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XVI. századbeli összes irodalmunkat — tudvalevőleg — erős 
protestáns szín jellemzi. A hitújítás eszméje, mely ujjászíilte az 
egész szellemi világot, valamint a külföldön, úgy nálunk is hatal
mába kerítette s épen egyik leghatalmasabb eszközévé tette az 
irodalmat is. A hitújítás bajnokai, kik fáradhatatlanok voltak az 
új tanok terjesztésében, nem érték be azoknak puszta ólöszóbeli 
hirdetésével, — hatni kívántak szélesebb körben s későbbi száza
dokban is ; s e czélra a könyvnyomtatás feltalálása óta az irodalom 
kínálkozott legalkalmasabb eszköznek. írogattak tehát csaknem 
mindnyájan. Mindenki, a ki némi erőt, hajlamot avagy csak lelke
sedést érzett magában, kötelességének ismerte ez utón is előmoz
dítani a hitújítás ügyét. Egyik szent énekeket, Istent dicsérő 
hymnusokat irt, másik a hit alapjául szolgáló bibliát fordította le ; 
ez prédikácziókat, kegyes elmélkedéseket készített, amaz a megtisz
tított vallás elveit fejtegette; — s vitáztak, támadó és védő polé
miákat folytattak tobbé-kevésbé mindnyájan.

Ilyen módon a vallásos buzgalom forrásából csakhamar igen 
élénk s igen gazdag irodalom keletkezett, mely — ha bizonyos 
tekintetben egyoldalú volt is, — egyenesen a kor szelleméből 
fakadt, a kor uralkodó eszméit és vágyait hirdette s a szellemek 
legfőbb szükségeit kielégítette; állami és társadalmi viszonyaink 
fejlődésére hatalmasan befolyt és — a mi irodalomtörténeti szem
pontból a legfőbb, — alapjául szolgált a tulajdonképeni könyviroda- 
lomnak.

E protestáns szellemű irodalomnak egyik buzgó úttörő 
munkása volt az a férfiú is, kinek feledésbe borult emlékét ez 
alkalommal föl akarom eleveníteni.

Philolngiai Közlöny.  VII.  7. - 5 1
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786 NAGY SÁNDOR.

I.

Sztárai Mihály életét és működését koránt sem ism erjük 
olyan részletesen, a mennyire XVI. századbeli irodalmunk e kiváló 
alakja valóban megérdemelné. A reformátor és a költő a lak ja  
aránylag még eléggé kidomborodik, de a magán ember csaknem  
egészen homályba vész; inkább csak munkásságának nyom ai 
maradtak fenn s gyér adataink alapján csak annyit tudunk ró la , a 
mennyi irodalmunk s a magyar prot. egyház történetébe szorosan 
belevág.

Így mindjárt származásáról sem szerezhetünk biztos és 
kimerítő tudósítást. Az bizonyosnak látszik, hogy — miként kor
társai közül oly sokan, — vezetéknevét szülővárosától vette. Oly 
divat volt ez nálunk ama korban, mint külföldön a nevek lefordítása 
latin vagy görög nyelvre; s költőnk követte a divatot. A Sztárai 
név e szerint biztos útmutatással szolgál költőnk szülőhelyének 
kutatásában.

Sztára nevű helység kettő létezett s létezik mainap is hazánk
ban : egyik Somogymegyében, Szigetvártól nem messze, — a másik 
pedig, mely a gróf Sztáray család ősi fészke, Zemplénmegye nagy- 
mihályi járásában esik. Költőnk tehát minden valószínűség szerint 
ezek valamelyikében jött világra.*) A kettő közt választani nem 
nehéz, bár íróink e részben eddigelé nem tudtak megegyezni. 
Szirmay Antal költőnk ifjúkori tartózkodását és sárospataki m űkö
dését tekintve, őt minden habozás nélkül zemplénmegyei eredetűnek, 
sőt egyenesen a később grófi rangra emelkedett Sztárai család 
tagjának vallja2) ; míg ellenben Gyöngyösei Bénjámin és Toldv, ki

