ochsen 
554 Euer Éidam hat ihn übern See geflüchtet

II, 255 In den éinsamen Sennhütten kehrfc’ ich ein
273 Von den Wánden langten sie die rostgen Schwerter
422 Mit dem Schwért sich schlagend durch das deutsche Land
518 Unser ist durch tausendjáhrigen Besitz
665 Bin ich dróben erst, zieh’ ich die Freunde nach
671 Aufgebóten schnell im Hauptort jedes Landes

III, 352 In des Káisers Namen ! Haltét an und steht 
362 Ein Vermtev ich ? Du irrst dich, Freund, das ist 
365 Irts Grfángniss fórt! Ich leiste Bürgschaft, haltét!
396 Diesen Mánn ergriff ich über frischer Tat
421 Einen Ápfel von des Knaben Kopfzu schiessen

IV, 50 Wenn die Bérge brechen, wenn die altén Klüfte
80 Diese Wéllen gebén nicht auf seine Stimme
81 Diese Félsen bücken ilire Háupter nicht
85 Für den Téli, dér auf dem Schiff sich mit befíndet 

305 Euer Stáub wird ruhn in einem freien Lande 
668 Láss es über mich dahin gehn. Da, hier lieg’ ich

V, 271 Ich mvárt ihn eben, doch was ist euch, Mann

Ritkább az anap&stikus rhythmus a vers közepén. Ez a 
német vers szellemében kéttagú thesisnek tekintendő, milyet a 
modern verselés mindig megenged. Az anapaestikus rhythmus 
mind a két esetben a hevesebb, indulatosabb hangulat kifejezésére 
szolgál. Ilyenek:

H, 257 Zu Wohnungen gesellig lébender Ménschen 
II, 321 Ich bin dér Méitfr von Sárnen, dies hier ist

420 Und zogen aus wehklagend, Mamwrr und Wéiber
IV, 142 Nicht wohl beríchteí. Nun áber ist dér Teli •

249 Beklagt’ er dích ; in den Náchen sprang er, Weib 
340 Dér Könige sich an ihren ewgen W allén1)
617 Soll Herr sein in dem Lande ódé;* dér Káiser

V, 19 Ist’s nicht genug an diesen fiámmenden Bóten
21 Kommt allé, kommt, legt Hand án, Mámwr und Wéiber 

195 Die Königin Élsbet Gnad* und alles Gutes1)
281 Von meinen "Kindem, ihr sóid kein Mönch, ihr seid

*) Az ig-gél képzett mellék- és főnevek közöl csak ezt a két példát
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6. Nagy a trochaeusok száma, főleg a vers elején, a mi a 
német jambikus rhythmueban igen gyakori. A Telire nézve a vers
nek e sajátsága igen jellemző; Schiller még csak a Messzinai 
Hölgyben használja a trochaeusi rhythmust megközelítő szabad
sággal. A következő verseknek csak futólagos áttekintése is bizo
nyítja, hogy a költő szándékosan, hogy a trochaikus rhythmusu 
szót nagyobb nyomatékkai kiemelje, helyezi e trochaeusokat a 
verskezdő jambusók helyébe. Itt is az összes eseteket sorolom fe l:

I, 383 Űnter den Túrmen, ja wer die bewohnt 
394 Mítten in Áltorf, an dem höchsten Őrt 
409 Über dem Trón, wo mán die Lehen gibt 
425 Éilends dem Háfen und dér máchtigex) Geist 
499 Wérde mit mír, was will, ich muss hinüber 
596 Stérben ist nichts, doch leben und nicht sehen 
608 Alles geráubt und auch das Licht dér Sonne 
693 Waren wir dóch alléin im Land, ich meine 
700 Wáre ein Óbmann zwischen uns und Ostreich

II, 60 Wélche Persón ist’s, Oheim, die ihr selbst 
111 Éndet mit mír, da hangén Helm und Schild 
185 Berta von Brúneck, die zűr Herrenburg *)
206 Űnter dér Érdé schon liegt meine Zeit 
303 Grósses habt ihr in kurzer Frist geleistet 
449 Fínden die Schwyzer Mánner sich heraus 
535 Gégén Gewált, wir stehn für unser Land 
573 Wíder dér Yögte harten Druck zu klagen 
699 Éher den Tód, als in dér Knechtschaft leben 

ül, 53 Gégén die Vögte, auf dem Rütli ward
59 Über den Sée geschafft. Ein Wunder war’s
73 Yáter, wo géh9t du hin ? Nach Altorf, Knabe3)

118 Mútter, ich bléibe bei dir. Ja, du bist
287 Hőre, Geséll, es fangt mir an zu dáuchten
456 Háltet an éuch, ich fleh’ euch drum, bleibt ruhig

hoztam fel, mert több mint valószínű, hogy a költő mind ezen szóknál 
synkopét tételezett fel, ha az ig szótagot ki is irta, tehát: Könge-t Kön- 
gin-1 olvasott.

l) L. az előző jegyzetet.
*) Berta még kétszer a v^rs elején: III, 172 Berta, ihr hasat és

III, 196 Bérta, wélch éinen.
8) Vater még ötször a vers elején: III, 306 Vátcr, int'8 wáhr, III, 

346 Váter, es wird, III, 526 Vater, achieae zú, III, 570 Vdter, hier ist és
IV, 65 Váter, ein Schiff.
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465 Öffnet die Gásee ! Frisch, was zauderet du
515 Öffnet die Gáeee, Platz !

IV, 32 Ráset, ihr Wínde, flammt herab, ihr Blitze 
43 Sólchee ward kéinem Vater noch geboten
56 Wéhe dem Fáhrzeug, das, jetzt unterwegs 

418 Wártet ihr áb, ich handle. Was, ihr wolltet
430 Sólcher Gewálttat hátte dér Tyrann
431 Wíder die fréie Ed le sich verwogen
436 Wélcher Gewált sie frevelnd sich erkühnen 
446 Űnter den Trümmern dér Tyrannenmacht 
473 Méine Gedánken waren rein von Mord 
648 Stráfe genúg ist sein entsetzlich Handwerk
664 Rólle die Aúgen, wie du willst, wir sind 
667 Óder mein Róss géht über dich hinweg 
682 Gégén dies Vólk, die Zungen sind noch íréi 
723 Kéine Gewált mehr. Wir sind freie Menschen 
725 Éndet die Fúrcht so schnell und dér Gehorsam

V, 45 Rásend erhób sich Rudenz, denn wir hörten 
53 Éhrte das Vólk. So setzten wir getrost 

174 Ráche trágt kéine Frucht, sich selbst ist sie 
287 Mutter, dér Váter! 0, mein Gott, dér Vater 
415 Séndet dér Bérg nicht seine Windeswehen 
440 Éile, sie náhn. Wer ist es ? Forsche nicht.

E versek könnyen meggyőzhetnek arról, hogy Schiller min
dig szándékosan, hogy egy mondatot vagy gondolatot vagy szót 
különösebben kiemeljen, használta a vers trochaikns bekezdését.

Ritkább és feltűnőbb, de még hatásosabb a trochaeus a vers 
közepén, itt is mindig nyomatékosság kedvéért:

I, 392 Ihr sehet diesen Hűt, Manner von Űri 
452 Und Jammer habt gebrácht über die Wélt

II, 235 Wer ist da ? Gebt das Wórt! Fréunde des Landes
386 Scliwyz soll im Rát, Úri im Félde führen
388 Die meisten Jahre záhlt Úlrich dér Schmiéd 
415 Es war ein grosses Vólk, hínten im Lánde
516 Den harten Fels gespréngt, über den Abgrund 

IV, 204 Zeig ihm den Wég, Jénni. Gott stéh* ihm béi
V, 64 Wo ist dér Landenbérg ? über den Brünig.

7. A német nyelv egyik főtörvénye, hogy összetett szókban 
az első szón fekszik a hangsúly. E törvény ellen a költők igen
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sokszor vétenek,1) Schiller is, a Teliben is. Csak nehány példát 
hozok fe l:

I, 369 Frohnvógt, wie wird die Feste denn sich nennea
II, 121 Früulein, jetzt endlich darf ich mich erklaren 

313 Urtéilt, ob ich mein Herz bezwingen kann
III, 447 Sind sie Kurzwéils gewohnt aus eurem Munde 

512 Gewaffnet sei niemánd, als wer gebietet
606 An dem sich Gottes Hand richtbár verkündigt

IV, 62 Handlós und schroff ansteigend starren sie
122 Wehrlós, ein aufgegebner Mann. Nicht bofft ich 
656 Gerechtigkeit, Landvógt, du bist dér Bichter 
632 Olorréich begonnen, will dér Sohn vollenden stb.

E versekben még lehetséges volna trochaikus rhythmust fel
tételezni. De már lehetetlen ez a három szótagú összetett szókban, 
melyeknek első szava hangsúlyos szó, második szava pedig az első 
szótagon viseli a hangsúlyt, mint pl. ármselig. Az ily szók a német 
versben alig használhatók, mert ellenkeznek minden rhythmussal. 
Mégis oly nagy számmal vannak meg a nyelvben, hogy a költők 
nem mellőzhetik teljesen, hanem alkalmazzák, de gyakran a német 
rhythmus alaptörvénye ellenére amphibrachysnak (  ̂_w ), holott, 
az első szótag lévén a főhangsúlyos, csak daktylusoknak ( ),
persze nem épen szép hangzásuaknak, volnának használhatók. 
Schiller Telijében is nagy a példák száma, csak nehányat soro
lok fe l:

I, 358 Wie dié Tagdiébe ihre Pflicht bestehlen 
615 Feighérzge Vorsicht, fahre hin ! Auf unser 
625 Ohnmachtgen Zorns in seiner sichern Feste

II, 461 Freiwíllig wahlten wir den Schutz dér Kaiser 
495 FArmédeln uns die Alp in Anspruch nahm 
608 Ihr fahret fórt, íhtréich die Pflicht zu leisten 
637 In dén Waldstatten findt sich kein Verráther

III, 35 Rückxpringend mit sicb in den Abgrund reisst 
122 Abgründe schliessen rings umher uns ein
461 Er hátte jetzt zehnfáchen Tód empfunden

IV, 544 Um ein araméiig Grattier zu eijagen
630 Weitschichtge Dinge sind im Werk und Werden
665 So grenzenlos unglücklich, dass wir nichts

*) Leginkább az ókori daktylikua versekben (a disticbonban). L. erről 
bővebben verstanomat, 133. 1.
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V, 11 Dass es weitschméttemd in die Berge schalle.
13 Aufwéckend schnell die Mánner des Gebirgs 
72 Urféhde schwnr er, nie zurück zu kehren. Stb.

8. Egy jellemző gyengéje a Schiller rhythmusának,1) hogy 
hangsúlytalan szótagot is az arsisba helyez. Ez rendesen három
tagú szókban történik, melyekben a hangsúly az első szótagozL 
fekszik. Itt is csak nehány példát idézek:

I, 286 Drnm tát es gut, dass euer éíliché 
401 Dem Königé, wer das Gebot verachtet 
463 Was hab* ich denn so strafiichés getan

II, 255 In den éinsamén Sennhütten kéhrt’ ich éin*)
547 Wir Ostreich hüldigén nach solcher Schmach 
549 Was wir dér Gőte tvéigertén! Dann wáren
674 Und gém ergreifen friédlichés Géléit 
703 Zu seiner Freundscliaft und (ienóssamé

III, 100 Da jámmerté mich sein, ich trat zu ihm
IV, 513 Dem Wánderér zűr kurzen Huh bereitet 

575 Von Hómissén, die fallen auf sein Ross
675 Ich wüsste wohl was késseré* als hier
6"8 Verkündigén, ich will — Gott sei mir gnádig

V, 42 Und ruft, dass die Brunéckerin verbrenne. Stb.

1). Többször ellentét van a mondat (értelem) és a vers hang- 
súlya közt. Kétséget sem szenved, hogy Schiller ezt a rhythmus- 
bontó eljárást szándékosan követte, hogy a vers tartalma annál 
nagyobb nyomatékkai hasson. Egy nehány példa (a dőlt szón a 
mondat hangsúlya fekszik):

I, 113 *s ist ein HausvÁtér und hat Wéib und Kinder 
179 Die Hütte réisset éin brennt únd schlagt niéder 
312 Ihr séld auch Mánner, wisset éure Áxt

IV, 649 Euch sóll Recht wérden, drinnen auf dér Burg 
583 Ja, wóhl dem, dér sein Féld bestellt in Ruh. Stb.

10. Érdekes a vers vége, hol Schiller a tizenegytagú versben 
az utolsó hangsúlyos szótag után ritkán használ önálló szót, —

*) Bővebben tárgyaltam ezt már verstanomban, 19. 1.
*) Ez feltűnően rossz vers, melynek rhythmusa alig fölismerhető; 

hibái: 1. a kéttagú auftakt kétes arsis előtt; 2. einsantén szóban a hang- 
súlytalan rag hangsúlyozása, holott az előző szótagon, hosszúságánál fogva, 
igen erős mellékhangsúly van; 3. Sénnhiittcn helytelen hangsúlyozása.
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legfeljebb és legtöbbször névmást, melyen mondathangsúly nem 
fekszik; pl.

I, 532 Mich drücken schwere Sorgen. Drangsal háb’ ich
H, 28 Ich kenne dich nicht mehr. In Seide práugst du

74 Den Bauernadel sch elten. Nicht etrág ich'8
IV, 111 Wo ist dér Landvogt ? Auf den Wellen tróibt er

274 Er regt sich, still I Wo ist er ? Wer ? Er féhlt mir
V, 307 Wer ist dér Brúder hier ? Ach, ich vergáss ihn. Stb.

Eltérő gyakorlatot a darab bárom jelenetében találunk r 
az I. felvonás 1. jelenetében, a ü l. felvonás 1. jelenetében és a
IV. felvonás utolsó jelenetében, — mind a háromban a nép szere
pel, ill. népies rajzot ad a költő; — e jelenetekben Schiller a 
tizenegy tagú vers végére nagyobb súlyú, sőt fontos jelentőségű 
szókat is állít, melyek a vers rhythmusát észrevehetően, de- 
bizonyára szándékosan s így hatással megzavarják; pl.

I, 144 Versuch es Fáhrmann, rett ihn, rett ihn, rótt ihn!
109 Dér Föhn ist los, ihr seht wie hoch dér Sée geht

III, 51 Sinnst du auch nichts gefáhrliches ? Gestéh’ mirs
57 Sie werden dich hinstellen, wo Gefáhr ist
62 Dass ihr entkommen, Dachtest du denn gár nicht
76 Ehr geht noch heute. Drum láss ihn erst fórt sein.
77 Gemahn’ ihn nicht an uns. Du weisst, er gróllt uns
91 Er ganz alléin mit mir, dér auch alléin war

IV, 668 Láss es über mich dahingehn. Da, hier liég’ ich
684 Doch es soll anders werden, ich gelób es
689 Herr Landvogt, Gott, was war das ? woher kám das. Stb.

E gyakorlat a Wallenstein drámai menetű és hangú nyelvére- 
és verselésére emlékeztet, míg a sokkal lyríkusabb jellegű Orleansi 
Szűzben s Messzinai Hölgyben az utolsó arsisra következő szótag 
többnyire valóban egészen hangsúlytalan.

11. Az enjambement gyakori és nagy szabadsággal van alkal
mazva, bár némely jelenetben, pl. a Stauffacher és Gertrud pár
beszédében (I. felv. 2. jel.), feltűnően ritka.

Egy jelenetből (fellépésből) a másikba csak egyszer vezet a 
vers, az V. felvonásban:

V, 14 Zusammenrufe. — Waltér Fürst (kommt): Haltét, Freunde,.
haltét!

Összetett szó is csak egyszer esik enjambement alá t. i. elsíV
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szava az előző versnek végére, második szava a következő vers 
elejére:

I, 284 Dér nicht ein neues Unheil und Gewalt-
Beginnen von den Yögten uns verkündet

De a versnek azon Lessingféle szaggatottsága, mely a mon
datnak és a versn ek össze nem vágásából, sőt azoknak ellentétjé
ből származik, ritka és csak a dialógus igen eleven momentumai
ban található, pl. Teli monologjában, Teli és Parricida jeleneté
ben, Gessler halála előtt; pl.

I, 161 Ihr Beid ein Meister Steuermann. Was sich
Dér Teli getraut, das konntet ihr nicht wagen ?

389 Was will die Trommel ? Gebet acht ? Wa» für 
Ein Fastnachtsavfzug / und was soll dér Hűt ?

397 Mán soll ihn mit gebognem Knie und mit 
Entblósstem Haupt verehren. Daran will —

580 Dér Sohn ist’s ? Allgerecliter Gott! Und ich 
Muss fente sein! In seine beiden Augen ?

635 Dórt unterm freien Himmeldache, wo
Dér Sinn noch frisck ist und das Herz gesund,

11, 274 Und aus den Augen blitztefreudiges
Gefiihl des Muts, als ich die Namen nannte,

IY, 640 Wer seid ihr? Wer ist euer Mann ? Ein armer 
Wildheuer, guter Herr, vöm Bigiberge,

Y, 390 Lasst meine Hand los ! Ihr müsst fórt t Hier könnt 
Ihr unentdeckt nicht öleiben, könnt entdeckt —

12. A hiatus igen ritka, mit valószínűen a nyelv azon népies 
sajátságának kell tulajdonítani, hogy nagy előszeretettel van az 
összevont, kurtított alakok iránt; — a hiatus legcsúnyább neme —  
zár-e kezdő e előtt — egyezer sem fordúl elő; pl.

II, 218 Gehn Einig* und zünden Beisholz an 
372 Mán pílanztf auf die Schwerter dér Gewalt 
820 Wer kennte Euch nicht, Herr, in den drei Landen ?

A vers vége és a következő vers kezdete közti hiatusra, mely 
pedig a drámai nyelv s vers természeténél fogva szintén figyelmet 
-érdemel, Schiller alig volt tekintettel, de azért ritka ez is ; pl.

II, 264 — du kámpfst für deine Lieb*.
E b ist ein Feind —

III, 296 — dienstfertger Schurk̂
Und braclitest wackre Leute —
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IV, 372 — aller Pflichten Bandi
í/nd keines Mannes Treue —

13. A rím ritka; körülbelül ugyanazon szerepet játszsza, 
mint a Wallensteinben és jóval ritkább, mint az Orleansi Szűz
ben és a Messzinai Hölgyben. Mindössze a következő helyeken 
íordúl elő:

Az első felvonás végén, I. 747—750.
Közmondás, II, 354—355.
Eskü, II, 396—397.
A második felvonás végén, II, 710—714.
Berta és Rudenz lyrikus jelenetében, III,* 121—124, 176—177, 

199—207, 219—224, 230—234, 238—250.
A harmadik felvonás végén (Teli elfogatása) nincsen rím, a mi, a 

jelenet megrázó komolyságát tekintve, igen helyes.
A negyedik felvonásban elszórva: IV, 202—205, 263—265, 327— 

330, 448-449, 457-462, 714—716, 734—735.
Teli monologjában, IV, 491 —492,498—499, 510—511, 523—524, 

536—537.
Az ötödik felvonásban: V, 150—151, 228—229, 237—238,242— 

243, 247—248, 449—452.

14. Idegen alakok nem fordúlnak elő a darabban, csak nehány 
dal van közbeszőve, még pedig:

Az első felvonásban: a halász, a pásztor és a vadász dalai, I, 
1—36.

A harmadik felvonásban : Teli Walter dala, III, 1—12.
A negyedik felvonásban : az irgalmas barátok dala, IV, 736—741.

A Teli verselésre nézve is Schiller legváltozatosabb, leg
hangzatosabb darabja. Még feltűnőbb a verselés művészi volta, 
ha a vers viszonyát a nyelvezethez figyelembe vesszük, mely utóbbi 
a. népies kifejezésnek köznapiságától, a diaiectushoz közel álló 
kényelmességétől a drámai pathosz legmagasabb, legmegragadóbb 
stílusáig emelkedik. De erről egy külön czikkben szólok.

H e in b ic h  G u s z t á v .

Philologiai Közlöny. VII. 6. 48
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VAS GEREBEN RADÁKOVITS JÓZSEF.

