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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