*) Tudtommal Sinay Miklós, debreczeni tauár volt az első, a ki 
Sztárai szülőhelyéül a biliarinegyei Esztár falut gyanította, mire e két 
névnek (Esztár—Starinus) rokon hangzásán kívül egyáltalában semmi más 
oka nem volt. ( Sinay, N ic .: Praelectiones Publicae in Históriám Ecclesia#- 
ticam Saec. XVI. Kézirat a M. Nemz. Muzeum könyvtárában). — Az ő 
puszta gyaüítását Budai Ézsaiás (Magyarország Históriája. 3-ik kiadás. 
Pest, 1833. II. k. 101. 1.) és Tóth Ferencz (A magyar- és erdélyországi 
prot. Ekklézsiál■ históriája. I (egyetlen) darab. Komárom, 1808. 31 1.) 
minden habozás nélkül tény gyanánt fogadják el. — Első, ki Sztár&u (So
mogymegyében) kereste költőnk bölcsőjét, Gyöngyössi Bénjámin volt. 
(Sztárai Mihály baranyai reformátor Apológiája. Tud. Gyűjt. 1830. évf. 
V. köt. 55. 1.)

a) Notitia Hist. Cottus Zempléniensis. Budae. 1801. pag. 59.
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n források hiányos ismerete miatt költőnk sárospataki működését 
kétségbe vonja, a somogyi Sztárán keresi bölcsőjét.

A zempléni Sztárayak családfája, amint azt eddigi adataink 
alapján össze lehet állítani, csakugyan igazat ad Toldynak; mert bár 
a  Mihály név a családban e korban is többszörösen előfordul, mégis 
meg kell vallanunk, hogy ezek közül egyik sem jelölheti költőnket.

Ezen egyetlen negatív bizonyítékon kívül azonban semmit 
sem hozhatunk fel Toldy állítása m ellett; mert az okok, melyeket 
ő említ, épen olyan sulylyal bizonyítanak Szirmay mellett is, a ki 
egyébiránt nem maga találta ki Sztárai zempléni származását, 
hanem Csécsi Miklós, volt sárospataki tanárnak egyik kézirati 
munkájából vette.*) — Költőnk ifjúkori nevelkedése s pályájának 
első évei pedig kétségtelenné teszik zempléni születését. Mert 
megengedve, hogy a somogyi Sztárán született, hol keressük az 
utat, mely őt innen még talán gyermekéveiben, az ország másik 
szélére, a ferenczrendiek sárospataki klastromába vezette ?

Költőnk zempléni származásában tehát csakugyan igaza van 
Szirmavnak. De vajon nem állít-e kelleténél is többet, midőn őt a 
ma is élő hasonnevű grófi család tagjának vallja, — megállapítani 
nem lehet. Sem írott bizonyiték, sem más adat nem szól e rokonság 
mellett. A családfa néma tagadása ellene bizonyít ugyan, de koránt
sem elengedő arra, hogy ennek alapján e kérdést eldönthetnők. 
Én részemről nem tartom tehetetlennek a rokonságot s a családfa 
ellenmondására nagyon könnyen találok magyarázatot.

Költőnk bizonyára kora ifjúságában, talán még gyermekévei
ben kilépett a családi körből. Egyházi pályára szánta magát s a 
ferenczrendiek sárospataki klastromába lépett, mi által aztán meg
szűnt számottevő tagja lenni a családnak. Ha már az egyházi pálya 
is ennyire elválasztotta a családi körtől, — prof. hitre térése meg 
egyenesen kizárta belőle örökre. Vérszerinti rokonai, kik hivek 
maradtak az ősi hithez, kétségkívül lelki fölháborodással vehették 
tudomásul s soha meg nem bocsáthatták neki e lépést, mely felfo
gásuk szerint kárhozatos hitehagyás, Istentől bűnös elszakadás 
volt, kivált épen papi személy részéről. Ez adhatná magyarázatát 
annak, miért nem tud költőnkről a Sztárayak családfája semmit.

l ) E kézirat Zemplénmegye levéltárában őriztetik. Hivatkozik reá 
Szombatki János i s : Históriáé scholae seu collegii ref. Sárospatakiensis. 
(Magy. prot. Egyház történelmi Emlékek.) Sárospatak. 1860. pag. 11.
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NAGY SÁNDOR.