III.
A köznép ragaszkodása nemzeti nyelvéhez, bizalmat kelt 

Vas Gereben lelkében. Életösmerete megjósolja, hogy a bőszúállas 
vérszomja nem sokáig fog dúlni a védetlen nemzeten. Bujdosó 
társai közt szerte terjeszti e reményt. Furulyája művészi játékával 
s kifogyhatlan jókedvével oszlatja a bánatot s kétségbeesést. Tré
fálkozva fenyegetőzik azzal, hogy nem sokáig kárhoztatja pihe
nésre erejét, de mihamarabb megindítja a Nép Barát új folyamát. 
Közvetlen a vihar tombolása alatt enyhítgeti barátaival közös fáj
dalmát vidámságával. Jóslata azonban nem teljesült be egészen. 
Az ádáz düh egyesek ellen garázdálkodni megszűnt ugyan, de a 
haza fölött csak egyre csoportosúltak a felhők. Ezek láttára ugyan 
nem szűnik meg vigasztalni, lelkesítni társait, környezetéből 
azonban csak kevesen sejtették, hogy a lelkesítő bizalma a jövő 
iránt, mindinkább ernyed. Vidámsága lassanként elsorvad, élczei- 
ből kifogy, hallgatag leszen. Testi baj említgetésével rejtegeti lelke 
kételyeit. Untalan változtatja menedékhelyét. Csak néhány jó barát 
sejté, hogy önlelkét nem tudja megnyugtatni. Vigasztalásra szorul 
az, ki az elnyomatás első hónapjaiban vigaszt hirdetett. Egyik 
végletből a másikba hullott. Életúntság jelenségei tűnnek fel tet
tein, szaván. Míg azelőtt élczeivel a bujdosóknak kétségbeesését 
oszlatá, most azok kénytelenek őt vigasztalni. A jövő bizonytalan
sága elemészti életkedvet. Megtörve a bujdosás izgalma, a rejtőz
ködés nyomora tűrésével, elhatározza magát valamelyik hatóság
nál följelenteni. E szándékáról neje lebeszéli — kit fölkeresett 
egy éjjel elbúcsuzás végett. Többé azonban nem rejtőzik el oly 
gondosan, mint eddig. Nem is maradt titok ezentúl tartózkodási 
helye. Erről értesül a hatóság is nemsokára, épen midőn né
hány napig Deák Ferencznél Kehidán tartózkodott. A szomszédos 
község katonai főnöke bízatott meg elfogatása végrehajtásával. 
E megbízott azonban az elfogatási parancs kézbesítése után Vas 
Gerebenhez, egy parasztembert küldött azon tudósítással, misze
rint rejtekhelye fel van fedezve, s a parancs kiadatott elfogatásá- 
hoz. Kérte a tiszt, meneküljön azonnal Kehidáról, nehogy meg
győződése ellenére, s tiszti kardja elaljasításával a vett parancsot 
foganatosítni kényszerüljön. Deák birtokán rejtezkedő néhány
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bujdosó mihamar szétrebbent a szélrózsa minden irányában, ez 
üzenet tudomásul vétele után, csak Vas Gereben, épen kinek az 
üzenet szólt, nem akart kimozdulni helyéből. Vegre nehogy nejé
től s kis gyermekétől elszakíttassék búcsuvétlenül, de másrészt 
hogy házigazdáját is felmentse a motozók zaklatásaitól, megindult 
kora hajnalban, a tudósítás vétele után következő reggel. Alig 
ért Deák Ferencz birtokának határán túl, már is találkozott három 
fegyveres katonával, kik őt vidéki kisbirtokosnak vélvén, tőle Deák 
szállása után tudakozódtak. Rövid szóváltás után megbizonyosúlt, 
hogy őt keresik e fegyveresek. Családja viszontlátásának vágya 
erőt kölcsönzött a közönyösség színleléséhez, s a távolból megmu
tatván aházat, színlelt lassúsággal menekült tovább. Özvegy atyját 
keresi most fel, ki nemcsak nejét, de gyermekét is gyászolta mind
eddig. Néhány nap alatt kipiheni a megerőltetett bujdosás fára
dalmait. Elbúcsúzik apjától, nejétől, gyermekétől azon hittel, hogjr 
sohsem látják viszont egymást.

Néhány nap múltával jelentkezett Pesten a hatóságnál, s ott 
azonnal elfogták. A Nép Barát szerkesztőjének elfogatási híre né
hány óranegyed alatt városszerte elterjedt az érdeklődök körében. 
Barátai gyengéden értesítik nejét. A szerető hitves, ki könnyeivel 
nem tudta ismételve lebeszélni az önfeljelentéstől, önmagát kezdé 
hervasztani. Félje elfogatása életére végzetes csapás volt. Férje vá
ratlan kiszabadulása nem tudta behegeszteni lelke ama sebét, me
lyet elfogatásának híre ejtett. Rövid év múltán a hervadozó híres 
szépség, második fígyermekének éltet adva, elhúnyt.

Vas Gereben kiszabadulásáról többféle mendemonda kerin
gett. Ő maga is a szerfelett kiváncsiak érdeklődése kielégítésére 
több okot gyártott s bocsátott világgá. Legtöbbnek azt mondá: 
hogy biráinak szigorát megenyhité a vizsgálati iratok közé sorozott 
ifjúkori rajzok s beszélyek humora. Némelyek az aristokratia 
valamely befolyásos tagjának tulaj doníták kiszabadulását. Ezek 
közbenjárása nem valószínű. Befolyásuk csekély volt; Vas Gere
bent különben is köreikben nem ösmerték, közönyös állásukban 
az író sorsa nem érdekelte őket. Inkább felhozható a börtönök 
túltömöttsége, s a vád alapját képező Nép Barát mérsékelt szelleme, 
mint olyan, mi elősegíté kiszabadulását. E kettővel egyetemben 
az, hogy a hatóság az írókkal csak igen keveset törődött. Több 
gondot fordítottak a kényuralom közegei az írók megnyerése, 
anyagi javak által való elszédítésére, mintsem büntetésökre.

48* '
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Vas Gerebent a Nép Barát hasábjairól ítélve elég mérsékelt 
szelleműnek ösmerték, s családját a nyomor örvényénél állani 
tudták, tehát reményt tápláltak, hogy őt megnyerik a kormány 
hivatalos lapja számára. Mindenképen megközelítni próbálkoztak, 
de bár a nyomor napjai beköszöntének, tollát nem adta bérbe. 
Sőt közvetlen kiszabadulása után beállott azok sorába, kik tollúk
kal tiltakozni mernek az elrendelt hallgatás ellen. Jól megválasz- 
ták fegyvereiket. Míg élczeik s humoruk leple alá rejtezett értelem 
megtépdesé a komor felhőket, általános felvidámulást is ébresztett. 
A censorok rendszerint hiába keresték az élez fulánkjait, bár min
dig szúrt az, nem tudták föllelni. Az élez nemcsak a felhőket 
tépé meg, többet tett később, felvidítván a kedélyt, megtermé- 
kenyíté a reményt, s nevetségessé tette a félelmest. A hatóság 
közegeitől ki sem félt többé, de kaczagott rajtuk az egész társa
dalom. Vas Gereben ugyan rövid alkalmatlanság után kiszabadult 
h börtönből, de szünetlen rendőri felügyelet alatt hagyatott. Széna- 
téri lakásába ugyan nem merte elvezetni menekülő avagy bujdosó 
barátait, de egyik másik ösmerősénél mindig tudott számukra biztos 
helyet kieszközölni. Nappal többnyire le volt foglalva ideje a kenyér
keresésnek, estéit legtöbbnyire a gr. Károlyi-család levéltárnoká
nál, Valther Gézánál tölté. Itt gyűlt egybe Valther László, Valther 
Imre, Vas Gereben, Bártfay József, Heilinger József, Mórócz 
István, búsulni a haza sorsán, s megolvasni külföldön tengődő 
barátaik terveit, reményeit. Nem jelentéktelen tevékenységet fej
tett ki e kis baráti kör, a mennyiben több üldözött honvéd talált 
általok a menekülésre módot néhány év múltán.

Vas Gereben fellépése a szépirodalmi téren nagyon közna 
pias kezdet. Lassan emelkedik csak azon színvonalig, hogy emlí
tésre érdemessé válik. Bár kedvezett néki a társadalmi, irodalmi, 
s politikai állapot, fejlődése mégis oly sokáig tart, hogy némelyek 
kétkedni kezdének tehetségében. A forradalom alatt megösmerte 
nevét a nemzet, s előlegezett néki népszerűséget, képességét azon
ban nem a forradalom heve, de az elnyomatás fagya fejleszté ki. 
Szorgalom és gondosság nem jelentkezik nála a bujdosás után 
sem, de némi tollgyakorlás után levetkezi a kezdő író modoros
ságát, s régi írásmódjával ellentétben, épen eredeti egyszerűségé
vel varázsolja el olvasói képzelmét. A mesgye, honnan meséihez 
alkatrészeket válogat, szűknek mondható, de épen abban nyilvánul 
tehetsége, hogy e kis világból is milyen változatos és mégis termé-
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szfites színeket tud feltüntetni. A népies iránt való előszeretet a 
bujdosást előzőleg írt müveiben is nyilatkozik, valódi szépségében 
azonban csak a bujdosás után tűnik fel ez. Munkáiban a magyar 
nép lelkiéletének buvárlója igen becses anyagot fog találni.

Midőn megszabadult az üldöztetés kellemetlenségeitől, ily 
nem remélt rövid idő alatt, első gondja családját Pestre költöztetni. 
A széna-téren lévő Novák házban bérelt ki egy kicsiny lakást — s 
itt szaporítja meg a kenyérkeresés gondjait szerető bitvese bete
geskedése. Bár a hű nő betegeskedése elkedvetleníti a munkától, 
kénytelen kenyérkereset okából írni. Rövid idő alatt a Pesti Röp- 
ívek, Hölgyfutár, Remény, Losonczi Phönix, s Romemlékben 
közlött elbeszelései, rajzai s humoros leveleivel érdemli ki a figyel
met s érdeklődést. Beszélyt általában keveset írt, annál több rajzot. 
Erezte, hogy e műfaj inkább megtűri az életfestés egyhangú mene
tét, mint az elbeszélés, melyben a leíró képesség még nem kielé
gítő. Megtanulta ezt az Életképek 1846-iki évfolyamában Bosszú 
czímü beszélye fogadtatásából. E beszély tárgya s a szereplők 
nevei a történetből vannak kölcsönözve jobbára, mindkettő helyett 
azonban a kezdő író áll elébünk, ki nemcsak a múltat nem tudja 
előtükröztetni, de elárulja, hogy a kép rajzolása idejében, a múltat 
önmaga sem ösmeri. Némely történelmi vonás betarkázza ugyan 
az anyagot, de nem födözi el a 40-es években íróinknál divatos 
rablóbeszélyekre való emlékezést. Az elbeszélés módja nem tudta 
a fogadtatás kudarczát szelidítni.

Miután érezte azt Vas Gereben, hogy türelme csak igen 
ritkán tart egy-egy beszély kidolgozásáig, elbeszélés helyett inkább 
műveli az életfestő rajzot, népies életképeket. Főleg ézekben tűnik 
fel megfigyelő erejének változatossága. Egyik sem szűkölködik vala
mely egyedi szépség nélkül s mégis általában egy tőrül metszet- 
teknek tűnnek fel. Mindegyikben inkább az író érvényesül mint
sem a tárgy. Mindegyikben gyöngyképen illesztve ragyog egy-egy 
eszme, jó ötlet, de az egész úntató. Mintha csak az író az egészet 
egy vagy két jóötlet keretéül teremtené: ötlete megörökítése elfog
lalja összes figyelmét, kerete rendszertelen faragvány marad. 
Rajzai csekély kivétellel vádolják írójukat azzal, hogy megvonta 
kidolgozás közben a nélkülözhetlen műgondot alkotásaitól. Gya
korta került a nyomdász asztalára az ötlet, felvillanása s papírra 
vetése után következő perczben. Prematur in annum elvét kiküszö
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bölte az élet gondja szótárából. Nem ritkán a nyomda asztalán írta 
rajzait, életképeit, versenyezve a szedő gyorsaságával.

Tős magyaros nyelvezete üdesége, népies alakjai eredetisége, 
nagy olvasó közönséget hódít népéletből merített elbeszéléseinek. 
Ki nem ösmerte azon időben a Koczagyerek, Isten keze, Két szom- 
szed. Javasszony, Egy falat kenyér, avagy az Éjjeli vendég, czímü 
elbeszélést? Országos hírű volt, az Egy falu két bakter, mely a 
Losonczi Phönixben jelent meg. E beszélyben igéző szépséggel írja 
meg egy pórlegény szerelmének történetét. Nem tekintve tudákos 
bevezetését, mely nincs szoros összefüggésben az elbeszéléssel, nem 
követhetek el igazságtalanságot, ha e müvet Vas Gereben összes 
munkái közül legkiválóbbnak Ítélem, s az e nembeli irodalmi reme
kek közé sorolom. Szépirodalmunk e nemben kevés hasonlót tud 
felmutatni.

Míg a negyvenes években a népfelszabadítás vágya képezi 
az irodalomban az uralkodó eszmét s bírja a népszerűség helyét, 
az ötvenes években már a viszonyok fejlődésével egyetemben, 
elért ez irány eszme anépnevelés óhajának általánosodásáig. Politi
kai 8 irodalmi vezérférfiaink megdöbbenve kénytelenek a forrada
lom lezajlása után bevallani Önmaguknak, hogy a nép legnagyobb 
része csak termőföldnek tekinti ez országot, s a haza szó szent 
értelmét az sem nem érzi, sem nem érti, hogy a nép csak hírvágyat 
érez szülőföldje iránt, a honszeretet érzéséig fölemelkedni képtelen. 
Kénytelenek elösmerni azt, hogy a nép a nemzeti ügy iránt nem 
mutatott annyi érdekeltséget, mennyire szüksége volt a hazának, 
válságos viszonyai között. Mennyire lehet szüksége a hazának 
fiai érdeklődésére, azt ki sem jósolhatá meg, habár nem halt ki 
vezérférfiaink kebléből a remény! Mintegy eltitkolt jelszó terjed 
el zajtalanul a haza minden zugába azon szükség érzete, hogy 
a népet fel kell ébreszteni százados érdektelenségéből, szívébe 
munkakedvet kell ültetni, meggyökereztetni a honszeretet eszmé
jét. A volt jobbágy és volt földesúr közt létrehozott egyetértés 
által kívánták a nemzetet előkészíteni az esetleg bekövetkező új 
mérkőzéshez. Minél több felhő sötétíté el a nemzet egét, annál 
lázasabb hévvel fáradoztak a lelkesek az egyetértés s nemzeti 
közérzelmek edzésén. Legjelesebb íróink népies folyóiratot, nép
könyvtárt, népies füzeteket, népies kalendáriumokat szerkeztenek, 
avagy ezek számára népies beszélyeket, verseket, hasznos ösmere- 
teket írnak. Az ügyvédi pályáról letiltott Vas Gereben, hogy vala-
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mely vállalathoz szükséges tőkét előteremthessen, kiadta Parlagi 
képek czíme alatt, népéletből merített elbeszéléseit. A jövedelmező 
kiadásból anyagi viszonyai rendezése után is maradt annyi, 
hogy megindíthatá a Falukönyve (1851) czímü népies folyóiratot. 
E folyóirat czéljáúl kedvencz eszméjét tüzé ki, és pedig: kiirtani a 
nép szívéből a jogtalan hírvágyat s helyébe munkakedvet, hasznos 
ösmereteket s honszeretetet ültetni. Daczára, hogy e vállalat dúsan 
jövedelmezett, mégsem állott fenn sokáig. Valószínű, hogy Vas 
Gereben felüleletes szerkesztési modora idegeníté el e folyóirattól 
a közönség érdeklődését. Befolyással volt azonban, barátai emlé
kezése szerint, e lap beszüntetésénél Vas Gereben nejének halála 
is. Ezt igazolni látszik az, hogy 1852. évben alig néhány apróbb 
dolgozata jelent csak meg. Szélsőségekben hánykodó lelkének 
bánatát megoszlatja egy nemzeti ünnepély, a szabadkai színház 
megnyitása. Nevezetesebb színművészeink s íróink között Vas 
Gereben is hivatalos volt ezen ünnepélyre. A rendezők nemzeti 
ünnepélyképen nyitották meg a vidéken a nemzeti nyelv s művé
szet a pesti nemzeti színház mintájára épített templomát. Szaval
tak hazafias költeményt, énekelték a szózatot, nemcsak a színház
ban, de a nyilványos tereken is. Minden nevezetesebb család lakomát 
rendezett a vendégek tiszteletére. A hazaszeretet kitöréseit s az 
elnyomatás ellen kitört tiltakozásokat csak azok nem hallották, 
egyedül azok nem értették meg, kiknek hivatalos kötelességük 
lett volna azt kiszimatolni. Megszerették Vas Gerebent a szabad
kaiak úgy, hogy a díszpolgárrá választás is szóba jött, s meg is 
tisztelik ezzel, ha ugyan tudott volna bort inni. E bomemisszaság 
volt oka annak, hogy nem érte e megtiszteltetés. A jó szabadkai 
nép áldozatkészsége, melylyel új reményt gyújtott a haza oltárán, 
megéleszté Vas Gerebenben a lelkesülést. Újra visszatér életkedve, 
levetkőzi a csüggedést s munkához fog. Nem nagy térre terjedő, 
de annál több tanyán pihentető körutazást tesz az alföldön, mi
közben a szentháromság titkaképen elrejtezett népszellemet tanúl- 
mányozza.

Belefáradván ez utazásba, visszatér Pestre. Itt nehány lelkes 
főúr pártfogását kinyervén, újra egy folyóiratot indít meg Falusi 
Esték czíme alatt (1853.) E vállalata, bár mintegy 4000 előfizetővel 
bírt közvetlen megindulása után, kiállítása a legszerényebb igénye
ket sem elégítheté ki. Megfokozta a pártfogók elégületlenségét az, 
hogy rosszul volt irva és szerkesztve. Daczára a pártfogók sürgeté
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sének kiállítása olyan maradt, a szerkesztési felületességekről nem 
tudták az időszaki iratok megrovásai leszoktatni Vas Gerebent. A 
boszantó komázási modorban, melylyel polgári körből származó 
olvasóihoz beszélt, épen valami eredetiséget vélt rejleni. Kit az 
affektált népiesség el nem riasztott a per «kendi szólított olva
sók közöl, azt elriasztá a szájbarágó körülményesség. Untalan 
tudatlan csőcseléknek tekinté olvasóit Vas Gereben, kiknek nagyon 
is meg kell magyarázni a szót, ha meg akarjuk beszédünket értetni. 
A második előfizetési negyed alkalmával tetemesen csökkent az 
előfizetők száma, miáltal a pártfogókra súlyosodott teljesen a ki
adási költség. E főurak azonban látván, hogy sem a lap technikai, 
sem szellemi részét illetőleg javításra nem bírják rábeszélni a szer
kesztőt, megvonták kegydíjukat a folyóirattól. Vas Gereben elked
vetlenedve ezáltal, még kevesebb időt s fáradságot fordított a szer
kesztésre, minek természetes következménye lett az érdeklődő 
közönség elhidegülése s a lap beszüntetése.

Anyagi viszonyai ziláltsága lázas munkásságra kényszeríti. 
Nem utazgat országszerte tanyáról tanyára, plébániáról plébániára, 
de négy-öt lap számára irogat rajzokat, életképeket, hogy családja 
ne legyen nélkülözésnek kitéve. Miután azonban az ily apróságok 
csak igen csekély díjazásban részesülnek, három-négy vállalatot 
tervez. Eget-földet ígér bár, a kiadók nem akarnak véle alkura 
lépni a Falukönyve s Falusi Esték kudarcza után. Ily körülmények 
közt mint mentőeszközt szívesen fogadja el Szilágyi Virgil ajánla
tát, melyben ez a Budapesti Viszhang czímü szépirodalmi s politi
kai lapjához munkatársnak hívja meg. E lapnál mint főmunkatárs, 
azaz mindenesképen két és félévet (1853—56) tölt. Harmadik év
ben ő és Vahot Imre vette által Szilágyitól a szerkesztést és tulaj
donjogot. Vahot Imre és Vas Gereben két különböző jellem volt az 
összeférhetlenségig. Rövid idő múltán az élelmes Vahot kitúrta a 
szerkesztőségből Vas Gerebent.

Ezen szerkesztőséggel elfoglalt idő alatt jelent meg a Buda
pesti Viszhang s más időszaki iratokból egybegyűjtve Darázsfészek 
(1855) 8 Tormagyökerek (1855) gyűjteménye. Azon időben e művei, 
ép úgy mint adomával s humoros elmefuttatással telt naptárai 
szerfölött kedveltek voltak. Mai nap e «humoros eimefuttatások s 
torzrajzok* a megváltozott idők folyamában értelmetlenek. Eltűnt 
a korral azon gyarlóság, melyet leleplezett, vagy jóízű tréfával
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csipdesett. Miután nem szenvedünk a megtréfált izletlenségekbenr 
nem is tudunk mulattatót találni ez élezekben.

E változást tapasztalhatá az iró köztetszéssel fogadott Régi 
Képek (1856) folytatásaképen néhány év múltán kiadott Múltak 
Emlékei (1859) fogadtatásában. Ez utóbbi is nagy terjedelemben 
ösmeretes volt, de a Regi Képek népszerűségében épen nem oszto
zott. E két utóbbi műben néhány sorban vagy néhány lapon van 
egy-egy kiváló férfiú jellemezve, kiválogatva a történelmi avagy 
társadalmi életből. Ha ösmerjük a nehézséget, melylyel jellemvonás 
avagy adoma találó elmondása jár, csak akkor tudjuk ez életképek 
jellem- és adomagyűjteményeiben a gyűjtő képességeit méltatni,, 
melylyel elénk tükrözteti egy-egy találó vonással nevezetességeit- 
Az idő megkisebbíté értékét ez életképeknek. Ma már egy férfiúról, 
kit mint történelmi avagy társadalmi nevezetességet akarunk fel
tüntetni, három-négy adoma vagy nehány sornyi életrajz-töredék- 
kel nem tanácsos előlépni. Azon kor nemzedéke azonban többet 
olvasott ki a sorok közöl, mint mi tudunk, három évtized múltá
val. Azon kor olvasóközönsége nemcsak elnéző volt a töredékesség 
iránt, de ez emelte érdeklődését. Nem ritkán szándékosan a közön
ség képzelő erejére bízta az iró a hézagok kitöltését, és pedig nem
csak oly helyeken, hol gondolatát Írásban elmondani a korviszo
nyok folytán nem volt lehetséges. Ma e hézagosság boszantó. Ez 
életképeknek nemcsak olvasóközönsége, de hatása is nagy volt-

Ugyanis az elnyomatás éveiben fölemelő volt az ősi nagyság 
vázlatos rajza is. Vas Gereben előadási ügyességén kívül fokozta a& 
érdeklődést az, hogy azok, kikről emlékezéseit irta, a közelmúltban 
éltek, és mégis a bemutatott életadatok újak, a jellemtörténetkék a 
nemzet nagy része előtt ösmeretlenek voltak. Midőn a történelmet 
8 nemzeti nagyságunkat megillető komolysággal előadni lehetetlen 
volt, jó szolgálatot tett Vas Gereben árny- és fényképeivel, midőn 
a magyar typusok emlékezetre méltó alakjaiban s tetteiben azt fel
tünteti. Ki alakjainak nemességét látta, nem kételkedhetett nem
zetünk életrevalóságában.

Adomagyüjteményei oly kedveltek voltak, hogy közvetlen 
megjelenésük után új kiadást kellett azokból rendezni sajtó alá- 
Bennök van megörökítve a magyar néphumor. Ez nem egyedül 
gyűjtemény értékével bir, mivel benne gyűjte egybe saját rögtön
zött adomái közöl is néhány százat. A közönség érdeklődése ujabb> 
kiadásaival csak növekedett.
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Mint egy kisebb lap munkatársa s más hiányában színi bí
rálója, gyakorta látta Szigligetinek népszínműveivel elért diadalát* 
s magában érezvén a népies elem iránt való előszeretetet és képes- 
séget, barátai unszolására több népszínmű tervezetét készíté el, 
azonban türelme épen nem tartott odáig, hogy e tervezeteknek 
kidolgozásához fogjon. Csak jószándék maradt nála az, hogy na
gyobb jelentőségű dolgozattal lépjen fel, s érvényesítse tehetségét, 
míg egy véletlenül kiejtett ígérete nem kötelezé egyik tervezete 
kidolgozásához. 1851-ben egy írók s művészek által látogatott mu
latóhelyen Vas Gerebennél szokásos nagy hanggal birálgatta egy 
baráti társaságban Egressi Béni: Két Sobri czímű népszínművét. 
E darab épen nem érdemelte meg a határozott elitélést, miután 
tűrhető sikerrel adatott elő, s az ahhoz írt zenei rész pedig nagy 
becscsel bírt, mi biztosítá a kedvező fogadtatást egyrészt, másrészt 
feledteté a színmű gyengeségeit. Pákh beleúnva Va9 Gereben 
hetyke ítéletébe, odaszólt néki, hogy «Valószínűleg Gereben, te 
olyat sem tudnál irni #. Vas Gereben fogadást tett, hogy ő két hét 
alatt ir jobbat. Azt nem tárták fenn kortársai, hogy csakugyan két 
hót alatt irta-e meg Két végrendelet czime alatt a drámabiráló bi
zottmány elé terjesztett s elfogadott művét. Valószínű, hogy nem 
irta meg két hét alatt, valószínű abból, hogy csak 1853-ban fogadta 
el előadásra a választmány Vas Gereben első színművét, melytől 
szerzője oly sokat remélt. Általában e mű sem nem jobb, de nem 
is rosszabb Egressi Béni népszínművénél. Olyan mindkettő, mintha 
szerzőjük csak fogadásból, s két hét lefolyása alatt irta volna meg.

A drámabiráló választmány által előadásra ajánlott Két vég
rendeletet, Egy alföldi csárdás czíme alatt 1854 február 4-kén 
nyújtja be Komlósy Ferencz könyvtáros a császári királyi rendőri 
vizsgálatra. A rendőri vizsgálat egy évnél tovább tartott. Két sort 
törölt ki csak a rendőri igazgató, mi igazolja azt, hogy nem rend
őri okok, de egyedül csak boszantás miatt tartották ott oly sokáig 
a kéziratot. 1855 február 22-ről keltezett engedély alapján kioszta
tott a szereplőknek s ugyanezen évben még elő is adatott. E kisér* 
letének határozott bukás lön sorsa. Mi abban némi becscBel bír, az 
élénken emlékeztetett Szigligeti kedveltebb müveire, mi eredeti e 
műben, az határozottan rossz és elvetni való. Alapeszméje szegény 
voltát legjobban kimutatja tárgya. (A nemzeti színház kézirattárá
ban őrzött eredetiből.) Vitai gazdag földesúr, néhai bátyja vagyoná
nak tútora, két unokaöcscsel bír, kiknek egyike Erdősi Lajos köny-
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nyelmü pazarló, de jószivű, másika Vitai Endre ravasz, dölyfös 
fondorkodó. Felhevülve Lajos könnyelmű pazarlásán, Vitai földesiir 
elárúlja boszankodása közben, hogy nagybátyjuk a két unokatest
vér egyikét kitagadta. Endre megdöbben e titoknak hallomására, 
•és sejtvén azt, miként néhai nagybátyja több végrendeletet írt, kü
lönböző időben, szeszélye szerint különböző egyéneket nevezvén ki 
általános örökösül, minden módon arra iparkodik, hogy megsemmi
síthesse a legutolsó keletű végrendeletet, melyben sejtelme szerint 
Lajos neveztetik örökösül. Szítja Vitai haragját Lajos ellen, de 
egyúttal fondorkodó hízelgései által oly Írásbeli ígéretnek kiállítá
sára bírja Lajost, melynek értelmében az átengedné az örökség 
felét Endrének, ha netán a végrendelet szerint kitagadtatnék. Lajos 
szerelmes lévén kis bugába, Vitay Hermina leányába, csakhogy 
megszabaduljon bátyja Endre hízelgéseitől s háborítlanúl élvez
hesse Hermina viszontlátása örömeit — átengedni kész a félva
gy ont, s eltűri atyja zsémbeléseit. Vitay nővére, Berkiné képviseli 
a védszellemet a szerelmesek körül, jóakaró figyelmeztetései da
czára is azonban Lajos egyre ingerli pénzkérései által, bárha Vitay 
nővére figyelmezteti, hogy nem tanácsos ingerelni a földesurat, 
■annál inkább, mivel körülötte oly ember forog, ki épen nem óhajtja 
Lajosnak javát. Fél Berkiné, hogy Endre Lajosnak vesztére tör. 
Ezeket a gyanúsításokat a szerelem által elvakított Lajos képzelt 
rémnek nézi. Endre ily képen biztosítván magának az örökség felét, 
kísérletet tesz a másik fél megszerzéséhez. Belátván tán azt, hogy 
írott végrendelet megváltoztatásához nincs joga a tutornak, nem 
fondorkodik többé Vitaynál Lajos ellen, de e helyett egészen vélet
lenül Sobri csodakulcsához jut, elég ügyetlen módon. Ezen kulcs
nak az a jó tulajdonsága, hogy minden (?) zárat felnyit. A csoda
kulcs feltalálása megmenti azon fáradságtól s költségtől, hogy 
Tiaszlenyomat után, néhány krajczárért, kulcsot készíttessen ma
gának a vasszekrény felnyitásához, melyben a kérdéses végrende
letek őriztetnek. Nem is jut eszébe előbb megsemmisíteni a vég
rendeletet, mint a végrendelkező halálának évforduló napján, 
midőn nagyszámú vendég s ezek cselédsége tömegesen érkezik a 
különben néptelen kastélyba. Alig nehány óranegyeddel előbb 
intéz merényletet egy év lefolyása után, a szekrény ellen, midőn a 
családtagok már egybesereglettek meghallgatni a végrendeletet. A 
•csodakulcscsal felnyitja a zárt, de az untalan fel s alá szaladgáló 
-cselédség léptei által megzavartatva, annyi ideje marad csak, hogy
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a szekrénybe zárt két végrendelet közül a szeptember 1-én kelt 
végrendeletet, melyben Lajos neveztetik általános örökösül, meg
nézegeti, s meglátja a julius 1-én kelt őt kinevező végrendeletet. 
Nincs ideje bezárni a szekrényt s eltávolítani a kulcsot, mivel egy 
szabó, ki az urasági huszár számára készítendő ruhához jött mér
téket szerezni, nagy kedvet érez, az úr távollétében, épen a báró 
földesúr szobájába tolakodni mértékvétel végett. Ha a cselédszo
bában, avagy tornáczon vinné végbe ezt, fájdalom, akkor nem 
volna módja az írónak folytatni színművét. Ugyanis az iró min
denáron meg akarta menteni Endre kezeiből azon iratot, melyben 
igéri átengedni a vagyon felét s melyre a darab más irányba tere
léséhez nélkülözhetlen szükséget érez. Környezete által igen sok
szor emlegetett óvatosságának meghazudtolásaképen az átengedő 
iratot dobja oda a szabónak, hogy ez mértéknek darabolja fel. 
Mint kinek többé nincsen arra gondja, váljon a kulcs nem leszen-e 
árulója, avagy a szabó nem nézegeti-e meg a hivatalos alakban 
kiállított iratot, eltávozik a szobából. Miután a szabó libériához ké
szül mértéket venni, a fraktól irtózó huszár megszökik a szabó 
kezei közöl, a kinek tehát semmi oka feldarabolni az Endrétől 
kapott iratot. «Emlékezet okáért elteszi a szabó mértékéhez szol
gáló iratot* s eltávozik Pista huszár a kastélyból.

A szabó és huszár távozása után újra belép Endre, s kilopva 
a szekrényből a Lajost kinevező végrendeletet, 8 ismét oly otromba 
óvatosság nélkül, ugyanis nem gyűri zsebre, de az asztalra dobja 
Vitay s a gyászoló család közeledő léptei zaja által háborgatva, az 
asztalra dobott iratok helyett egy árendás csárdás bérszerződését 
dobja a kandallóba, hol tűz ég, daczára annak, hogy nyári időt 
élünk. A végrendeletet megnézetlenül a csárdás viszi el magával.

Az egybesereglett család és népség nagy bámulatára, midőn 
Vitay előadja a szekrény kulcsát a végrendeletet hivatalosan ki
hirdetni meghívott községi jegyzőnek, általános csodálkozásra az 
Endre által a szekrényben feledett kulcsot megtalálják a zárban. 
Ki sem gyanakodik a szobában egyedül talált Endrére, még Ber- 
kyné sem, ki azelőtt úgy nyilatkozott, hogy 'alattomos ember 
Endre, olyan, ki mindig titkot fürkész, s ok nélkül zaklat szóért, 
melyet annak idején hasznára fordíthat.* Endre, hogy magáról 
elháríthassa a gyanút, éktelen lármát csap. Elkezd jajveszékelni s 
elhiteti, miként a szekrényt más nem lophatá meg, mint a frakk 
elől a kastélyból eltávozó huszár, Lajos legénye. Ezzel a rövidlátó
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gyanúsítással megássa saját vermét. Feltalálja ugyanis Vitay a 
kibonyolítás szálát. Endre ösztönzésére elkezdik az eltávozott hu
szárt üldözni. Endre jól felfogott érdeke bizonyára ügyes szerzőnél 
•elősegítené a huszár távozását, míg itt ellenben Endre, nehogy vala
mely bonyodalom jöhessen létre, az összes szolgákat üldözni küldi 
a szökevény után, a helyett hogy saját érdekében a netán mások 
által tervezendő üldözést fölöslegesnek tüntetné fel, hiszen ehhez 
elég módja lehetne, miután Vitay szavaiból mindannyian tudják, 
hogy ott pénz nem létezett. Hogy váljon iratcsomó elveszett-e vagy 
nem, azt ki sem tudhatja. Más hiányában felolvastatik a hátra
hagyott végrendelet, melyben Vitay örömére a végrendelkező azon 
óhaját is kifejté, hogy Vitay Hermina legyen neje az általános örö
kösül kinevezett Endrének. Endre örömét nem rontja meg az irát 
alján levő következő jegyzet: «Ezen végrendeletemet szept. 1-én 
megváltoztattam*. Azon hitben,hogy elégette a szeptember elsején 
kelt végrendeletet, Endre a lopás elkövetőjére vezető kulcsot ma
gához vevő Vitayval kocsira ül Pista huszár nyomozására.

A felolvasott végrendeletet Berkyné toldja meg ezen szavai
val : Ha Hermina részt akar birni a vagyonból, úgy szerelme elle
nére is férjhez kell mennie Endréhez. Furcsaságképen a szomszédos 
község csendlegénye Vitay földesurat saját csárdájában lekötöztefci, 
miután nála látja azon kulcsot, melyet Ő Endrének adott, mint 
Sobri ismertető jelét. E kulcs vezeti nyomra Vitayt. Kisül Endre 
turpissága. Az elfogott Pistával megkerül «az emlékezet okáért# 
általa féltve őrizett lemondási levele Lajosnak. Megkerül egyúttal 
a csárdás által elvitt szeptember elsején kelt végrendelet is. Endre 
tehát Lajos lemondási levele által a Lajos ígérete által biztosított 
résztől is megfosztatik méltó büntetéseképen gaztettének. Az új 
végrendelet foganatosítása által Lajos leszen általános örökös s 
Hermina férje. Endre osztályrésze általános megvetés.

Akár a darab meséjét, cselekvényét, szerkezetét s jellemraj
zát, akár csak a helyzet s társalgási komikum szempontjából te
kintsük is a darabot, abban minden íz, úgy mint az egész arra 
vall, hogy a szerzőnek semmi tehetsége sincsen a drámairáshoz. 
Nagyon csekély előnyt képez csak egy*két életkép a magyar nép- 
életből, nehány magyaros pusztai élez s magyaros nyelv. Kevés ez 
nemcsak ellensúlyozni, sőt mentegetni is a sokszoros hiányokat. 
Az események sorozata, nem az egybetorlódott személyek jellemé
ből s ezek -körülményeiből származik le tárgyilagos következetes
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séggel, de a cselekvény ötletes elhatározások, indokolatlan, oly  
esetleges mint valószínűtlen tettek ügyetlen bonyodalma. Az 
egész mü egy oly iró mesterségesen összeállított torzalkotása, ki 
sem nem tanulmányozta a műfajt, melylyel próbálkozott, sem meg 
nem mérlegelte a torzalkotás becsét, akár tudatlanság, akár elbiza
kodottságból. Elég legyen néhány furcsaságot kivonatolni. El nem 
hallgatható az, hogy a földesurat, a bárót, saját csárdájában kötöz- 
teti meg, a szomszéd község pandurkáplárja, ki mint a csárdás
leány kérője untalan a csárdásnál megfordul, közel a kastélyhoz. 
Ép ilyen eset az, hogy Endrét a csárdás maga és a pandurkáplár, 
de a vidékbeli nép sem ösmeri, holott Vitay kastélyában lakik, s 
népkinzásairól híres. Érdekes a néhai hagyományozó is. Ez a he
lyett, hogy eltépné a megváltoztatott végrendeletet, midőn másikat 
irt, könnyebbnek találja ráimi, hogy megváltoztatás folytán érvény
telen. Azelőtt irt végrendeleteinek tömegével miért nem bánt ily 
kíméletesen. Azokról nem lévén szó, kétségkívül megsemmisítheté. 
A darabban általában nincsen egyetlen alak, ki önmagához követ
kezetes lenne, s mint jellem figyelmet érdemelne.

Az Alföldi Csárdásnál sokkal silányabb a Kvart élyos Huszár, 
melyet 1855 elején, három szakaszba osztott népszínmű czíme 
alatt nyújtott be a nemzeti színház drámabiráló választmányához. 
Nehány hét alatt elfogadtatott előadásra s átadatott a rendőrigaz
gatóságnak felülvizsgálat végett. Előadást nem ért, nem tudható, 
váljon a drámabirálóknak a szerző iránti jóakaratuk, vagy a szerző 
megváltozott Ítélete folytán történt ez. Annyi bizonyos, hogy az 
előadás elmaradása szerzőnek előnyére szolgált. Tárgya a követ
kező : Kényes Márton és Szekeres András földmivelő két szomszéd, 
gyermekeiket akarják összeházasítani. Kényes Márton Imre nevű 
fiának tudta nélkül, de nevében, szintúgy a fösvény Szekeres leánya 
nevében ötszáz forint bánatpénzt ígér, a községi jegyző mint hites 
személy előtt, azon esetre, ha ígéretét meg nem tartaná. Alig hang
zik el a szerződés, máris kijelenti Kényes Imre, hogy ö legjobb 
pajtása, Hatos Gyurinak szeretőjét semmi szín alatt nőül nem 
veszi. Nem akarja sem a leányt, sem barátját, sem magát boldog
talanná tenni. Néhány óranegyed után katonákat szállásolnak el a 
faluban, s a harczosok kapitánya szigorú parancsban elrendeli 
azok elfogatását, kik éjjel lövöldözni mernek. Minthogy pedig a be
szállásolás tél idején történik, a falusi népség, házaiban kuczorog- 
ván, nem hallja meg e rendeletet. S miután a nép a kapitány aka-
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rátáról mit sem tud, nem csodálhatni azt, hogy egynémely paraszt, 
és pedig mint első megnevezendő a fukar Szekeres, elcseni a hozzá 
beszállásolt katonának karabinját, hogy azzal megszerezhesse a vár- 
megye által tél idején a jobbágyakra kivetni szokott 100 varjufejet* 
Nehogy a 100 vaijufejért kivetni szokott ötven forintnyi birságot 
megfizetni kénytelen legyen, az elcsent karabinnal kioson saját 
háza végébe varjút lesni. Lelő egyetlenegyet. De alig ocsúdik ma
gához a karabin durranása által okozott ijedtségből, máris a hely
őrséget képező nehány huszár elfogja a kapitány parancsolata sze
rint s fogságba helyezi a csendháborítót. A foglyot a kisbiró, azaz 
Hatos Gyuri édes apja kamrájában helyezik el a foglárok, elhelyezés 
közben pedig ráijesztenek a huszárok, hogy készüljön másnap reg
gelig el a halálra. A halál emlegetésére magába térő fukart azonban 
kimenti'leányának kedvese, Gyuri, s elősegíti a képzelt halálbünte
téstől való menekülést. E mentés veszélyeztető fáradalmai jutal
mául, a fukar odaígéri a házából kitiltott Gyurinak leánya kezét. 
Meg is tartá szavát, s a szerető pár egyesül. A bánatpénz nem okoz 
gondot, miután Kényesnek fia beállott huszárnak. (Kivonata a 
nemzeti szinház kézirattárában őrzött eredeti szöveg után készült.)

De hát miért kvártólyos huszár a mű czíme? Avagy hol 
maradt az ? Kérdezi valaki. Megfordul az is egyszer-kétszer a szín
padon, ő beszéli rá Kényes fiát belépni a huszárezredbe; no meg 
az ő karabinján fordul meg az egész darab. Azzal, kit a szerző, 
mint a mű főtényezőjét nevezett meg, csaknem úgy vagyunk, 
miként a közönség volt Munkácsy: Tündér Ilonájával. Ez ország
szerte nevezetes hölgyről írt és elnevezett egy tüneményes szín
müvet Munkácsy, de kidolgozás közben elfeledett a czím hősének 
szerepet osztani, s hogy mégis az általa kedvelt czím megmarad
hasson, az utolsó jelenet utolsó szavát elmondani a függöny legör- 
dülése közben előlépteti Tündér Ilonát.

Tárgyát egy Katonaregula czímü beszélye képezé, melynek 
ügyes és élénk párbeszédeit változatlanul írta át színmüvébe. Más 
jót avagy kielégítőt nem lehet találni e műben. A történet oly 
töredékesen van egyberakva, hogy nem minden fáradság nélküli 
foglalkozás annak összekötözhető szálait csoportosítni. Jellemről, 
avagy jellemzésről szó sem lehet. Az alakok oly köznapiak, oly 
közönségesek, mintha egyáltalán érezni s gondolkozni nem tudná
nak. Sokkal alacsonyabb műveltségi színvonaluk a szereplőknek, 
hogysem belehetne őket bocsátni a dráma templomába. A szerző
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minden tette lépten-nyomon tájékozatlanságot árul el. Sőt mintha 
saját képessége iránt érzett elfogultság fokozná a színmű gyenge
ségét, nem is dolgozta ki azt kellően. Képessége hiányai által elő
idézett hibák 8 hézagokat megsokasítá az, hogy nincs türelme. 
Müve harmadik szakasza, melyben tulajdonképen a cselekvény a 
fejlődés kezdetének jeleit mutatja, épen el van hamarkodva. Ott a 
lélekváltozás nemhogy nincsen indokolva, igazolva, de egyszerűen 
kierőszakoltnak mondható. .