Születése idejét megállapítani még nehezebb. Adataink ez 
iránt épen semmi felvilágosítást sem nyújtanak. Gyöngyössi B é n 
jámin számítása 1496-ra ü t , *) Toldy pedig általánosságban a  
XYI. század elejére teszi. Költőnk életének későbbi m ozzanataiból 
következtetve, minden valószínűség szerint szintén a XVI. század 
első éveire ju tunk ; s részletesebb adatok hiányában, be kell é rnünk  
ez általános meghatározással.

Gyermekkoráról, neveltetéséről s tanulói pályája kezdetéről 
semmit sem szólhatunk: forrásaink e tárgyat egészen mellőzik. 
Valószínű, hogy gyermekévéiben bekerült a ferenczrendiek sáros
pataki iskolájába s itt végezte tanulmányait. Minő lehetett a képzés, 
melyet e helyen nyert, csak gyanítani lehet; bizonyára sem jobb , 
sem rosszabb nem, mint a minőt hazánk többi ilynemű tanintézetei 
nyújthattak. Egyébiránt úgy látszik, hogy Sztárai szellemi fejlő
désére a hazai iskolázásnál jelentékenyebb befolyást gyakorolt a 
külföldi.

Skaricza Máté, szintén prot. prédikátor s XVI. századbeli 
iró, az egyetlen tanú, a ki költőnkről följegyezte, hogy Paduában 
tanult. 2)

A paduai egyetem anyakönyve — legalább tudtommal — ez 
ideig kiadva nem lévén, Skaricza ezen adatának hitelességéről 
közvetlenül meg nem győződhetünk; de mégis megbízhatunk benne, 
mert föltehető, hogy Skaricza, ki akkor tájban tanult Tolnán, m ikor 
Sztárai ott mint prédikátor működött, azonfelül szintén megfordult 
a páduai egyetemen is, költőnk élete folyását — legalább fő moz
zanataiban — igen jól ismerte. Ez okból valóban sajnálnunk kell, 
hogy csupán egy pár adatot jegyzett fel róla mellékesen.3)

*) I. h. 76.1. E számítás kissé erőltetett. Gyöngyössi csak liogy kimentse 
költőnket az unitarismus vádjából, melylyel Jaukowich illette (*1 magy. uni*. 
egyházról. Tud. Gyűjt. 1829. évf. VI. köt. 4:2. 1.) születését s ifjukori tanul
mányait minél korábbi évekre, az unitarismus keletkezését jóval megelőzött 
korszakba iparkodik visszatolni. E törekvéséből származnak többi téves 
állításai is.

2) Skaricza Máté : Vita Stephani Szegedini. Lásd ennek : « Theologiac 
8iucerae loci communes* (Basileae. 1585.) czímü munkája előtt.

3) Florimond de Bemond állítását, mely szerint Sztárai Melanchtlion- 
nak volt tanítványa és hazatérte után a Kárpátok tövében telepedett le, 
hová Wittenbergböl vagy Nürnbergből német prot. papokat hivott be, 
(História dér Ketzereien. Grosz-Glogau, 1676. 546 S.) egészen mellőzliet-
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A paduai egyetem a XV. század folyamán olasz földön első 
rangú tanintézet volt s hírnévben mindjárt a bolognai után követ
kezett. Tanszékein a kor leghíresebb tudósai fordultak meg, kik az 
akkori szokás szerint ez intézetben sem maradtak ugyan hosszabb 
ideig, de a városi tanácsnak s a püspöknek volt rá gondja, hogy 
ismét valamely nagyhírű tudós foglalja el a megürült tanszéket. 
Minthogy pedig a tudomány-szomjazó ifjúság mindig a leghíresebb 
tudósok előadásait kereste föl, a páduai egyetem általában véve 
igen népes vo lt: a művelt Európának majdnem minden nemzetéből 
voltak látogatói; — nem hiányoztak a magyarok, csehek, lengye
lek sem.

A tanítás itt is olyan volt, minő a középkori egyetemeken 
általában. Nem tudományt, hanem csak könyveket tanítottak, 
melyeket örök érvényű kanonokul tekintettek; s ki ezeket betanulta, 
közfelfogás szerint eleget tanult, borostyánkoszorút és doctori 
czimet nyert.*)

Minő tanulmányokkal foglalkozott itt a mi Sztáraink, — 
csak sejteni lehet. A theologiai collegiumnak lévén tagja, a szent
atyák iratai, a metaphysica és morális philosophia voltak tanul
mányainak főtárgyai. Nincs ugyan rá adatunk, de komoly törek
véseit s alapos tudományos készültségét ismerve föltehetjük, hogy 
megszerezte a szokásos iskolai czímeket is.