Leghuzamosabb ideig Kovács Pál szépirodalmi müveinek 
hatása tűnik fel irály, tárgy és irányra nézve Vas Gereben művein. 
Eleinte egyszerűen utánozza Kovácsot, sőt később is némi önálló
ságra vergődve már, mindig előszeretettel meríti azon társadalmi 
osztályból alakjait s jellemeit, melyekből a bemutatás érdeme 
Kovácsot illeti. Sőt a Kovács által nyitott kincses bányát nagy 
szerencsével aknázá fel. A jó táblabírák, alispánok, kortesek nemesi 
szögletességeivel azok jó tulajdonait is megörökíti. A forradalom 
harczát egy évtizeddel megelőző Kovács nem megörökítni, de 
népszerűtlenné tenni akarja kortársai csiszolatlanságát. Némi 
elleplezett gúnyt nem tud az író elnyomni — észrevétlenül. ítél 
Kovács a kortárs kíméletlenségével. Véle szemben Vas Gereben a 
múlt embereit kiakarja ragadni a feledés homályából. S két nagy 
szerencsével végbevitt újítással szaporítá meg szereplőit. Kovács 
Pál férfias modorú női helyében meghonosítá a női eszmények 
változatos másait, s a sallangos, hetykélkedő nemes mellé beto- 
borzá az elnyomott, egyszerű jobbágyot. Tagadhatlan, hogy ez 
elnyomott néposztály képviselve volt Vas Gereben előtt is, de ezek 
szereplése, nem annyira az írók jóakarata, mint inkább ösmeret- 
hiánya miatt gyarló, s nem ritkán még a valóval ellentétes. Vas 
Gereben örökíté meg e félreösmert avagy nem ösmert néposztály 
kiváló jellemvonásait s népszerűsíté a művelt közönség körében, 
azok egyszerű, de magasztos erényeit.

Míg Vas Gereben ifjúi képzelme nem elég gazdag, egy-egy 
jelenetet hódít el s olvaszt be művébe, mesterétől, Kovács Páltól. 
A sok közül elég egyre utalnom, a nemesek hadnagya ama jelene
tére, melyben Csillári Antal hívei sejtvén szavazás közben 
kisebbségöket, azt hozzák ajánlatba, hogy jó lenne az adózó, azaz 
nem nemes népből annyit behajtatni a nem adózók közé, mennyi
vel le lehet szavazni a szabadelvű pártot. Ez indítványt Csülári 
veszélyesnek véli, s annál inkább elejteti, mivel igen sok ellenpárti
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nemestől tagadtatott meg előzőleg jogtalanul a szavazási jog. 
E jelenetet átvette Vas Gereben, s jó szerencsével folytatta is. 
Nála az ajánlatot, bár szintoly veszélyes következményeket von
szol maga után, nem ejtik el. Ellenkezőleg szavazni hurczolják a 
börtönök hőseit, nemest és parasztot egyaránt a Régi Jó Időkben.

A nép nyelv jellemzetességével együtt eltanulta Vas Gereben 
Kovácsnak azon tulajdonait is, melyek nem szolgálnak előnyére. 
Elég leszen a kellemetlen szokássá izmosult hiányok közül egyet
lent megeráütni, mely Vas Gerebennél elváltoztathatlanul termé
szetté vált. Ep úgy, mint Kovácsnál, Vas Gereben alakjai bár 
különféle társadalomból vannak összeválogatva, mégis egyformán 
gondolkoznak, mozognak s beszélnek. Mindkettőjüknél valamely 
gróf nem használja inkább a választékos beszédmodort, mint 
huszárja. Nőalakjai szintén mintaképei lehettek Vas Gereben előtt, 
a hol müveit nőt kell rajzolni. Parasztnőt általán igen szépen 
tud előtüntetni Vas Gereben, müveit osztálybeli nőalakjai jellem
zésétől többnyire kitér, avagy eszünkbe juttatja azok Htása, Kovács 
alispánja leányát a müveit Líviát, ki parasztosabb a nemesek 
hadnagya Klára nevű leányánál.

Kovácscsal egyenlően befolyásolja ifjúkori küzdelmei szín
helye, a Dunántúl nehány kellemes vidéke, gyermek- és ifjúkori 
életének környezete. Atyja, anyja, testvérei, nehány rokon, néhány 
jóbaráti indulattal viseltető ösmerős, egyik másik lelkész képezi 
emlékeinek kedves üdülő előterét. Hátterét a képnek szintén saját 
életéből teremti meg képzelete. Ott van az ispán és családjának 
létküzdelme, a jószágkormányzó elviselhetlen dölyfe, kérlelhetlen 
boszúvágya stb. Magános óráiban, ha elfeledkezett a jelenről, 
megélénkült a múlt. A lezajlott ifjúi évek csak nélkülözést s lelki- 
próbáltatást termettek bár számára, mégis előszeretettel nem előre 
szeret nézni, hanem hátra. Tán oly mélyen írta be leikébe a 
könyörületlen sors keze ifjúkora napjait, hogy idősebb korában is 
azokkal foglalkozik legtöbb kedvvel. Tán hogy e visszaemlékezé
sekre fordított ideje ne vesszen hiába, mint jó gazda a dús aratás 
után, összegyűjti azt is mit véletlenül elfeledett. És e gyüjtelék ép 
oly kedves előtte, mint a kévékbe vert. Úgy tekinti, mint talált 
kincset. Majd rendezni kezdi, később megkísérti értékesítni. A ked
vező fogadtatás s a fáradozás hasznossága új keresésre ösztönzi. 
Mint a méhe gazdagon megrakodva tér messzeföldről vissza övéi
hez, meghozza azt, mit a múltból gyüjte. Sokszor s igen huzamos
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ideig tartózkodik Pesten való megtelepülése után a dunántúli 
megyék plébánosainál s főpapjainál. Ezeket öt-hat új adomával élén
kített adomái kifogyhatlan tömegével elmulattatva, megfigyeli a 
szóbeszédben egybetorlódó népkifejezést, népjellemvonást s népies 
szokásokat. E lelkészek közvetlen érintkeztek a néppel, mely egye
dül irányukban közlékeny; kihez fordulhatott, a népszellem for
rását keresni indult mint jobb forráshoz ? Azok ajkáról azonban 
nemcsak a népiest leste el, de a nemzeti hagyományokat is elsajá- 
títá. Amahhoz jóérzéke utalta, s ott megtalálta az eszközt, mivel 
olvasói szívét elbűvölheti. Nemzeti hagyományainkat hogy el nem 
szabad feledni, arra a kor inti. Midőn a jelenről beszélni tiltva 
van, a jövő pedig kétes, legjobb a múltról beszélni. Abból kifejt
heti miként búsulni, kétségbeesni ráérünk időmultán is, de az 
önismeret tovább nem nélkülözhető. Ez önismeretben remélte a 
nemzet vigaszát. Nem tévedett. A mely fának oly ép törzsöké, 
mint a magyar nemzetnek, annak ágai hogy nem lehetnek korhad
tak, az az egész nemzet hitévé vált. E hit kifejlődésében nagy 
része van Vas Gereben müveinek. Ezekben ő két czélra fáradozott.
Patriarchalis életünk körében akarta feltüntetni a nemzet külön-/
böző társadalmi osztályait, s a nemzeti fejlődést rajzolni. • Es ezt 
valóban a tárgyhoz méltó ecsettel sikerült neki megörökitni 
regénysorozatában.

IV.

A regénysorozat első részét képezte az író terve szerint 
A Régi Jó Idők czímü.korrajza (1855.). Nem képezi azonban e 
regény szerves összefüggésben levő ciclusnak első tagját. A regény
sorozat, mint később időrendben megállapítok, Vas Gereben követ
kező regényeiből áll: «Régi Jó Idők*, «Nagy Idők, Nagy Emberek*, 
•Nemzet Napszámosai*, «Egy Alispán*, «Tekintetes Urak*, ((Jura
tus Élet*. Azon szempontból azonban, hogy Vas Gereben itt fel 
nem sorolt müveiben is hasonlóképen képviselve találunk törté
neti vagy korrajzi elemet, e sorozatot meg lehet szaporítni. A Régi 
Jó Időkhöz csatolt előszóban mellesleg említett terv szerint 
1809-től 1849-ig terjedő kort hat regényes korrajzban szándéko
zott feldolgozni. Belefáradt alighanem e tervbe. Ezt sejteti az, 
hogy már a sorozat első tagját képező kötetben átfut a megjelölt 
időn, s az eredeti tervet elejtvén, más-más szereplők ténykedései-
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ben mutatja be képeit. Míg az úgynevezett ciclus tagjai értékéből 
mit Bem von le az, hogy nem képezik összefüggő lánczolat tagját, 
azalatt tetemesen kisebbíti értéküket az, hogy az író kezdő szor
galma, s kitartásával épen nem dicsekedhetnek ez utóbbiak. 
A Régi Jó Időket kísérleti műnek tekinthetjük, mely a szerzőnek 
mintegy önfelfogása áttekintéséül szolgált. Számtalan alább részle
tezendő hiányai mellett is méltán legkedveltebb Vas Gereben 
nagyobb müvei közül. Mint regény épen alkotására nézve a leg
gyengébb, az összes közül, miután e mű bírálata után Vas Gereben 
az elméleti szabályok szerint iparkodik müveit megépítni. De mint 
olvasmány a legbecsesebb, mivel a rosszul kivitt műszabályok 
merevsége, többi müveinek értékét míg megkisebbítik, azalatt 
itt a keresetlen természetesség mintegy elfelejteti a szerkezet 
hiányait.

Fáradságos és hálátlan munka Vas Gereben müveinek tár
gyát körvonalozni, egy fejezet szűk keretébe foglalni oly sokféle 
munkásságnak tartalmában a szertebolyongó gyökereket is olyan 
módon metélni fel, hogy szerves egésznek tűnhessen fel, s tetszetős 
is legyen az író kedveltető elbeszélése nélkül is. Lehetetlen eléggé 
óvakodni a teijedelmességtől, ha a cselekvényt jól-rosszul össze
fűző fonalakat felakarjuk tüntetni. Ha nem kellene attól tartani, 
hogy olvasóim legnagyobb része még el nem feledte Vas Gereben 
mai nap már alig hozzáférhető müveinek tartalmát, úgy szívesen 
mellőzném az újabban általánosan szokásos, de fölösleges közlését 
a tartalom kivonatának. Tájékozásul azonban megjegyzem, hogy 
rövidség okáért az alább következő Borokban csak a főcselekvény van 
körvonalozva, a regény tulaj donképeni tartalma nélkül. Ez okból 
fejlődő két következményre kell még felhívnom olvasóim figyel
mét. A kivonat ily neme előnynyel és hátránynyal jár azon íróra 
nézve, kinek müveit tárgyaljuk. Előnyére szolgál a kivonat annyi
ban, hogy a szertebolyongó, buján bokrosodó episodoktól megme
télve előadott főcselekvény sokkal egységesebbnek tűnik fel, mint 
az a műben található. Ellensúlyozza ez előnyt az, hogy a lemetélt 
episodok, melyek épen semmiképen avagy csak erőszakoltan hoz
hatók összefüggésbe a főcselekvénynyel, elhagyatván, a főcselek
vény saját érdekkeltési magva sok erőt veBzt a mellőzött episodo- 
kat nélkülözvén. Azon esetben, ha e mű az eredeti terv szerint 
« Korszakok» czímmel jelent volna meg, nem volna jogosult e rész
letek elhagyása, de mint korrajz regénynyel szemben teljes szabad-
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sággal ruháztatunk fel,elhagyni mind azt, mi nem fakad a főcselek
vény bői. Lássuk tartalmát.

A tihanyi révésztanyán kezdődik egy művészileg sikerűit 
jelenettel történetünk 1809-ben. Főszemélyeit az öreg révész, szép 
leánya s egy deli somogyi csikós képezi. Az öreg érezvén, hogy 
félig a sírban már a lába, leányát nőül adja a csikósnak. E meg- 
elégült emberek boldogságával megható csoportozatot képez köröt
tük a zsellércsoport, kiket a katonafogdozó pandúrok elől az öreg 
révész hozott által a somogyi partról. Szerencsével ecsetelt képben 
tükröződik a nép világnézlete: mely nem tekinti szülőföldjét hazá
nak, csakis termő országnak. A végzet azonban nem akarja a rom
lásnak indult magyar nemzet bukását s állít néhány felvilágosult 
férfiút, kiknek hazafibánatából sarjadózni kezd egy új életmozga
lom. Hódító eszköze uz elkeserült nép visszahódításánál, a nép 
körében féltékenyen megőrzött nemzeti 'nyelv. A hazafibánat leg
kitűnőbb képviselője Szántay Zsigmond, N. gróf balatonmelléki 
jószágainak kormányzója. 0 és kortársai a hazafibánatot képvi
selik. Gyermekeik vannak hivatva a jövőben eltüntetni a felösmert 
rossz eredő okait; mintegy örökségképen marad reájuk e hivatás
szerű kötelesség. Főképen Szántay Zsigmond Sándor nevű fia 
van kiszemelve e szerepre, kit igen kellemes, de nem valami elha
tározott jellemképen tüntet fel regényünk, atyja házasságának 
ötvenedik évfordulóját ünneplő patriarchalis csoportozatban. Itt 
érjük meg a második lakodalmat. Sándor megnősül, s elveszi szíve 
választottját. Az iró nem titkolja el, hogy e két fiatal pár által fel
nevelt gyermekek fognak részt venni a mozgalom küzdelmeiben, 
s ők fogják megérni a nép eszemenete, érzülete megváltozását.

A két osztály mellett feltűnik a harmadik is, mint tényező : 
a főnemesi osztály. Mint külön egyed tűnt fel érzéketlensége által 
a nép, mely életerős oszlopa lehetne a hazának, ha embernek 
tekintenék, mint külön egyed tűnik fel a polgári középosztály, 
melynek köréből az uralomra emelkedő új eszmék sarjadoznak fel, 
úgy önálló egyedet képvisel a főnemesi osztály is. Jellemét úgy 
mint a másik kettő jellemző tulajdonságait, a nevelés adja meg. 
Szántay Zsigmond grófjának két fia van. Egyiket elvált neje neveli 
Francziaországban, ez a majoresco, ki magát anyja, a született 
franczia herczegnő nemzete után, az apai vér megtagadásával fran- 
cziának nevezi. A másik fiú, kit az öreg gróf nevelt, érzésében, 
gondolkozásában magyar. Amaz Francziaországból, emez a fran-
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cziák ellen vívott Aspern melletti csatából jön apját meglátogatni. 
Az Aspem mellett vívott ütközetről való megemlékezés módot 
nyújt a majorescónak a magyar nyelv s nemzeti erényeinkről való 
gúnyolódás közben újra francziának nevezni magát; mi nemcsak 
elidegeníti kebléről öcscsét, de megöli apját. Hogy a tulajdonképeni 
tárgyhoz hozzáférhessünk ezek előterjesztése után, rövid szóval 
igtassuk be a majorescot az ősi birtokba. A majoresco, hogy birto
kai jövedelme növeltessék, egy Klein nevű külföldi 6zédelgőt fogad 
fel, s birtokaira teljhatalmú helyettesül nevezi ki.

E dölyfös idegennek legelső tettében, egy Jakab nevű pálin
kás zsidónak az uradalomban pálinkamérés állítására adott enge
délyében, elültettetik a közel messze vidék romlásának magva. 
A pálinkaiváshoz hozzászokik lassankint a vidékbeli férfi 8 asszony
nép. Adósa lesz a zsidónak a környék, s az emberirtó ital mételyé
től csak a csikós és neje, s egy szegény czigány Tanti marad 
menten. Pista csikósnak ezalatt két gyermeke születik, kinek 
keresztapjáúl ki sem vállalkozik a faluból. Elvégre Tanti, ki hálát 
érez a révészleány néhai atyja iránt, zálogba teszi hegedűjét, s a 
zálogösBzegen akarja megkereszteltetni a két kis pogányt. A czigány 
nemeslelküségének véletlen tanúi Szántay Sándor és nej , elkérik 
gyámságba az egyik fiút.

1816-ba lépjünk által, hogy folytathassuk az elbeszélést. 
Legelőször Jakab zsidóval találkozunk, kit már nem tegez a paraszt, 
de úrnak szólít, mint e czimezésből is sejthető, annyira hámozta 
az átugrott nehány év alatt a falu népét, hogy alig marad rovásán 
rovatlan hely. Szövetségese Klein a plenipotentiárius, ki körül föl
mászott az idegen ajkú nép s a rossz gazdálkodás. Szántay Sándor 
magába fojtott elkeseredéssel szemléli a pusztító gazdálkodási 
rendszert, de nem avatkozik az ügyekbe. Kivéve a hivatalos ügye
ket, mint a majoratus ügyvezetője, s a hadseregben elfoglalt ifjabb 
grófra maradt szerzeménybeli vagyonnak kezelőjeként érintkezik 
Kleinnel. Klein is lehetőleg elkerüli, s kíméletesen bánik vele, 
mint olyan egyetlennel a jószágon, kitől fél. Annál rosszabb a 
dolga és sorsa a gazdatiszteknek és jobbágyoknak, kikkel úgy érint
kezik Klein, miként méltán tart attól, hogy nagyszámú haragosa 
közül valaki felbőszülve boszantásai által, letalálja ütni. Rémülé- 
tere értesül arról, hogy az, ki életétől megfosztja, csak negyven 
forint vérdíjjat tartozik fizetni. E tudat növeli félelmét s minden
áron nemesi diplomát óhajt szerezni. Keménye szerint ha köztudo
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mású leszen, miként ő nemes ember, ki sem merészel rajta boszút 
állni, félvén a szokásos fej- és jószágvesztéstől. Megbízza a pálinkás 
zsidót egy ilyen nemesi levél szerzésével. Kapóra jön ehhez a falu 
kanászának felesége az iszákos Sára, s köténye alá rejtegetett 
nemesi levelét, férje, nemes Kiss András büszkeségét nehány korty 
pálinkáért elzálogosítja. A vidéki községből érkező pandúrokban 
jó eszközt talál a zsidó a falu kanásza elfogatásához, s az elzálogo
sított nemesi levél végleges megszerzéséhez. A falu kanászát meg
bízza a zsidó egy általa bérelt csárda istállójából hazahajtani egy 
üszőt. Miután a zsidó sürgetésére még azon éjnek évadán megy ki 
a kanász, s kulcs hiányában betömi kénytelen az ajtót, a csárdá
ban levő pandúrok tolvajnak tekintvén őt, elfogják s kihallgatás 
nélkül elviszik a megye börtönébe. A pandúrok, kik előző este 
elejtett nyilatkozatuk szerint mindenáron rabot akarnak fogni, 
elérvén e szándékukat, tovább állnak. A zsidó most már tovább 
szövi terveit. Hite szerint a falu kanászát kihallgatás s elítélés 
nélkül fogják bebörtönözni, s halálanapjáig ott tartani. Avagy ha 
évtizedek múltán haza is kerül, addig remélli, hogy emberirtó 
itala elpusztítja az élők sorából a kanász elfogatása után még 
inkább iszákos Sára asszonyt, a nemesi levél elzálogosításának 
egyetlen tanúját.

A zsidó azonban nem elégszik meg egy áldozattal, nagyon 
erőltetett okból még Tantit s komáját a csikóst is elakarja fogatni 
a pandurkáplár által, ki attól fél, hogy utóbb majd a viczispán 
konyhájára nem kerül pecsenyeforgató rab. Elfogatja s megkötöz
ted a pandurkáplár Pistát és Tantit, szerencséjökre azonban a 
tisztartóház közelében megüresedett jobbágytelket megajánlani jött 
ki Szántai és neje a csikós-családhoz. Ajánlják a megürült jobbágy
telket avégből, hogy a csikós-család örökbefogadott fia közelebb 
legyen szüleihez. Szántay Sándor a-részeg megyepandur bilincsei
ből azon okkal, hogy ezek jobbágyai — kiszabadítja a csikóst és 
Tantit. Ez önkénykedés rábírja a csikós-családot a jobbágytelek 
elfogadására, bárha félnek a plenipotentiarius kegyetlen hírétől. 
Nehezökre esik s fájó szívvel válnak meg a pusztától, hol még a 
szél is szabadabban fúj mint a falu utczáin. Ezen idő után, nehány 
nap múltával a pálinkás zsidó felkeresi Klein urat s néki ajándé
kozza, azon feltét alatt, a nemesi oklevelet, ha ez egy titkos szerző
désben aláírja, hogy csak neki árusíthatja el az uradalom terme-
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keit. Nem marad hátra más, mint kidoboltatni a nemesi oklevelet 
s folytatni a pusztító gazdasági rendszert.

Ezalatt a két ifjú gróf találkozik egy grófi háznál Bécsben. 
A véletlen úgy hozza magával, hogy mindketten beleszeretnek 
egyazon leányba. Jó magyar szive a leánynak irtózik a párisit 
majmoló mnjorescótól s egy félreértés folytán, a leány anyja elle
nére is, nem a majoresco, de a fiatal gróf kapja meg a leányt. 
E kudarcz hírére a majoresco kocsiba veti magát ezen szókkal: 
• Családunk szaporodik: gondom lesz rá, hogy szerzeményemből 
sokat ne örököljetek.* Elutazik.

Nehány évet ismét kihagyván nézzünk be a csikóshoz. Neje 
van egyedül otthon. Váratlan szülési fájdalom ágybafekteté, midőn 
Klein két hajdúja 25 robotnapért járó váltságért jön. A menyecske 
nem tudván hevenyében a kért 12 frt 50 kr váltságot előteremteni, 
kéri a hajdúkat, kegyelmezzenek estig, míg félje hazajön. A hajdúk 
azonban ezt nem merik tenni, tudván azt, hogy a teljhatalmú 
kormányzó ingerkedő fiának Pista gyermeke által történt orrbe
ütése miatt boszús a csikósékra. Épen a szülés fájdalmai közt 
vajúdó nő alól kivonszolják utolsó vagyonát: ágyneműjét. Szántay 
Sándor és a fiatal grófra elhatározó indok volt ezen eset. Megindít- 
nak egy mozgalmat, melynek czélja változtatni a jobbágyok sorsán. 
A nemesebb gondolkozásuak köröttük csoportosulnak. Az ifjú gróf
kezdi mega gyűlést....... «Miután minden falat kenyérnél eszembe
jut a véres verejték, melylyel jobbágyom kitúrta a földből, meg
vallom, kevés gusztusom van hozzá, hogy jóízűen egyem. Termé
sének tizedét elvitte a pap, kilenczedik részét az uraságnak adja, 
nem tudom, hogy a nyolczadrész elég lesz- e azért, mit nála a 
katona megeszik; pedig az ajtó előtt áll a jegyző, tanító, kántor, 
kanász, pásztor, csősz és a porcziós-könyv. Hát ezekre hányadrész 
elég? És ha már a megszedett fának gyümölcse elfogyott, katoná
nak fogják a paraszt egyetlen fiát, hogy strázsálhassa az urat, 
hogy fáradságának gyümölcsét amaz békén elkQlthesse.* Megszü- 
lemlik a jobbágy felszabadítás és szabad költözés eszméje, kiáll a 
két honfiú a kicsinyhitüek részvétlensége, a hatalmasok haragja, 
az érdekek szűkmarkúsága ellen a küzdtérre.

A haladók pártjával szembetereli egy ügyes kéz a haszon
talanul pazarló majorescót, kinek fővágya, minél inkább elkeserítni 
esztelen pazarlásával öcscsét. Ügyesen felhasználtatik arra, hogy 
a haladók vezéreképen szereplő öcscse ellenében ő foglalja el a ma
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radópárt vezérségét. Apostolnak nevezi magát a tízezer jobbágy fel
szabadítása ellenében, mit nem talál szükségesnek, abban remél 
élvet találni, hogy boszanthatja öcscsét. Omaga nem érez erőt a 
szónoki küzdelemhez, de felbiztatják, hogy nem azzal, de szakácsa 
művészetével nagyobb hatást érhet el. Kilátásba helyezik a főispáni 
kinevezést, és meg indulásra készületeket is tesz: «malmot hajtani* 
az iránytalanul elfecsérelt patak. A legelső hír mit meghall birto
kairól, az, hogy a rossz gazdálkodási rendszernek 40,000 nemesí
tett juh esett áldozatul. Meglepi egy pillanatra a roppant anyagi 
kár; de szinte jól esett lelkének tudni azt, hogy e csapás mélyebben 
érinté öcscsét mint őt.

Ezalatt egy-egy töredékben bemutattatik az alkotmányos 
életnek fejledezése. Az eszméknek utat tör az ifjabb gróf és Szán
tay Sándor. Az eszme terjed. Soknak fejét belukasztják az adózónk 
és «nem adózunk* zászlója alatt, tiszta meggyőződésből. De e kis 
csetepaté sem be nem szennyezi, de nem is akadályozza az idő 
kerekét. Mindkét fél azt hitte, hogy részén van az igazság. Egyik 
a megérdemlett nemes tettnek árát akarta, míg a másik azt gon- 
dolá, legyünk nemesebbek és ne kérjünk árt; ne fizessen a jobbágy 
más nemességeért. Hatalmas párttusák keletkeznek, melyeknél 
főleg a számítás ügyessége képez súlyt a mértékben.

Emlékezzünk meg Jakab zsidóról, ki nem volt kielégítve 
azáltal, hogy Klein 38 ezer birkabőrét átengedte ingyen, de ravasz 
alkuval leköti az uradalom összes termékeit. Klein kormányzó 
ugyanis a veszprémi október 1-i piaczi ár szerint tartozott átadni 
az uradalom összes termékeit. Jakab azonban ravasz csellel él. 
Az október 1-i vásárra Veszprémbe csőditi összes adósait, összes 
gabonájával s fele áron vásárolja össze a megye eladósodott föld- 
birtokosai termesztményét. Klein most e modern Shylok kezéből 
ki akar menekülni ez azonban görcsösen kapaszkodik jogaiba. Mit 
sem fél többé Kleintől — sőt a világ szemében növelni szeretné 
hatalmát, hogy ezáltal több zsilipet nyithasson magának a gazdag
ság forrásából. Egyetlen, kitől fé l: Tanti a czigány, ki véletlenül 
kihallgatta a kanász haldokló feleségétől Jakabra szórt átkot: 
s azon titkot kipréseié a zsidótól, hogy az a kanász nemesi levelét 
elárusítá Klein úrnak.

(Vége következik.)
Dr. V áli B éla.
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Humboldt Vilmos szerint a nyelv nem valami kész befejezett 
mü, hanem szüntelen munkálkodás, «energeia». De ha a nyelv 
nem egyéb mint az ember leikéből fakadó élő beszéd, akkor csak 
a lelki tényezők gondos megfigyelése és elemzése által vagyis a 
tapasztalati lélektan segítségével lehet azt igaz valójában megis
merni és fejlődését helyesen megérteni. E természetes következtetést 
azonban még maga Humboldt sem vonta meg szigorúan. Nyelv
bölcseleti fejtegetéseiben ugyanis a nyelvtant főleg a logikával és 
metaphysikával akarván közvetíteni, úgy hogy a nyelv végső 
kérdéseinél ez utóbbiak döntsenek, többnyire ontologikus kategóriák 
szerint jár el és a metaphysika ködében tévelyeg.

Annál kevésbbé lehet várni, hogy a Bopp által megalapított 
indogermán összehasonlító nyelvészet mindjárt első éveiben Hum
boldt egyes találó gondolatait tovább fűzve, a nyelv életéről minden 
tekintetben helyes nézeteket teremtett és követett volna. Mert Hum
boldt hatalmas egyéniségével érdeklődést és bámulatot keltett ugyan 
a nyelv iránt, de meglehetős rendszertelen tanaival semmi észreve
hető befolyást nem gyakorolt az összehasonlító nyelvészet menetére. 
Bopp pedig, ki követőire nézve egyedül volt irányadó, mint tiszta 
empirikus Humboldtnak épen ellentéte volt. Csekély hajlammal 
viseltetvén a bölcselkedés iránt, a nyelv életéről behatóbban nem 
igen gondolkozott. Általános elméleteit, melyek őt kutatásaiban 
vezérelték, lényegileg a régibb úgynevezett anatómiai, továbbá az 
akkor virágzott bölcseleti, a logikai és grammatikai kategóriákat 
azonosító és a psychologiai felfogással merő ellentétben álló nyelv
tanból merítette. Ilyen az agglutinatio elmélete, melylyel a flexiót 
vagyis a gyökerek belső szerves változását hangsúlyozó Schlegel 
Frigyes ellen síkra szállott; ilyen továbbá a személyragok névmás
törzsekből való keletkezésének elmélete is. Ezt Delbrück «Einleitung 
in das Sprachstudíum» (1880) czímü müvében alaposan bebizonyí
totta. Bopp újítása és főérdeme tudvalevőleg leginkább abban áll, 
hogy az összes indogermán nyelvtörzsek rokonságát széles alapon 
kimutatta és hogy genetikus feladatot tűzött ki magának, vagyis 
az indogermán nyelvalakok eredetét kifejteni iparkodott. Ö volt az 
első, ki a nyelvet a természeti testek analógiája szerint kezdte 
vizsgálni és tárgyalni. Mily távol állott a nyelv psychologiai felfo-
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gásától, műszavai is bizonyítják, melyeket előszeretettel a természet- 
tudománytól vett át. Nem egyszer a nyelvről mint oly organismusról 
emlékezik meg, mely határozott törvények szerint képződik, fejlődik 
és enyészetnek indul. Nevezetesen az indogermán nyelvek már a 
hanyatlás, kopás és el mállás utján vannak. A mi azonban Boppnál, 
ki alapjában a régi philologust soha sem tudja megtagadni, úgy 
látszik inkább csak hasonlat volt, egyedül annyit akarván vele 
mondani, hogy a nyelvben bizonyos rendszer van, azt azután 
Schleicher szélsőségig vitte. így Schleicher a nyelv psychologiai 
felfogásától még jobban eltávozott. 0 ugyanis a materialistikus 
természettudomány befolyása alatt a nyelvet az embertől egészen 
függetlenül élő természeti organismusnak tüntette fel, melynek az 
ész és gondolat vele született functiója; a nyelvtudomány szerinte 
tehát természettudomány. De hogy Boppra visszatérjünk, a nyelv 
mechanikai és physikai törvényeiről is beszél ő. Csakhogy itt ismét 
a régibb nyelvtan módjára, mely a nyelv physiologiai vagy hangtani 
oldalát legkevésbbé tudta méltányolni, könnyű lélekkel mindenféle 
kivételt enged meg. Szerinte pl. óind Qrávájati =  lat. clamat, óind 
bhávájati =  facit, óind plávájati =  plorat, tehát régibb v úgy a négy 
nyelven belül majd m-mé, majd c-vé, majd fc-vá lett.

Különösen az utóbbi tér volt az, hol Bopp közvetlen követői 
mesterök álláspontján nem maradhattak. Erezték, hogy ha a régibb 
etymologia álomhüvelyezéseibe nem akarnak visszaesni, valami 
biztos vezérfonalra szükségök van. E vezérfonalat, a régibb nyelv
tannal ellentétben inkább a nyelv külső testét szemügyre vevő 
törekvésüknek megfelelőleg a hangokban találták meg. így a Grimm 
által a germán nyelvek hangtörténetében felfedezett szabályosságon 
okulva, később azután különösen Brücke hangphysiologiai elveire 
támaszkodva már a 40-es, de még inkább az 50-es évek óta a han
gok világában szigorúbb rendet iparkodtak kimutatni és a hang
törvények segítségével az etymologiát biztosabb alapra állítani. 
A nyelv physiologiai oldalának e kiváló méltatása fő jellemző 
vonása az indogermán összehasonlító nyelvészet e második stádiu
mának. A főérdem itt Pott-ot illeti, az indogermán hangtan és 
etymologia e tulajdonképeni megteremtőjét, kinek munkáiban 
elvétve a legmodernebb hangtani elméletek nyomait is már fellel
hetni. Nem kisebb érdemeket szereztek maguknak Baumer, 
Schleicher, Curtius; ez utolsó kivált azon fontos tétel hangsúlyozása 
által, hogy minden nyelv külön individualitás, melynek hangvál
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tozásait nem szabad más nyelvek hangváltozásainak szempontjá
ból megítélni, mint azt még Bopp is tette.

Máskülönben Bopp közvetlen követői a Bopp által kijelölt 
utón haladtak. Ők is első feladatuknak azt tartották, hogy a nyelv
tani alakokat genetikusán megfejtsék és lehetőleg a szóképző elemek 
fogalmi értékét is meghatározzák. Csakhogy e nembeli kutatásaik 
mind mélyebbre és mélyebbre hatoltak, mentői gazdagabb adatokat 
hordtak össze az egyes nyelvek köréből. Boppnál még az egyes 
alakok elemzése az egyes nyelvek keretén belül maradt. De tanít
ványai nagyobb apparatussal ellátva egy lépéssel tovább mentek és 
azon korba iparkodtak benyomulni, melyben a megfejtendő nyelv
tani alakok keletkeztek. E kor szerintök az indogermán őskor. Az 
egyes nyelvek hangtörvényeit mint biztos kalauzt szem előtt tartva 
minden egyes nyelvben az egyes alakokat fokról fokra addig 
követték vissza felé, a meddig lehetett. Ezen helyreállított «alap
formákat* azután gondosan egybevetették és a majd itt majd ott 
megőrzött ősi vonásokat összegezték. Ily összeadó módszer utján 
törekedtek főleg Schleicher és Curtius az indogermán ősalakokat 
helyreállítani, azután pedig széttagolás által azokat elemeikre 
felbontani. Sőt Curtius «Zur Chronologie dér indogermanischen 
Sprachforschung* czimű nagyobb értekezésében arra is vállalkozott, 
hogy az ősnyelv fejlődési korszakait közelebbről megvilágítsa. Az 
indogermán alapnyelv szempontjából iparkodtak azután az egyes 
nyelvek fejlődéséről tiszta áttekinthető képet nyújtani és e nyelvek 
külön történetét egyes stádiumaiban követni. Evvel összefüggésben 
állott a nyelvek rokonsági viszonyainak megállapítása vagyis azon 
érdekes kérdés, hogyan kell az egyes nyelveket nyelvtörténetileg 
és ethnographiailag csoportosítani.

Természetes, hogy az említett eljárás mellett a legfőbb szere
pet az indogermán alapnyelvhez közelebb álló régi, főleg a sanskrit, 
görög, latin nyelvek játszották. Ezeknek majdnem minden alakját 
az alapnyelvből származó szerves fejleménynek tekintették. Az 
ujabb nyelvek állítólag «hamis* analogiai Képződéseit, mint a nyelv 
elkorcsosodásának szüleményeit a nyelvi tények megítélésénél 
lehetőleg figyelmen kivül hagyták. Mert azt tartották, hogy a nyelv 
életének alapfeltételei amaz ősi időben lényegileg eltérők voltak. 
Főtámaszuk mindig a hangtan volt, melyre nézve vezérelvül azt 
állították fel, hogy a hangok főleg kényelem szülte okokból folyton
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kopnak vagyis tetőkből és az articulátio erejéből veszítenek. 
A teljesebb, erősebb hang feltétlenül a régibb is.

A hangtörvényekhez kivált a Schleicher-Curtius-féle iskola, 
meglehetős szigorral ragaszkodott, ellentétben Benfey iskolájával, 
mely e tekintetben túlengedékeny volt. Nem egyszer azonban még 
a szigorúbb iskola sem volt eléggé következetes, főleg ott, hol 
valamely alaknak az indogermán alapformából való szerves eredetét 
nem akarta feláldozni. Például szolgálhatnak a jroXttoo-féle geni- 
tivusok,melyeknél Curtius, csakhogy az 'ArpeíSao (=  ’AtpetSa-ajo)- 
féle genitivusoktól el ne szakíttassanak, az attikai hangtörvények 
ellenére ao-ból való összevonást engedett meg. A rendes hangtör
vénytől eltérő * sporadikus» hangváltozások jó sürüen szerepeltek, 
így pl. a görögben eredeti j  két magánhangzó közt elvész, tehát 
régibb :reipaj(i> Tretpaw-vá lett. De hogy rceipáC<*> alakot is ^stpajco-ból 
lehessen származtatni, azt tanítja Curtius, hogy eredeti j  két 
magánhangzó közt sporadikusan C-vá is válhat. Egyáltalán ugyan* 
egy eredeti alaknak ugyanegy nyelvben több ágra szakadása és 
több irányban való fejlődése az akkori módszernek egyik kedvencz- 
tétele volt. Az indogermán alapformák széttagolásánál és az egyes 
elemek fogalmi értékének meghatározásánál nem egyszer, lehet 
mondani, felfüggesztették a hangtörvények uralmát, mint azt a 
személyragok eredetének tárgyalása Schleichernél vagy Curtinsnál 
legjobban mutatja.

Ha már most az indogermán összehasonlító nyelvészet e 
második stádiumának összes eredményeit vizsgáljuk, akkor több 
egyszerre és mindenkorra érvényes igazság mellett igen sok olyast 
is találunk, a mivel nem lehetünk megelégedve. Az indogermán 
alapnyelv Schleicher Compendiumának vázlatában hangszegény
ségével, esetlen alakjaival s ijesztő symmetriájával ugyancsak kevés 
bizalmat kelt. Azután az egyes tények magyarázásában is a tudósok 
közt feltűnő sok volt az eltérés és különvélemény. Nem egy kérdésnél 
azt lehet rólok mondani: a hány fej, annyi vélemény. A bajnak oka 
mindenesetre a hibás módszerben rejlett, mely inkább csak ösztön- 
szerű volt mint a nyelv életéről és ennek általános feltételeiről való 
világos és helyes reflexiónak eredménye, minél fogva a subjectiv 
felfogásnak tág tér nyílt. Igaz, hogy a nyelv hangtani vagy 
physiologiai oldalát nagy mérvben érvényre juttatták, bár itt is, 
mint láttuk, sok tekintetben téves utakon jártak. De nagy egy
oldalúságra mutat, hogy a nyelvnek majdnem kizárólag alaki
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részét vették figyelembe. A nyelvvel csak mint elvont objectummal 
bánván mintegy csak holt testen tették meg kísérleteiket. De a 
nyelv első sorban, mint feljebb megjegyeztük, «energeia». Nem az 
•embertől külön választott életet él, hanem egészen a beszélő 
•emberhez van kötve. Ha tehát még a legegyszerűbb és legelemibb 
nyelvi tüneményeket is helyesen meg akarjuk ítélni, mindenekelőtt 
azon összes lelki tényezőket kell szemügyre vennünk, melyek az 
■élő beszédnél közreműködnek és melyektől az összes változások 
•és átalakulások első sorban függnek. Élő nyelvekből tehát, kivált 
olyanokból, melyeknek gazdagon kifejlett szójárásaik vannak és 
melyeknek fejlődését lehetőleg szakadatlan hagyomány alapján 
több századdal vissza felé kísérhetjük, a helyes módszer megálla
pításánál több tanúságot lehet meríteni, mint a régi kihalt irodalmi 
nyelvekből. Sőt csakis ily utón nyert alapelvek mellett lehet tulaj- 
^önképen a messzebb eső korszakokat valóban megérteni és kellő 
világításba helyezni; mert alapos okunk van feltenni, hogy a nyelv 
-élete minden időben egy és ugyanazon alapfeltételekhez volt kötve.

Az első, ki a nyelvben nyilatkozó lelki tényezőket beható 
figyelemre méltatta, Steinthal volt. Majdnem mindenik iratában 
•oda törekszik, hogy a nyelvtudományt a lélektannal szorosabb 
•összeköttetésbe hozza. A psychologia mint a szellemi életnek alapul 
szolgáló mechanismusról szóló tan szerinte valamint a philologiá- 
nak (történetnek) úgy a nyelvtudománynak is azon törvényeket és 
rationális elemeket szolgáltatja, melyek szerint a nyelvi tünemények 
okszerű összefüggésökben felismerhetők. Buzgón czáfolgatta a 
régibb logikai nyelvtan eljárását ép úgy mint Schleichernek már 
fentebb érintett physikai nézeteit, és Whitney mellett főleg neki 
köszönhető, hogy Schleicher Müller Miksán kivül jelentékeny 
követőre nem igen talált. Épen úgy Humboldt speculativ-meta- 
physikai okoskodásai ellenében a nyelvnek mechaniko-psychologi- 
kus utón való magyarázatát kisérlette meg. A psychologiában Her- 
bart befolyása alatt áll. Különösen a képzetek apperceptionális 
hatalmának fejtegetése, továbbá azon fontos szerep kimutatása által, 
melyet az öntudatlan a nyelv életében játszik, végre a képzet 
csoportok associátio utján való keletkezésének megvilágítása által 
sikerült neki a nyelvtudomány részére biztos lélektani alapot 
teremteni. (V. ó. Abriss dér Sprachwissenschaft I. 1871 és 1881; 
XJrsprung dér Sprache. 3 kiad. 1877.)

Itt Whitneyről is illik megemlékezni, kinek szintén része van
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abban, hogy az indogermán nyelvtudományban egy új irány utat 
tört magának. Ugyanis a nyelvről irt általános müveiben mindun
talan előtérbe helyezi az ujabb nyelvek tanulmányánák fontosságát 
és az analógiának kiváló szerepét. «A nyelvben minden analógia 
szerint történik# mondja egy helyen. Csakhogy az analógia mélyebb 
alapját a nyelvről táplált nagyon mechanikus, minden psychologiát 
elutasító nézeteinek megfelelőleg — szerinte ugyanis a nyelv 
conventionális és történeti jegyek összege, «emberi intézmény*, — 
nem keresi úgy mint kell psychologiai viszonyokban. Egyedül 
praktikus indokokra (kényelem, gondatlanság stb.) vezeti vissza és 
sokszor úgy beszél az analogikus képződésekről mint sajnálni való 
botlásoitról (regrettable blunders, vulgarities), melyek többnyire a 
nyelv világosságának rovására követtetnek el.