Egyetemi tanulmányainak, vagy helyesebben olaszországi 
tartózkodásának hatását inkább csak költői munkássága tünteti fel. 
Kétségtelen ugyanis, hogy finom hallérzéke, melynek nyilvánulá- 
saival énekeinek minden sorában találkozunk, az olasz zene és 
költészet hatása alatt fejlődött; s a zenében való jártassága, mely 
őt képessé tette eredeti énekdallamok szerzésére, s az a szép 
éneklés, melylyel — mint látni fogjuk, — messze földről magához 
csalogatta a népet, egyenesen olaszországi tartózkodásának gyümöl
cse, az olasz zene és olasz dalok tanulmányozásának eredménye.

Egyetemen töltött éveinek számát szintén nem tudjuk. 
A tanulmányozás külföldről jövő ifjak számára, kik, mint napjaink
ban is szokás, a hazai tanfolyam befejezése után mentek külföldi

jük. mert nemcsak semmi bizonyítékát nem találjuk, hanem minden jel 
ellene szól.

l) Facciolati, Jac. De gyvm. Patavino Syntagmata X I I , Patavii, 
1752. p. oá, 10O etc.

Digitized by v ^ o o Q i e



790 NAGY SÁNDOR.

egyetemekre, -— teljességgel nem leven szabályozva, ifjaink sa já t 
tetszésök szerint szabták meg egyetemi tanulmányaik időtartamát, 
úgy, hogy némelyek csupán egy, mások ellenben 3—4, sőt 5 évet 
fordítottak e czélra.

Sztárairól Páduából hazatérte után is csak töredékes adatok 
szólanak; az időközt, mely tanulmányai bevégzése s nyilvános 
reformátori fellépese közt esik, nagyon kétes világításban látjuk.

Forrásaink egybevágó adatai alapján annyit tény gyanánt 
fogadhatunk el, hogy visszatért szülőföldére s a mohácsi vész ideje 
táján Palóczi Antalnak, Sárospatak urának nivari papja volt. 
E minőségben el is kisérte urát a tolnai táborba; így tehát részt 
vett a mohácsi csatában is s bizonyára nemcsak buzgó imáival, 
hanem szemelyes vitézkedésével is lelkesítette társait, mint oly 
sokan az egyházi rendből. A végzetes csata ő reá kettős gyászt 
hozott: ura, az agg Palóczi Antal is a csatatéren maradt. *)

A nagy nemzeti catastropha után ismét visszatért költőnk 
Sárospatakra, mely most részint némi homályos jogczímen, részint 
az erőhatalom jogánál fogva az ifjú Perényi Péternek, néhai Perényi 
Imre nádor fiának kezére szállott. Költőnk az új birtokos mellett 
is megtartotta előbbi tisztét; itt élt még sok-sok éven át s itt találta 
a retormatio áramlata is, mi egyszerre más fordulatot adott pályá
jának.

Érdekes volna tudni, micsoda véletlen szellőcske volt az, 
mely a gerjedező láng egy kis szikráját elröpíté a hatalmas Perényi 
Péter udvaráig. Skaricza, ki Sztárainak Percnyihez való viszonyát 
nem említi, csak annyit tud e tárgyban, hogy költőnk Luther 
irataiból s mások buzgólkodása folytán ismerkedett meg a refor- 
matio tanaival. — Valószínűleg a felvidéki német kereskedők által 
jutott Luther müveihez s talán a Perényi udvarában megforduló 
idegenek nyújtottak új meg új tápot fogékony lelkének.

Bármint legyen is a dolog, annyi bizonyos, hogy míg hazánk 
többi reformátorai alig egy-két kivétellel mindnyájan külföldi 
egyetemeken, az elsők épen Luther és Melanchthon élőszóbeli 
előadásaiból szívják magokba az új eszméket, addig Sztárai itthon, 
pataki magányában gyulád lángra a reformatio szikrájától s magára 
hagyva, csupán lelke ösztönét követve készül a reformátori pályára.