Az empirikus nyelytudomány terén nevezetesen Scherer 
Vilmos volt az, ki «Zur Geschichte dér deutschen Sprache * (1868 és 
1878) czímü szellemes müvében a régi iskolával szemben s^k 
tekintetben a merész újítás terére lépett. Fejtegetéseiben azon 
helyes elv vezérelte, hogy a nyelvi átalakulások és ujabb szóal
kotások megítélésénél a nyelvek ujabb periódusaiban tapasztaltak 
irányadók legyenek a legrégibb időkre nézve is. A flexió, azt mondá, 
már az indogermán alapnyelvben régen be volt fejezve; tehát az 
egyes nyelvekben található ujabb szóalkotások nem szerves utón 
jöhettek létre, hanem részint már az alapnyelvbe visszanyúló dia- 
lektusi változatok maradványai, részint az illető nyelvben analógia 
utján támadt alakok. De az analógia mélyebb psychologiai okát ő 
sem vette figyelembe. Egyszersmind az ujabb hangphysiologia vív
mányait elődeinél nagyobb mérvben és szigorúbban érvényesítette.

Ily előzmények után körülbelül tíz évvel azelőtt valóságos 
forrongás támadt az indogermán összehasonlító nyelvészetben, 
mely ekképen fejlődésének harmadik stádiumába lépett. A fiatalabb 
kutatók egész sora a régibb tanok nagy részét vagy egészen meg
döntötte vagy legalább is megingatta. E fiatalabb nemzedék több
nyire az ujabb nyelvek tanulmányozásánál nyert tapasztalataiból 
indult ki. Az ujabb nyelveknek pl. gazdagon kifejlett hangrend- 
szerök van, melynek egyes fősajátságai bámulatos szívósságot 
tanúsítanak. Azt is vették észre, a mire különben már Ascoli 
figyelmessé lett, hogy igen sokszor a physiologiailag gyengébb 
hang az erősebbe megy át. Miért ne lehetne az ősidőkre nézve is 
hasonlóképen a dolog ? Es csakugyan több jeles tudósnak ez irány
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bán tett alapos kutatásai kétségtelenné tették, hogy nem mint eddig 
gondolták, az egyszerűségben rejlik az indogermán alapnyelv jel
lemző vonása, hanem ellenkezőleg a legnagyobb változatosságban. 
Az e és o hangzókat, melyeket addig a teljesebb és tisztább a ked
véért az indogermán alapnyelvtől megtagadtak, és melyeket csak az 
európai nyelvek egyik megkülömböztető sajátságának tekintettek,. 
Brugman, Fick, Collitz, Saussure, Schmidt kutatásai ama régi kor* 
nak ismét visszaadták. Osthoff indogermán r sonans-t, Brugman 
pedig n sonans-t mutatott ki. E két indogermán hang annak felis
merésével együtt, hogy az indogermán nyelvben az accentus 
tisztán mechanikus indokokból, mindig functiói tendentia nélkül 
határozó befolyással volt a gyökér és tő hangzójának alakulására,, 
ledöntötte a Schleicher-Curtius-féle szerves hangváltozás vagy 
hangfokozás elméletét. Helyébe az erős és gyenge formatió elve 
lépett. Ascoli és Fick továbbá az indogermán időre nézve a torok- 
hangok két sorát bizonyították be. Ezek Közül az egyiket az íny 
segítségével ejtették, a másikat pedig inkább elül a szájüregben. 
Mindkét sornak nyoma még ott van az egyes nyelvekben. Még két
féle indogermán j, félhangzó és spiráns, továbbá indogermán l is 
(Heymann 1873) nagyon valószínű. Mindezekkel összefüggésben 
az indogermán nyelvek családfája is, melynek felállítására annyi 
gondot fordítottak, különösen Schmidt ellenvetései után haszna
vehetetlenné vált.

Továbbá szintén az ujabb nyelvek, de kivált a germán és 
román nyelvek dialektusainak nyomozása azon tanúságot is szol
gáltatta, hogy a hangtani változások egy és ugyanazon nyelvjáráson 
belül egyenlő physiologiai viszonyok mellett a legnagyobb követ
kezetességgel és egyformasággal vitetnek keresztül. A román nyel
vekben pl. minden latin k és g e és i előtt sziszegővé lett. A hol a 
rendes hangtörvények alól kivétel történik, ott az csak látszólagos,, 
és physiologiai okokban, pl. a hangsúlyviszonyokban, szomszéd 
hangok befolyásában, a szótagok helyzetében stb. találja reális 
magyarázatát. Tehát tulajdonképen új hangtörvénynyel van dol
gunk. így a Vemer-féle törvény értelmében (v. ö. Kuhn’s Zeitsch. 
23, 97 1.) az ős germánban h, th, * kemény fricativák eredetileg 
hangsúlyos szótag után fentartották magukat, eredetileg hang- 
súlytalan szótag után pedig a megfelelő lágy g, d, b, z hangokká 
lettek. Tehát pl. a Vater és Mutter (=  óind pitár, matár) felnémet 
szókban a t, melyet azelőtt a Grimm-féle törvény alól való kivétel-'
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nek gondoltak, mert d-1 várunk ott mint a Brúder (=  bhrátar) 
szóban, külön hangtörvény kifolyása.

Legtöbbnyire azonban az ily látszólagos kivételek nem is 
bangfejlődés útján támadtak, hanem az associatio lelki processusa, 
azaz meglevő alakcsoportokhoz öntudatlan módon való alkalmaz
kodás és hasonlás vagyis analógia által. És ez analógia lelki ténye
zője, mint az ujabb nyelvek mutatják, a nyelv életében rendkívül 
fontos szerepet visz. Nevezetesen az új szóalkotások ez utón jönnek 
rendesen létre. Minthogy pedig a régi kor embere öntudatlan 
működéseiben és testi s lelki alaperőit illetőleg nem igen külömbözött 
a mai embertől, egyes fiatalabb tudósok az érintett elveket az indo
germán nyelvek régibb és legrégibb korszakaira is kezdték alkal
mazni. így természetesen számos oly alak, melyet azelőtt az alap
nyelvből eredő szerves fejlődésnek iparkodtak feltüntetni, az illető 
nyelvek speciális termékeinek bizonyultak. A rcoXfcoo-féle géni ti vu- 
sokban pl. nem látnak többé mást mint az o-tövek genitivusa szerint 
való analógiát. S a régi nyelvek új szóalkotásait is pl. a görög szen
vedő aoristust az analógia szempontjából kezdik fejtegetni és magya
rázni. S ki tudja, hány alak jött már az indogermán őskorban hasonló 
módon létre. Mindenesetre a hangtani elméletek gyökeres változása 
és az analógia hatalmának kellő méltatása következtében az indoger
mán alapnyelvre vonatkozó nézetek egészen más alakot öltöttek. 
Indogermán alapformák elhamarkodott felállításától, mely ellen már 
Pott nem egyszer kelt ki, most lehetőleg óvakodnak. A szóképző 
elemek fogalmi értékének meghatározásával egyelőre meg épen 
felhagytak, mert, a mihez hozzá férhetünk, az csak az indogermán 
népek különválását közvetlenül megelőző indogermán alapnyelv, 
mely bizonyára az ősidők óta már igen számos és jelentékeny 
változásokon ment keresztül.

Azon tudósok, kik az említettekből a legélesebb coosequen- 
tiákat vonták, rendesen «új grammatikusok #-nak neveztetnek. De 
inkább a psychologiai iskola nevét lehetne nekik adni, mert egyik 
fővezérelvök a nyelvi tünemények psychologiai szempontokból való 
megítélése és az analógiának a nyelv minden periódusára mentői 
teljesebb mérvben való alkalmazása. Sporadikus hangváltozást nem 
hajlandók elismerni, hanem szigorúan ragaszkodnak azon másik 
fővezérelvökhöz, hogy a hangtörvények kivételt nem tűrnek. Ez új 
irány főképviselői Leskien, Brauné, Brugman, Osthoff, Paul, 
Sievers, Ziemer, a régibb tudósok közül Delbrück és Meyer
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<jrusztáv. Sok tekintetben egy állásponton vannak velők Misteli, 
Wegener, Wölfflin és a nem németek közül Ascoli, Bréal, Hattala, 
-Jagic, Miklosich és mások.

Az új grammatikusoknak azonban, daczára annak, hogy mint 
a fentebbiekből kitűnik, csak régibb törekvések következetes tovább
fejlődését képviselik, sok ellenfelök is van. A vita gyakran igen 
hevesen folyik és személyeskedéssé is fajúi. Minthogy az ismert 
hangtörvények alól nem egy kivétel van, melyet az új grammatiku
sok sem voltak még képesek eltávolítani, ellenfeleik «a hangtörvé
nyek csalhatatlanságának balga divatját* szeretik emlegetni és 
«chablonszerü munkáról* beszélnek. Erősen kikelnek «a biztos 
alapot nélkülöző psychologiai momentum* ellen is, mely «csak az 
önkénynek és rendszertelenségnek tág kaput nyit*. És csakugyan 
nem lehet tagadni, hogy e szemrehányásoknak volt eddig némi 
Jogosultságuk. Mert az új grammatikusok jó ideig inkább a detail- 
kérdések új szempontokból való átkutatásában lelvén örömüket, a 
követendő elvek iránt közelebbről és tüzetesebben nem jöttek tisz
tába, és különösen az analógia alkalmazásában némi túlzásba estek. 
Az ellenök emelt vádakkal szemben az új grammatikusok mindjob
ban érezték, hogy egy szilárdabb alapokon nyugvó, kimerítő 
methodologiát okvetetlenül meg kell teremteni. Az első figyelemre 
méltó kísérleteket Osthoff és Brugman tették az általok közösen 
kiadott «Morphologische Untersuchüngen* I. kötetének bevezetésé- 

. ben, továbbá Osthoff «Das physiologische und psychologische Mo- 
ment in dér sprachl. Formenbildung* (1879) czímü munkálatában 
(L. Philolog. Közi. 1881, 418 1.). Mistelinek a «Zeitschrift für 
'Volkerpsychol. u. Sprachwiss.* 11 és 12 kötetében megjelent hosz- 
szabb tanulmányában is sok helyes és figyelemre méltó megjegyzést 
lehet olvasni. A tárgyhoz Delbrück is hozzá szólt már említett 
müvének 6-ik fejezetében.

De a nehéz feladatot tulajdonképen csak Paul Hermann ol
dotta meg, a kitűnő freiburgi tanár és kiváló germanista, ki a germán 
nyelvek terén már nem egy korszakot alkotó felfedezést tett. 
Könyve, mely igazi remekmű, e czímet viseli: Principien dér 
JSprachgeschichte (1880). Mivel — mondja Paul — sok nyelvtudós 
még mindig nincsen tisztában tudománya alapelemei iránt, szándé
kom oda hatni, hogy a nézetek tisztuljanak és legalább azok jus
sanak egyetértésre, kik az igazság iránt fogékony érzékkel bimak. 
JÉs meg kell vallani, hogy a mire vállalkozott, azt fényesen végre
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is hajtotta. Nagy előnyére voltak philosopháló hajlama és a Herbart 
és Bteinthal által reformált empirikus psychologia alapos ismerete. 
Főleg az utóbbinak kutatásaira támaszkodik Paul. Bizonyítékait 
pedig leginkább az ujabb nyelvekből, első sorban a methodikus 
alapelvek elvonására oly annyira alkalmas germán nyelvekből szedi, 
így a nyelv általános életfeltételeinek, a természeti és nézete szerint 
még fontosabb lelki tényezők együttműködésének beható megvilá
gítása által a nyelvtudomány ezéljairól, a nyelvi átalakulások lénye
géről és a kutatásnak mindezekből folyó módszeréről világos tiszta 
képet nyújt. Sőt a legnehezebb s eddig igen hiányosan megfejtett 
problémák, úgymint a szók jelentésének fejlődése, a szóképzés és 
ragozás keletkezése, igen meglepő, eredeti módon találják megol
dásukat.

A Paul által kifejtett alapelvek az új grammatikusok részé
ről eddig csak helyeslésben részesültek, minélfogva azokat bátran 
az új grammatikusok alapelveinek is lehet nevezni. Minthogy Paul 
müve oly rendkívüli jelenség és annyi új s eredeti, de a mellett 
helyes és a nyelvtudományra nézve fontos eszmét tartalmaz, azt 
hiszszük, csak szolgálatot teszünk e «Közlöny* olvasóinak, ha a 
következőkben bőven is bemutatjuk.

(Vége köv.)
Spitkó L ajos.

Martialis IX, 70.

«Öh az idők ! Óh az erkölcsök!» Szólt Tallius egykor, 
Nyíltan feltárván a catilinai bűnt.

A mikoron vő és ipa közt ádáz tusa folyt le ;
S polgártársaktól folyt patakokban a vér. 

cóh az idők ! Oh az erkölcsök!* Mért mondogatod most?
Nem tetszik, teneked, Cfficilian, a korod ?

Nincs pártdúlongás, nincs őrült harczi zsibaj most,
Biztos békében s boldogan élni lehet.

Nem mi vagyunk okozói, hogy a korodat megutáltad ;
A magad erkölcse, Cfflcilian, az oka.

Ifj. R em ényi E d e .
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A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. Irta Simonyi 
Zsigmond. I. A mellérendelő kötőszók. Jutalmazott pályamunka. Kiadja 
a magy. tud. Akadémia. Budapest, 1881. X III és 268.

(Vége.)

A munka utolsó harmadában tárgyalt kötőszókon némi sietségnek 
látszik a nyoma. Hiányát leltük ezeknek : majd, beh, nem, mint, melyek 
közül nem és mint csak mellékesen más kötőszók alatt tárgyalvák. Meg
látszik a sietség csak-nak szűk térre szorításán; pedig e kötőszó érde
melt volna a munkában annyi tért mint és, de, hanem és pedig. Megem
lítve csak sajátságaiból három lapon (192—194) egyebet sem találunk 
mint feltételes, korlátoló, folytató és ellenmondó értelmét s az összeté
telek közül csak ezeket: de csak, még is csak, csak hogy. Az ide igtatott 
példák mennyisége pedig szabályok alkotására épen nem elegendő. Ne
vezetesen hiányzik csak eredete és helye, óhajtó, parancsoló, fokozó és 
engedő értelme meg számos összetétele. Hogy e hiányokat némileg pó
toljuk és hogy Petőfinek is a nyelvezetét e szó használatában feltün
tessük, ide iktatjuk c*afc-nak részletesebb tárgyalását.

Valamint más kötőszók úgy csak sem tagadja meg határozói vol
tát, kivált ha szó- s nem mondatkötőnek tekintjük. Mint szókötő a mon
datban bizonyos helyhez van kötve: csak a nyomós szó el ott áll. 587, 4 
Hisz a föld az emberek hazája, | Embereknek csak a föld való ; 604, 19 
Oh csak egy reményt adj; csak egy fény ragyogjon | Honja éjén ; 604, 13 
Csak az árulónak van becse, csak annak, | A. ki szégyenlője Ősei nevének ; 
627, 16 . . . máskor csak a légbe | Röpül tán, most beszéli a szív köze
pébe ; 64, 31 Magadat csak ezután becsüld meg ; 356, 12 csak akkor | Ve
gyem észre, ha mellettem ül; 570, 25 nem szabad már csak egyet sze- 
retnöm. —  Ettől eltérő csak-nak a nyomós szó után tétele, és pedig
1. közvetlenül: 615, 3 . . . tőrdöfés az, a mi | kis redö csak homlokod fö
lött ; 771, 4 Nézz reám szép szemeiddel | Egy perczig csak; 753, 10 Hő 
szivem tied csak; 577, 24 . . .  a tövis cdklandja \ Csak fejemet s nem 
karczolja fel; 649, 6 Alszik-e csak a vitézség benned, | Vagy apáink ha
lálával elhalt ? — 2. egy szó által elválasztva, egy szónak véve a jelzó's 
névszót is ; 620, 27 A madár röpült csak eddig, | Most az ember is röpül; 
549, 22 Gazdájok lelke kicsiny csak; 552, 25 Nem bosszantom a hátát 
nyereggel, | Egy kis csótár van csak rá terítve; 629, 4 Járó kelő ember 
nem is igen akad, | Egyegy látogató megy csak haza felé; 699, 11 S ha 
ébredsz is, annyi időd lesz csak, | Míg nevedet sírkövedre vésed ; 703, 30 
De a magyar hazát védi csak hadunk; 604, 7 És ajkán, a mely most vá
gyakat lehel csak; 643, 16 Egyszer ember csak a magyar; 618, 14 Néha 
száll csak árboczomra | Egyegy síró vészmadár; 755, 27 Más dolga nincs
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neki | Asztalneműjét rendezi csak; 787, 24 Messziről nézz csak rá ; —  3. 
a nyomós szótól kettő választja: 584, 27 Előttem állt a legdicsőbb vidék, 
Minőt a festők és a költők | Művészi mámorukban | Teremteni csak képe
sek ; 759, 3 Egy köt engem csak; 530, 30 Az árva ifjút elhagyák | Baráti, 
ismerősei; Te nem tudád csak Őt felejteni; —  4. nyomós szótól három 
választja : 12, 25 Kukoricza Jancsi tán egyedül volt csak | Meg nem hal
lója az elmondott dolognak; 60, 4 Szilaj Pista maga nem alszik csak.

Csak-nak alapjelentése korlátoló, a mit S. is legelői (192) em lit;
6 ez található 1. általános kifejezések után, mint minden: 580, 22 . . . 
mindent eltemet | Boldogságomnak tenger-özöne, | Csak szent oltárodat 
nem önti le ; 728, 8 Mindenkinek barátság, kegyelem, Csak a királyoknak 
nem, soha sem ; 776, 30 Vájjon hová teszem e pénzt? Mindenh'á, csak 
ládámba nem ; 13, 36 Vedd el mindenemet, csak hagyd meg életem! 659, C 
Mind elhagyott, | Csak másod magammal vagyok; 782, 2 Minden komor, 
minden sötét, | Csak két dolog, a mi kis csillámot vét; — és akárki a tán: 
532, 9 Akárkit gondoltál, tudom, csak nem engem; 369, 13 Arcza pirul, 
üarag ez vagy szégyen ? O akármi, csak harag ne légyen! 502, 16 Kérj 
akárhol, csak ne tőlem; — 2. tagadó után : 438, 23 Nem kérem már sze
relmedet, | Csak azt a kis vigasztalást; 594, 12 . . . nem a szive csak a füle 
mozog ; G30,18 Nem volt körüle semmi, semmi fény, | Csak egy fagyott 
nagy harmat reszketett | . . . levelén; 706, 14 Összeesküdtek | Nem a haza 
ellen, csak a király ellen ; 724,22 . .. őszszel a föld | Csak elalszik, mm hal 
meg; 116, 9 Nem érzett, csak gondolkodók ; 64, 13 Pihent ám, de nem pi
hent, csak teste; 100, 37 ... nem érezé azt, | Csak a mások baját; 257, 5 És 
nem nézhetek vidámon | Végig elhagyott hazámon, | Csak mikor részeg va
gyok; 19, 24 Nem gondolt vele, hogy kincsét elvesztette, | Csak hogy el nem 
veszett a kincscsel élete ; 324,11 De az nem tartozik ide, | Csak hogy. szép 
lyánka volt; 355, 15 Nem reszket, csak. . . egy esetben ; 390, 8 Száraz 
derekad | Majd senki meg nem öleli, | Csak a koporsónak deszkája; 194, 27 
Meg sem állok csak a kancsó | Fenekén; 539, 30 Látok mindent, mi soha 
sem a szemnek, | Csak a sejtésnek látható az éjben ; 593, 28 Föl sem éb
redsz már talán, | Csak a más világon ; 744, 6 Annak sem látszott ki 
csak az egyik széle ; 171, 1 Ma sem volt csak egy forintom ; 64, 10 Meg 
sem állt csak a Bakony közepén; 529, 4 . . . de biz én be se néztem, | 
Csak akkor, hogy már megleltem; 574, 19 Semmi sem jut el hozzánk za
jából, | Csak az a halk tengerféle morgás ; 686, 17 Nincs itt urasága csak 
nz egy magyarnak ; 688, 8 Az a hon többé nincs meg, csak neve | Bolyong 
közöttünk; 705, 7 Nincsen szóm elbeszélni | Nagy hősiségedet, | Csak 
néma áhítattal | Szemléllek tégedet; 114, 7 Nekem nincs senkim a ke
rek világon | Csak nőm és gyermekem ; 335, 4 . . . semmi fény nincs | 
Csak mécsvilágom ; 900, 6 Nincs pihenése | A megeredt árnak, nincsen 
csak a tenger ölében.
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Mindezekben a csak a kivételt tünteti ki, mely az általános taga
dás után egyedül érvényes. Azt lehetne kérdeni, hogy csak mit helyezhet 
kivételbe, ha megelőzőleg minden el van tagadva. A kivételnek csak
ugyan nem volna helye, ha a tagadást általánosnak vennŐk; a tagadó 
mellé mindannyiszor oda kell gondolnánk egy más-1, egy egyeb-et és 
hasonlót, a mi a kivételező csak jogosultságát igazolja, a mint ezt a kö
vetkező példák meg is teszik: 709, 6 Nem hoztam föl magammal mást f 
Csak a mi boldogságot ad; 743, 7 . . . beléje más nem lát | Csak mesz- 
sziről fehér fejével a | Hegyek nagyapja, a vén Eetyezát; 9, 1 Nem kelt 
föl titeket sem más | Majd csak az itéletnapi trombitálás; 15, 31 , . . nem 
is kívánok mást | Csak hogy e várban egy szobát rendelj nékem; 390, 11 
Más nem csókolja csak *a sír férgei; 404, 18 Ott úgy sem okoz mást csak 
gyötrelmeket; 670, 22 . . . nem gondolna | Mással csak mi velünk ; 707,
22 Mást nem tehetek, csak sirathatom; 755, 27 Más dolga nincs neki, 
Asztalneműjét rendezi csak; 786, 11 . . .  e fényes név | Hazánk egén 
csak rövid létü | Futó csillag volt, nem egyéb; 15, 5 Nem látott egyebet 
csak a véres halált; 336, 18 Most már teljességgel nincsen egyéb hátra | 
Csak hogy Fegyveres ur álljon ki a gátra; 137, 21 Nem felelt egyebet erre 
Dezső csak azt, | Hogy satb.; 664, 12 Nem mondalak én egyébnek, | Csak 
az isten remekének ; 702, 24 Nem akar az országgyűlés egyebet, | Csak 
az egyet, hogy katonák legyetek ; 248, 14 Nem tesz föl a lyány magában 
egyebet, | Csak hogy téged, csalfa legény, elfeled; 746, 15 Nem jöttök 
egyébért, | Csak hogy elvegyétek, a mit érdemeltek ; 136, 25 Ne  is men
jünk tovább csak a kert aljáig.

Egy második hasonlóan számos csoportja csak értelmének az el
lentéte* csak: 526, 20 Már, mondok, csak megtekintem ; 565, 22 Hanem 
azért csak megférünk | Valahogy; 565, 29 Azért mi csak elélünk máj' | 
Valahogy; Este majd csak kibékülünk | Valahogy; 286, 21 . . . bort is 
küldtek, | Be savanyu ! De csak kiürítem; 11, 5 A kedvedért, pajtás, hát 
csak már megteszem ; 229, 15 Az igaz, most jobb az állapotom, | Bár a 
legjobbnak ezt sem mondhatom; | Hanem úgy csak állok, hogy satb* 
529, 31 Nyiss ajtót! Számomra csak kinyithatod; 648, 3 Lám, csak jó 
az isten, jót ád ; 692, 2 A mi sok, az csak sok ; 699, 11 Annyi időd lesz 
csak, | Míg nevedet sirkövedre vésed; 27, 28 Védelmezték azok csunyául 
magokat, | De csak mind a három élete megmaradt; 303, 5 Meleg ta
nyát a pásztor csak talál, |Vár ott reá kulacs, bor, tele tál; 513, 20 Ha
nem aztán csak kimászott; 111,5 Lassan, lassan, de csak lefolytak ; 202, 
13 Csak denique mi közöttünk | Sine fi ne folyt a per ; 551, 23 Másik fe
lével a harczot csak ^Könnyebben végig küzdenéd; 138, 5 Végre, a mint 
illett, csak erőt vett magán ; — tagadólag csak nem: 109, 2 Aztán el
tépte, belátván, hogy a | Kerékvágásba csak nem jön bele; 255, 8 Hm 
bizony csak sok nem úgy halad, | A mint kéne; 200, 13 Én részemről

Digitized by v ^ o o Q l e



774 VERESS IGNÁCZ.

csak el nem feledem, | Legyen bár Matuzsálem-életem ; 67, 2 Ily bolond 
csak nem leszek; 136, 12 Meg is reggelizett, két font húst bevága; Éh 
gyomorral csak nem kaphat ily munkába ; 217, 10 Gaz szolgáló f csak nem 
nyugszik nyelve ; 239, 22 Zeget-zugot kikutat érte, | De csak nem jön rá, 
hogy hol áll. — Ellentétes értelmének nyomatékosítására járulnak 
csak-hoz a) is: 177, 20 A színész előbb utóbb is | Csak megszökni kény
telen; 75, 14 Végre is csak el kell mondanom; 294, 2 Időnként vala
micske | Ezeknek is csak kell; — b) még : 228, 1 Még úgy csak megjárja ;
— c) mégis: 729, 13 De csak még is leoldozták ; 128, 18 Mert az ember 
még is csak sajnálta; 90, 7 De már ez még is csak czudarság; — taga- 
dólag a) sem: 245, 2 Csak káplár sem voltam, mindig közkatona; 740, 
2 . .. volt sok sírás rívás ; | Héj hanem úgy csak korán se rítt más ; 
Mint satb.; 245, 6 Nem volt reám mérve csak egy büntetés sem ; 591, 15 
E szellemnek arczain | Csak egy vonást sem fejte meg; — b) sincs: Tün- 
dérországban csak bíre sincs a télnek ; 491, 7 Csak egy kis hamvadó su
gár sincs; —  c) nem még: 741, 21 Csak nem fajult el még a székely vér |
— d) még sem : 438, 10 Hát a boldogságról nekem | Még csak álmodni 
sem szabad ? 25, 24 Még csak a varjú sem károgott utána; 28, 2 . . . még 
csak meg sem pihen ; 49, 26 Még csak nyomukra sem akadhaték; 134, 16 
S ezt tőlök még csak rósz néven sem veheted; 213, 11 Még csak hírét sem | 
Hallhatók egymásnak ; 528, 10 . . . anyámhoz még csak hírem sem jött;
—  e) még nem is: 17, 28 János ennyi kincset még csak nem is látott: 230, 
15 De még csak nem U keresett; 778, 4 Az ember még csak nem is alha- 
tik. —  Ehhez legközelebb áll 3. a fokozó értelmű csak, =  még, a német 
noch, a középfoknál: 266, 4 csak nagyobb kínom lett; 646, 22 szomjú
ságom csak jobban éget. — Még emlékeztet erre a használatra 4. a rit
kán előforduló engedő csak, =  ugyan; 547, 5 Eddigi szeszélyedet csak | 
Megbocsátom még, | Más ennyit sem tűrne; 690, 1 Közönséges napok- 
kan csak megáll | Más is helyén, | De majd ha satb.

Egy sajátságos csak-ot szolgáltat 5. az idői, ~  a német erst: 219, 
19 . . .  ott várt csak | Az üdvök üdve ránk; 239, 17 Csak késő este ér* 
kezett meg ; 417, 21 Most kezdem én csak még ismerni | Az én szivemet; 
694, 1 Ez ám csak a század, | Ezek a legények; 717,3 Még csak alig hogy 
üdvözöltelek. —  Közel áll ehez 6. az elbeszélő : 7, 5 Jancsi csak ballagott 
sötét árnyékával; 61, 21 A kis lyány a hálót csak kötötte ; 194, 21 Eh 
de én itt egyre másra | Mint malom | Csak darálok, csak darálok; 272,13 
Csak hull, csak hull könny és csillag; 430, 20 Fülemile csak dalolgat; 
581, 21 Csak ment, csak ment; 617, 17 Én eveztem, csak eveztem; 623,1 
Csak jön, csak jön, halk lépést tart; 651,27 . . .az országgyűlés ott fenn | 
Csak beszélt nagy sikereden.

Már az utóbbi esetekben láthattuk, hogy csak sorakozik a mondat 
állítmányához. Még szorosabb e csatlakozás a következőkben, midőn
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igéje foglalás. Legelői említeni való I. a parancsoló csak, a foglaló jelen 
egyes 2. személyével: 304, 5 csak add; 724, 14 csak aludjál; 490* 16 csak 
dalolj; 652, 22 csak emeld ; 232, 21 és 571, 11 csak eredj; 55,42 csak 
meg ne halj; 729,8 csak kíméld meg; 652,22 csak mozdítsd meg; 115,29 
csak mutasd; 705,26 csak sóhajts; 353,13 csak szeress; 705,26 csak szol
gálj ; 27, 15 csak vigy el; 772,26 csak viríts; 9, 19 csak viseld ; — az egyes
3. személyével: 418, 13 csak hadd födözzön ; 219, 17 csak hozza ; 342,
7 csak siessen ; 210, 6 csak hadd zúgjon ; — a többes 2. személyével: 
241, 18 csak öljetek meg; 113, 30 csak várjatok; — a többes 3. szemé
lyével : 294. 6 csak élősködjenek ; —  az ige mögött az egyes 2. személyével: 
464, 1 fitogtasd csak; 135, 31 gondold meg csak; 780, 22 gondolkozzál 
csak; 578, 3 maradj csak; 183, 6 nézd meg csak; 46,43 ragyogj csak; 562, 
13 várj csak: — az egyes 3. személyével: 20, 80 beszéljen csak: 21, 21> 
bizza csak rám; 91,15 emelje csak föl; 778, 8 kapaszkodjék csak föl; 342, 
2 látogassa meg csak: 21, 13 mondja meg csak; — a többes 1. személyé
vel : 44 30jerünk csak; 89,35 nézzük csak ; 22, 16 várjunk csak; — a töb* 
bes 2. személyével: 319. 19 eredjetek csak; 74, 26hagyjátok csak; 420, 4 
kérdezzétek meg csak; 307, 9 mardoesatok csak; 17, 20 várjatok csak; 17,
17 várakozzatok csak; — az ige elhalgatásával: 598, 1 csak előre; 43, 29 
csak talpra. Nem egészen ide való az egyes első személyével e két eset: 
262, 9 Azt mondja, hogy csak várjak egy kicsit; 125, 1 De hol is kezd
jem csak, hogy megérthessük egymást ? — Simonyi is említi a parancsoló 
csak-ot, csakhogy egy kalap alatt a fennemlített elbeszélővel. — Legkö
zelebb áll eliez 11. az óhajtó csak, =  vajha: 446, 23 Csak szólna már, 
csak szólna már; | A  csatajelt, a csatajelt | Zajongó lelkem alig várja; 
449, 7 Csak azt tudhatnám hogy stb.; — a foglaló jelenével is: 680, 14 
Hol vagytok ti régi játszó társak ? Közületek csak egyet is lássak ! — 
Rokon értelmű a parancsoló csak-k&l III. a feltételes csak, =  a latin 
dum modo, mely amattól annyiban külömbözik, hogy a feltételes csak 
maga mellé egy második mondatot követel, a mely a feltétel utórészét 
képviseli. A feltételt rejtő csak-o b  mondat igéje 1. foglaló jelen, utórésze 
pedig a) jelentő jövő : 56, 36 Szeretni foglak, szolgálód leszek, | Csak 
ments meg engem féljem gyilkosától, | Csak e sátán ellen légy paizsom ; 
23, 10 Csak ne bánts minket is, jobbágyaid leszünk; — b) jelentő jelen 
és majd ; 22, 16 Majd meghalljuk azt is, várjunk csak kicsinység; 247, 24 
így élünk majd boldogan | A mulatságoknak, | így bíz’, édes szüléim, | 
Gazdagodjam meg csak; — c) puszta jelentő jelen: 229, 19 Jöjjünk csak 
mi össze, fenn az égben | Örömkönnyeket sír Csokonai; 342, 17 De le
gyünk csak egy kis türelemmel, | még talán, talán segíthetek ; 355, 4 
Nem bánom, ha senkinek sem tetszik, | Csak neked tessék; 247, 2 gaz
dagodjam meg csak, | Akkor tudom, Istenem, | Nem panaszkodnak; — 
d) foglaló jelen: 550, 14 . . .  a bozót hadd tépje sövényét, | Csak szaba
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dón járjon, csak kergethesse tüzében | A sivatag viharát; 221, 27 Sétára, 
hát, csak el ne csípjen | Valamelyik hitelezőm, —  csak helyett csakhogy r 
304, 19 8 nem bánom, a sors bármit ad, | Legyen örök éj létemr 
csakhogy | Örökké lássam holdamat; 352, 8 Harmat leszek, ha te- 
napsngár vagy, | Csakhogy lényeink egyesüljenek; 501, 19 Színészek 
jöttek, s elhatározóm, | Közéjök állni és elmenni vélök, | Csakhogy 
szabad, hogy független legyek. Ez utóbbi mondatban az igenév ( ál hu 
elmenni) rejti a jövó értelmű jelentó jelent. — A csak-os mondat igéje 
foglaló félmult, utórésze pedig a) jelentő jelen és majd: 675, 15 Csak 
volna harcz, csak öntenék már | Vérünket, bár csak öntenék, | Majd 
meglátjátok, holt részeg lesz stb.; b) foglaló félmult: 192, 16 Mit 
bánnám én, | Csak belém szeretne; 240, 4 Volnék bár sivatag, bns 
szigete | A tenger közepének, | Csak tégedet ne ismernélek; 90, 6 
Tudnám csak, vissza is vinném; 198, 1 Elvennélek én, csak adnának 7 
721, 5 Csak már ne volna ily borús, | Ilyen sötét felhős az ég, | Hajolva 
ablakom fölé | Talán egy kissé elmerengnék; 99, 6 S tudnám csak mind 
azt, a mit érezek, | Úgy, a mint érezem, kimondani, | Föllázadnának mil
liók velem. — Csekély változással lehet a csak-os mondat igéje foglaló 
régmúlt 8 utórésze foglaló félmult: 117,9 Békén tűrném ez óriási ter
het, | Csak elbúcsúztam volna tőle, csak | Egy szót mondhattam volna 
még neki.

Csak összetételei három nagycsoportra oszlanak, és itt megint 
fontos szerepet játszik csak helye. Egyebet jelent csak ugyan és egyebet 
ugyan csak, hasonlóan külömbözők nem csak és csak nem, csak a ki és a ki 
csak, csak a hogy és a hogy csak. A ka fél éket a feltételes mondatokhoz
utasítva e csoportokon kívül hagyjuk; hasonlóan lenne bár csak a maga 
helyén ( bár alatt) felemlítve. Az összetétel egyik részéről elnevezve csak
I. határozás, mint csak hamar: 705, 14 . . . a vendégből csak hamar 
gazda lett; 706, 4 Csak hamarkihítták a börtönből őket; — egyszer csak: 
187, 3 Egyszer csak azt hallja, hogy satb.; — egyszer nélkül is : 347, 15 
S míg egymást martuk szennyes konczokért, | Azt vettük észre csak, 
hogy satb.; — egyedül csak: 724,24 Nem engem illet az, | Egyedül csak té
ged ; — csupán csak: 133, 15 . . .' keresztülfürkésztem | Csupán csak e 
miatt; 552, 8 Hová csupán csak fénymázas czipőkben | Lehet bejárni; 
585, 32 Csupán csak a táj és az ég mosolygott: v. ö. 60, 4 Szilaj Pista 
maga nem alszik csak; 12, 25 . . . tán egy maga volt csak | Meg nem hal
lója az elmondott dolognak ; — csak nem, =  majd nem, a német beinahe: 
25, 9 Már csak nem egészen nap volt a vidéken ; 353, 11 Néha még is 
csak nem azt óhajtom; — H. a mutatós csak, ilyenek: csak úgy, =  a német 
nur so: 24, 2 János vitéz csak úgy tapogatta vállát; 229, 4 Nem, én csak 
úgy csendesen vigadok; 569, 26 Vagy már nem is látom őket, | Csak 
úgy képzelem talán; 687, 16 . . . nem lehetett] Tudni, csak ugg rémlett;
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708, 3 Ott a város csak úgy rémlik, | Mint a múlt; 740, 17 A mit szó
lott, azt csak úgy magában | Mormogta el; — csak agy, =  amúgy, a né
met fórmlich: 25, 5 A sok vén szipirtyó ben csak úgy hemzsegett; 132,
23 A melyből minden rósz csak úgy dúl szerteszét; 133, 24 . . . csak uyy 
recseg a zöld asztal; 134, 8 . . .  a dereka is csak úgy ropog bele; 215r
18 Csak úgy hízik tőlök a képzelet; 430, 19 Záporeső csak úgy szakad; 
490, 18 Fehér keble csak úgy dagad; 514, 9 Csak úgy líg-lóg derekán ru
hája ; v. ö. még 293, 10; 56G, 1; 595, 4; 726, 12; 782, 10; úgy nélkül is : 
517, 6 A szabadság zászlaja volt a szentjei, | Osa/c játszott a viaskodó 
szelekkel; — csak ugyan, =  valóban, a német fiiricahr: 18, 26 Csak 
ugyan szél támadt, még pedig nem gyönge; 210, 15 Csak ugyan meg
akarsz ölni hát ? 703,18 De már abból csak ugyan nem lesz semmi; v. ö. 
még 16, 9 ; 228, 10 ; 257, 7 ; 523, 5; 532. 4 ; — ugyan csak, =  nagyon 
is, a német tüchtig, stark: 13, 31 A rendbe szedett nép ugyan csak meg- 
állott; 16, 24 Ugyan csak járták a káromlások; 125, 5 Héj pedig ugyan 
csak járta az ütközet; 637, 13 De még a csárdák is ugyan csak 
hallgatnak; v. ö. még 504, 9. — Meglehetős számos. Hl. a visszakozás csak 
csoportja Petőfynél; ilyenek: a hogy csak, a hová csak, a mint csak, a meny
nyi csak, a merre csak, miy csak, mikor csak, mintha csak; továbbá a ki csak, a 
mi csak* Készletezését mindezeknek S. alkalmasint a II. rész számára 
szánta ; csupán csak hogy-nak jutott a szerencse az első részben érin
tetnie, csak hogy mily felületesen! Egyedül csak hoqy oly jelentékeny, 
hogy csak -tói külön szakítását érdemelte volna. Míg csak hol szókötőnek, 
hol mondatkötőnek mutatkozott, csak hogy csak mondatot vezet be. Már 
láttuk példáját csak hogy-n&k a feltételes csak rovata alatt. Legelterjed
tebb a fbagyar de vagy a német aber jelentésű, megszorító csakhogy, mind 
jelentő móddal: 594, 23 . . . dala hallatára | Keblemet megtölti a gyö
nyörnek álja, | Csak hogy, csak hogy a mig jön egy ilyen dalnok, | Addig 
hány keserves nyávogást nem hallok; 615,11 Jót kívánok én is néked, | 
Ez természetes dolog, | Csak hogy a jó annyiféle, | Hogy alig választ
hatok ; 126, 7 . . . nyomot hagyának | Magok után hosszan, | Csak 
hogy nem fehér volt e nyom mint az égi, | De sötétpiros; 25, 10 
De ki tudná sorra mind előszámlálni ? Csak hogy János mindjárt át 
kezdette látni satb.; v. ö. még 19, 35; 67, 32; 89, 3; 134, 1; 
230, 5 ; 231, 21; 256, 10; 319, 16 ; 336, 5 ; 349, 15 ; 436, 19 ; 497, 
12; 597, 13. — A korlátoló csak-r& emlékeztet: 5, 13 Akárhová lett az, 
csak hogy már oda van ; 770,26 Tettetés-e vagy belösztön, | Vagy akármi 
más, Csák hogy a halottra könnyet | Ejteni szokás. — Az említett majd 
nem értelmű egyszerű csak nem helyett: 19, 25 A pitvarajtónál be resz
ketett keze, | S mellében csak hogy el nem állt lélekzete ; 49, 22 Jó, hogy 
meg nem látták nagy meglepetését, | Mely miatt a lóról csak hogy le nem 
bukott; 744,.22 . . , szegény szivem csak hogy nem reped meg; 747, 21
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Rongyos vagyok mint az ágrul szakadt, csak hogy | Mezítláb nem járok. 
-— Sajátságosak még ezek : 73, 13 Csak hogy itt vagyok végtére; 597, 13 
■Csak hogy elhalt.

Csak-nak ikertestvére csupán, ritkább a csak-nál, pl. korlátolólag: 
19, 26 Nem látott mást, csupán egy griffmadárfészket; 536, 5 Mert nem 
maradt több, | Csupán hét árva gyermeke; 771, 25 Nem zengem ón a bort, 
■csupán | Torkomba öntöm ezután;— utántételben is: 316,10 De ez 
nagyon régen halt már meg, | Az ujabb kornak nemzedéke | Ismerte ezt 
■csupán híréből. — Rendes használatban a tetézett értelem kikerülése vé
gett az egyik ikertestvér száműzve van ; azonban együtt is találtuk as 
•említett példákban : 133, 15; 552, 8; 585, 32.

Bírálatom elején csak e három kötőszó megbeszélését ígértem. De 
nem tehetem, hogy végül az úgyis rövidre (257—259) szabott magya
rázó kötőszók tárgyalásáról nehány szót ne koczkáztassak.

A magyarázó kötőszók közt hogy hiányát leljük mirt-nek, már 
elmondottuk. — Magyarázatunkat mi csak ezekkel jelöljük: mert, 
tudniillik, ugyan ü  (de nem úgy is) és azaz. Azt vártuk volna, hogy e 
kötőszók használatáról lesz a szó. A helyett elbeszéli S. és kelleténél 
több példákban fejtegeti, hogy magyarázat és indokolás más kötőszók
kal bevezetett mondatokban is lapganghat. Ilyen mondat-szerkezetben 
mint (258): «siess, máskép elkésel,* tekinthető «máskép elkésel* a meg
előző felszólítás okának, csak hogy nincs magyarázó kötővel kapcsolva 
az előbbihez. A magyar így is mondhatta volna : «siess, mert máskép 
-elkésel.* Á beszélő mintegy követeli tőlünk, hogy a mert tel bevezetett 
mondatot a sietés magyarázatának tekintsük. Ebben a mondatban (u. ott) 
is: • elvittük a tánczba, hadd legyen öröme* a hadd-al bevezetett czél- 
zatból ugyan kiolvasható a tánczbavitel oka is, de a foglalós mondat 
mindig csak czélzatos mondat lesz. Úgy a hogy S. bánik el e fejezetben 
•a magyarázó mondatokkal, minden mondat és minden kötőszó magyará
zóvá lesz. Pl. e mondatokba: 1 .h a  eső esik, sáros lesz, 2. eső esik és 
sáros lesz, 3. azért esik, hogy sáros legyen, 4. addig esik, a míg sáros 
lesz, az «e8Ő esik* magyarázatát rejti a «sáros lesz* gondotatának. 
Ezek után bátran mondhatná Simonyi, hogy a feltételes (ha), kapcsolt 
{és), czélzatos (hogy) és határvető (a míg) mondatok és kötőszók mind 
magyarázók. Ilyen eljárás felforgatással fenyegeti a szokásos nyelv- és 

•észtani fogalmakat.
Irálya többnyire világos, némelykor a szabatosság kárára bőséges. 

Magyartalanságoknak a következőket tekintjük: 122 az ellenmondás kötő
szava, e helyett: kötőszója vagy csak kötője; 14 szokatlan e két képzés 
is : kötoszósan és kötoszótlan, e helyett: kötőszóval és kötőszó nélkül, vagy 
kötve ée kötetlen ; 5 elrövidül helyett szokottabb megrövidül vagy csak rö- 
síidül; 211 t A megengedést sokféleképen kifejezhetjük* csalf így jó; *sok
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féleképen fejezhetjük ki* ; 166 «ezek bizonyítják, mennyire egy kötőszóvá 
forrott, már össze régibb nyelvünkben ez* magyar érzékem szerint így 
Írtam volna: mennyire forrott ez ( össze nélkül) már régibb nyelvünkben 
egy szóvá (nem kötőszóvá). Sajtóhibákul csak ezeket találtuk: 119,35 
jslöli; 160, 23 táégy; 164, 1 gondolav; 226, 32 Tanuimány.

V eress I.

Ú j magyartalanságok betűrendben. Egyszersmind helyes magyarságra 
vezérlő nyelvkalauz. Irta Füredi (Führer) Ignácz. Budapest, 1882.

A régi magyartalanságokról írt bírálatunkban1) megmondottuk, 
hogy a nyelvőrzés nem Führernek való munka. Igyekeztünk akkor bizo
nyítani, hogy se készültsége, se kellő ügyessége nincs hozzá. Megbecsülve 
a jó czélért való buzgólkodást komolyan, s úgy hisszük elég nyugodtan 
meg elfogulatlanul figyelmeztettük füzetének hibáira és fogyatkozásaira. 
Az Űj Magyartalanságok szerzőjével, tartunk tőle, nem tehetjük majd 
így. A ki ilyesmit képes kinyomatni, az már nem is komolyan számba 
Tehető iró; a ki minden lapon ellent mond magának, a ki maga él olyan 
szókkal meg kifejezésekkel, melyeket csak az imént rótt meg, a ki majd 
hivatkozik tekintélyekre meg classicus írókra, majd megtámadja őket, 
-a ki a nyelvigazítás révén világnak bocsátja dühét a Függetlenség, Is- 
tóczy meg az antiszemiták ellen, világnak bocsátja minden sületlen öt
letét, a ki a helyes magyarsággal, melyre másokat vezérelni akar, maga 
sincs tisztában, az talán nem érdemli meg a bíráló gáncsot sem. Vagy 
komolyan szóba álljunk az olyan orthologussal, a ki hirdeti, hogy lövölde, 
irály, fészerö, méltány stb. helyesek, hogy kezelése valaminek, nélkülözni 
valamit, a *ha-űgy* féle mondatszerkezetek, az * azon-ezen* mint mu
tató névmás (nem csupán ugyanaz, -ez értelmében) stb. magyarosak, de 
megtámad olyanokat, mint szózat, megbünhödte, fehér («jobb fejér*), 
sebesült (mert annyit jelenthet, mint sebesedik, gyorsul), elvesztette, 
fivérét (még ma is úgy értjük: megölte ?) stb. vagy az olyan nyelvész
szel, a ki szerint tvóny ép úgy jelenthet vénséget (v. ö. tény sic!) 
mint receptet*, a ki nem meri eldönteni, hogy tételezi föl hibás-e e h. 

„föltételezi (másutt *feltételezve megbotránkoztató hiba*), de biztosan 
állítja, hogy a lövöldét helyesen képezték a lövöldöz igéből (de már a 
csapdát, ebben «egércsapda* helytelenül a csapdos-ból), a ki «szük
séges és nem hibás* új szóknak mondja a Jivér-t meg nővér-1 (mintha 
nem volna elég bátya, öcsé, néne, fitestvér, húga, nőtestvér, és nem 
hamis az analógia a testvér-re); az olyan nyelvigazítóval, a ki maga 
sem tud magyarul, és előszavában így ír: mielőtt e könyvecskémetván-

x) L. Phil. Közi. 1881. 304. 1.
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dor-útjára bocsátom, szükségesnek vélem, azt pár sornyi útlevéllel ellátni 
(a 6. lapon pedig megtámadja az «ellát* szót), vagy «most ellenben 
zárjel közt tettem ki a nevét*, «a magyarságot illetőleg bízvást állíthatni, 
hogy az valamennyi lapunkban egyformán németes>, és «majdnem 
minden lapnak egy-két társmunkása a legzamatosabb magyarsággal 
írnak*.

De restelljük a példák szaporítását. Az egész füzeten végig bosz- 
szánt e tudatlanság. Nem hisszük, hogy józan ember, a ki csak valamit 
ért a dologhoz, undor nélkül olvashatná; nem is említve a gyerekes 
.élczeléseket, melyek e tudatlanságot tarkítják (délibábos nyelvészek, 
áib-dáb igék, labancz magyarság, csehül van, auch e schöne Gegend, 
gyász magyarkák stb.); az írói viszketeg rémes példája ez, melyben el
mondva minden, a mit szerzője csak tud,' és sok egyébb, *  mit nem 
.tud; elmondva ízlés, ildomosság nélkül. Voltaképen csak ijesztő példá
nak említhető e helyen, hol derekas férfi-munkáról szokott a szó folyni. 
Igazi bírálatot nem lehet, nem is érdemes róla írni.

B abtos F.

K Ü L F Ö L D I  IRODALOM.

Terentiana. Quaestiones oum specimine lexici. Scripsit doctor Edmundus 
Hulder. Bécs 1882, 8-r. 47 oldal.

A Terentius-féle kiadásokban mutatkozó ismételt ingadozások 
(különösen orthographia dolgában) arra indították e kis munka szerző
jét, hogy az összes lectiók alapján álló szótárt készítsen. E kéziratban 
lévő szótárból közöl a munka egy mutatványt ( A — Acuo), azonkívül 
pedig több kisebb tanulmányt is összefoglal, melyek a Terentiussal 
való foglalkozás gyümölcsei. Ide számítandó több conjectura, az «-eel 
végződő görög szavak vocativusának megbeszélése, a Terentiusnál elő
forduló görög szók teljes lajstroma és végül a terentiusi homoeoteleuták 
jegyzéke. Ez alább részletesebben megbeszélendő tanulmányok meg
választásából kitűnik, hogy azok átlag szövegkritika czéljából ké
szültek.

A conjecturák sorát az Eunuchus 267 v.-nek emendatiója nyitja 
meg. Hauler ezt a verset következőleg irja: «sed parmenonem ante 
ostium hűius stare tristem videó» (vulg. ante ostium Thffldis). Második 
conjecturája a Phormio 863-ik sorában van, melynek szövege a vul- 
gátában következőleg hangzik: Pöne adprehendis pallio, a mit H. repre- 
(he)ndis'Xe változtat, a mi valószínűnek is látszik, ha eszünkbe 
vesszük, hogy a Bembinusban is az első kéz ezt a lectiót támogatja.
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azonkívül pedig számos plautnsi hely tanúskodik e kifejezésnek a 
komikusok phraseologiájában való használatossága mellett (Trin. 624, 
Mü. Gl. 60, Epid. I, 1, 1, Pseud. 249).

Azután a Hecyr. 363. versének egyik lectióját védi, melyet 
'Wagner vett át a Bembinusból (Syrus est prehendendus, Calliop. ad- 
prehendendus). Az utolsó hely a Phormiónak 82 verse, melyben 
ardere-1 ir amare helyett, hivatkozva a komikusoknál dívó phraseo- 
logiára.

Az eg-szel végződő görög szók vocativusát illetőleg az eredményt 
a paradigmaúl felvett szónál (Chremes) az, hogy a vers végén az es és 
az egyszerű « alak egyformán fordul elő, de a versen belül és különösen 
e és i hangok előtt csakis az egy es forma van megengedve.

Igen érdekesek a Terentiusnál előforduló idegen szók, melyek 
több kategóriába Boroztatnak, jelesül olyanokba, melyek már a latin 
népnyelvben is megvoltak, továbbá olyanok, melyek a görögből 
eszközölt fordítás által keletkeztek, olyanok, miket Naviusból vett át, 
továbbá melyek Plautussal közösek és melyek Terentiusnál legelébb 
kerülnek elő. Ez utóbbiaknak csekély száma (10: astu, asymbolus, 
citharistria, colax, ephebus, eunuchus, psaltria, pytisso, riscus, satrapa) 
legjobban bizonyítja, hogy Terentius nem sok szót vett át a maga jó
voltából. Külömben ezen összeállítás a szakember előtt azért is érdekes, 
mert mutatja, hogy lassankint szüksége merül fel egy oly latin történeti 
szótárnak, melyben legalább a neveknek és igéknek először való előfordulása és 
irodalmi viszontagságai föl lennének jegyezve. Terentiust illetőleg e lajstrom 
becses előmunkálat.

Áttérek most magára a szótárra, illetőleg annak mutatványára. 
A főelv, melyet annak készítője szem előtt tartott, a teljesség nemcsak 
a szókincs, hanem a formák dolgában Í9. ő ugyanis eltérve az eddigi szó
tárkiadóktól, kik emendált szövegeket dolgoztak föl, az emendálatlant 
veszi alapúi az összes codexekkel, az összes kiadásokkal, sőt a kiadá
sokból kimaradt, de másutt javaslatba hozott conjecturákkal együtt. 
Ennek haszna első sorban a teljesség. A kinek ilyen szótára van, az 
dolgozhatik Terentiusról bármi munkát úgy mintha az összes Terentius- 
irodalomnak birtokában lenne. Mert bármily kiadást használ is, csak az 
egyes szavakat kell kikeresnie, s a teljes apparatust .maga előtt találja. 
Magától érthető, hogy reáliákról vagy azoknak magyarázatáról szó sem 
lehet. Eljárásáról eléggé teijedelmes és világos elöljáró beszédben ad 
számot a szerző, s ennek néhány pontját idejegyezzük, mert meggyőző
désünk, hogy ily lexikonok készítése nagyon hálás föladat volna 
fiatalabb, philologusaink részéről, a kik nagy részt a kellő otiummal 
rendelkező tanárok. Hauler először is classificálta a codexeket és 
Umpfenbach példájától eltérve, ki a Calliopius-féle codexeket számon
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kivül hagyta, ugyancsak számba vette ezeket is, még pedig annál is 
inkább, mert — szerinte — a Bembinussal egy és ugyanazon forrásból 
származtak. A kritikai apparatusba fölvette a didaskahákat is, valamint 
Sulpicius ApollinarÍ8 periochiáit, még pedig azért, mert ezek a teren- 
tiusi nyelvjárás szellemében, annak behatása alatt készültek. Így tehát 
ha valaki Vergil-lexikont készítene, hasonlókép föl kellene vennie a 
Cataleptákat, mert ezek Vergil gondos utánzása által tűnnek ki.

A codexek osztályozását követte, midőn már a collatiókon túl 
volt, az összes helyek rendezése, melyek közül csakis a főnevek és igék
ről van minden hely versszáma följegyezve, a partikulákról általános 
szabály van és a kivételek az illető hely megnevezésével. Hasonló az 
eljárás a kiadások lectiójával és a conjecturákkal szemben.

őszintén kívánjuk, hogy a Terentius-lexikon mielőbb napvilágot 
lásson, mert a szakirodalmat egy hézagpótló művel gazdagítandja. 

Budapest, 1883 április havában.
L atkóczy M ih á l y .

V E G Y E S E K

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. május hó 2-án tar
totta felolvasó gyűlését. Elnök: Dr. Ponori Thewrewk Emil. Jegysó : 
Dr. Ábel Jenő. Jelen voltak Dr. Fröhlich Róbert, Király Pál, Malmosi 
Károly, Pirchala Imre, Dr. Biedl Frigyes, Szász Károly ministeri taná
csos. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után elnök jelenti, 
hogy Pécsi István Pindarus olympiai ódáinak és a görög anthologia 
számos költeményének rímes versekben való fordítását a társaságnak 
beküldte. Ezután Négyessy N. «Mi tehát a magyar vers?> czímű ter
jedelmes értekezését olvassa fel. Rövid bevezetés után részletesen 
foglalkodik Aranynak e kérdést tárgyaló munkájával, fölsorolja az 
Arany munkájának megjelenése után a magyar vers természetére 
nézve fölmerült sokféle nézeteket, és bővebben szól ezután Torkos, 
Gyulai, de különösen Thewrewk munkájáról, kinek alapelveit elfogadva, 
részletesen fejtegeti a magyar vers természetét. A fölolvasás végeztével 
Szász Károly részletesen és élesen bírálja fölolvasónak egyes állításait. 
Tagadja, hogy az egyenlőtlen szótagszámú ütéseknél a kevesebb számú 
szótagok hanghosszabbulás következtében épen olyan hosszúsággal bír
nak, mint a nagyobb számú szótagok, mert a kevesebb számúak után 
mindig szünet (pausa) következik, a nélkül, hogy azon szótagok meg- 
ho88zabbnlnának; tiltakozik értekezőnek azon állítása ellen, mintha 
Arany e kérdésben csak műkedvelőnek \olna tekinthető. Utána Thew
rewk szólalt fel, elfogadva előtte szólónak állításait és a maga részéről

Digitized by v ^ o o Q i e



VEGYESEK. 78$

is egy néhány kifogást tevén fölolvasó állításaira. Második értekező* 
Dr. Wlislocki Henrik volt, kinek «A czigány népdalokról* czímű érdekes 
munkáját Geréb József olvasta fel. P.

K Ö N Y V É S Z E T .
Összeállítja HeUebrant Árpád.

Endrödi S. Dugonics András életrajza. (Magyar Helikon. 3. füzet.) Pozsony,.
1883. Stampfel. (8r. IV, 24. 1.) 20 kr.

—  Kölcsey Ferencz életrajza. (Magyar Helikon. 4. füzet.) Pozsony, 1883- 
Stampfel. (8r. IV, 24. 1.) 20 kr.

Finály H. A latin nyelv szótára. A kútfőkből a legjobb és legújabb szótár
irodalomra támaszkodva. 3. fűz. Catenarius— contestate. Budapest, 1883. 
Franklin-Társulat. (N. 8r. 321— 489 hasáb.) 80 kr.

Hoffinann M. Német tan- és olvasókönyv. III. kötet. A középtanodák V. 
és VI. osztályai számára. A legújabb tanitás-terv utasításai nyomán 
szerkesztette s nyelvi, tárgyi és irodalomtörténeti jegyzetekkel ellátta. 
Budapest, 1883. Franklin-Társulat. (N. 8r. VIII, 272 1.) 1 írt 20 kr. 

Költők tára, Régi magyar. IV. köt. (Nagybánkai Mátyás, Siklósi Mihály,. 
Végkecskeméti Mihály, Battyáni Orbán, Tolnai György, három név
telen, Ilosvai Selymes Péter. 1540—1575.) Budapest, 1883. Akadémia. 
(N. 8r. VHI, 460 1.) 2 frt.

Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a m. t. Akadémia nyelvtudományi 
bizottsága. Szerkeszti Budenz J. XVII. köt. 2. fűz. Budapest, 1882. 
Akadémia.

Tartalom: Budenz J. Osztják mondatok, Vologodszki orosz-osztják 
szótárából. —  Zoltvány L. J. A Nádor-codex nyelvi sajátságairól. —  
Munkácsi B. Votják nyelvmutatványok. —  Kisebb közlések: Kunos J. 
Fordított népetymologiák. — Balassa J. Mássalhangzó-csoportok egy
szerűsítése. —  Budenz J. csag. baru «bőr» ?

Simonyi Zs. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
II. kötet. Az alárendelő kötőszók első fele. Budapest, 1883. Akadémia. 
(N. 8r. 192 L) 1 frt 20 kr.

So hokles. Antigoné. Fordította s magyarázta Csiky Gergely. (Jeles irók 
iskolai tára. XX.) Budapest, 1883. Franklin-társulat. (8r. 95 1.) 50 kr. 

Yutkovicli S. Töredékek Petőfi Sándor életéből. (Magyar Helikon. 5— 8.. 
füzet.) Pozsony, 1883. Stampfel. (8r. VII, 96 1.) 80 kr.

Conat Aug., La poésie Alexandrine sous les trois premiere Ptolomées-
(324 —222 a. J.-C.) pár A. C., doyen de la faculté de lettres de Bor
deaux, Paris Hachette. XIV és 525 1. 7 fr. 50 c.

Összefoglalása és kiegészítése azon tanulmányoknak, melyeket Conat 
eddig az alexandrin költészetről közzé tett. Lycophron Alexandráját,
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Euphoriont, kiről már Meineke igen alaposan értekezett, az alexan
drinusok drámai költészetét Conat nem tárgyalja, de annál kimerítőb
ben szól a többi alexandrinus költők életéről és műveiről, Philetaeról, 
Kallimachosról, Aratosról, Apollonius Rhodiusról, a didacticus költőkről, 
az alexandriai könyvtár őreiről stb. Úgy a tudós mint a laikus' nagy 
haszonnal és élvezettel fogja olvasni ezen alapos és szellemes könyvet.

Dr&ger A. Ueber Syntax und Btil des Tacitus. 3. verb. Aufl. Leipzig, 
Teubner, 188*2. XIV, 130. 1. 80 Pf.

A munka két főrészre oszlik, 1—89. l.-on a syntaxist, 90— 130 1. Taci- 
tusnak stílusát tárgyalja. Az első főrész 5 fejezetben szól a beszéd- 
részekről, az egyszerű mondatról, a coordinatio-, alárendelt mondat é6 
a rövidített mellékmondatról. A II. rész 11 fejezetből áll és tárgyalja 
a szóhelyezést, mondathelyezést, körmondatszövést, a kifejezés rövid- 
és tömöttségét, figurákat, metaphorákat, stilistikai hibákat, a szónoki 
és költői színezetet, más írók utánzását és a szerző subjectivitását. —  
Ámbár a munkában sok a pótolni és javítani való, de azért az, ki 
Tacitussal bővebben akar foglalkozni, nem nélkülözheti.

Feldmann Jós., Lateinische Syntax. In den Hauptregeln mit Rflcksicht 
auf die ErgebniBse dér vergleichenden Sprachwissenschaft ttber- 
sichtlich zusammengestellt. Hannover. 1882. X és 69 1. 1 márka SO.

Többet igér mint a mennyit megtart. A közönséges mondattanoktól, 
melyek nem akarják az összehasonlító nyelvtan eredményeit felhasz
nálni, csak egy pár pontban különbözik; így pl. az ablativusnak három 
részre való osztásában (honnan ? locativus, instrumentális). Külömben 
a negyedik és ötödik osztály tanulóinak van szánva; példáit nagyobb
részt Cornelius Neposból és Caesarból veszi.

Grimm W. Eleinere Schriften. Herausg. v. G. Hinrichs. III. Bd. Berlin, 
Dümmler 1883. (8r. V, 588 1.) 12 Mk.

Tartalma: Die altnord. Litteratur in dér gegenwártigen Periode 
(1820).— Zűr Litteratur dér Hunén, mit Nachtrag v. Jacob Grimm.—  
Bericht über eine Inschrift auf einem in dér Walachei ausgegrabenen 
goldenen Ring. —  Witege mit dem slangén. — Die Sage vöm Ursprung 
dér Christusbilder. — Dér Epilog zum Rolandsliede. — Zu Walther 
von dér Vogelweide. — Athis u. Propliilias. —  Athis u. Prophilias. 
Weitere Bruchstücke. — Die Sage von Athis u. Prophilias. —  Exhor- 
tatio ad plebem christianam. — Glossae Casaellanae. —  Über die 
Bedeutung dér deutschen Fingernamen. —  Nachtrag zu den Casseler 
Glossen. — Altdeutsche Gespráche. —  Altdeutsche Gespráche. Nach
trag. — Deutsche Wörter fitr Krieg. — Wiesbader Glossen.
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