*) Szombatiti : i. in. 16. 1.
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S épen ez az, a mi az ö érdemeit fokozza. Ha a derék Dévai Bíró 
Mátyást buzgalmáért kortársai * magyar Luther» névvel tüntették 
ki, mit az utókor Ítélete egyhangúlag jóvá hagyott, — a mi Sztá- 
raink, kinél nagyobb buzgalmat nem fejtett ki s nagyobb ered
ményeket nem mutat fel reformátoraink közül senki, bizonyára 
szintén megérdemli, hogy neve a jobbak között említtessék.

Az időpontot, melyre Sztárainak az új hittel való megismer
kedése esik, bajos volna pontosan meghatározni. Forrásaink kivétel 
nélkül a legelső reformátorok közt említik. Szirmay Antal a Patakon 
élő hagyomány alapján elég körülményesen elmondja Sztárai 
áttérését és házasságát s idézi a szinte közmondásossá vált szavakat, 
melyekkel társát, Kopácsi Istvánt is az áttérésre ösztökélte; *) — de 
évszámot ő sem tud. Egyébiránt e tényt nem is lehet pontosan évhez 
kötni, mert nem pillanat műve, hanem lassú átalakulás eredménye. 
Gondolhatjuk, hogy ha minden forrás keze ügyében esett is, áttérése 
nem volt elhamarkodott. Későbbi pályája folyamán oly szilárdságot, 
oly rendkívüli buzgalmat tanúsít a hitben, a minő csak mélyreható 
tanulmányozás s ezen alapuló rendíthetlen meggyőződés gyümöl
cse lehet.

Bizonyára nem rohant vakon, elkábulva az új eszmék varázsá
tól, hanem fontolgatva, a régi és új egyház tanait összehasonlítva, 
birálgatva, minden kis érvet latra vetve haladt az új tanok elsajá
tításában. Nem kevés idő kellett arra, míg lelkében a régi és új 
elvek harcza lefolyt, míg az ó hit romjain fölépült az új s mig a 
homályos sejtelem teljes bizonyossággá, az első benyomás szilárd 
meggyőződéssé, elő hitté s az öntudatlan ösztön egész életén át 
lelkének egyedüli mozgató erejévé nőtte ki magát.

E nagy forradalom, mely költőnk lelki világában kitört, úgy 
látszik, már 1580-ban egyelőre lecsillapult. Ez időpontra teszik 
forrásaink Perényi Péter áttérését, a mi — legalább részben — 
költőnk érdeme.2) A hatalmas és gazdag Perényi Péter áttérítése 
méltó kezdet Sztárai reformátori pályájához; s a sárospataki iskola 
és templom felállítása, mire szintén Sztárai és Kopácsi ösztönözte 
a bőkezű patronust, méltó folytatása e kezdetnek. Valószínű, hogy 
költőnk nem csupán erkölcsi támogatásban részesítette az új iskolát,

iSequere Kopácsi.* I. 1). 
*> Szomhathi: i. m. 13. 1.
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banem Kopácsival megosztva n tanítást, kezdetben működött is 
benne; *) de ez csak mellékes foglalkozás volt, tulajdonkópeni tisz te  
ezután is az udvari papság maradt.

Ilyen pártfogó mellett, kinek környezete biztonságát, gazdag
sága jólétet s nem közönséges műveltsége szellemi élvezetet nyújto tt, 
bizonyára boldog napokat élt költőnk. Még ekkor nem fejt ki 
nagyobb mérvű munkásságot, csak Perényinek él s talán ta n u l
mányainak, melyekben még aligha éri, véget. Talán ez is egyik o k a  
annak, hogy nyilvánosan még nem lép föl.

Meddig maradt Perényi udvarában, forrásaink nem em lítik . 
Bevárta-é, mig ura végkép megbukott s fogságba került, m elyből 
csak a halál szabadította ki ? — avagy már 1539-ben, midőn D évai 
a pataki udvarba került, megvált-é tőle? — egyáltalában n e m  
tudjuk. Sem távozásának, sem ott létének nincs jele. H ajlandó 
vagyok mégis azt hinni, hogy megmaradt uránál ennek elfogatásáig; 
s ez esetben találkoznia kellett Patakon Dévaival, ki már ek k o r 
Calvin tanait vallotta; s talán épen tőle tanulta meg ezeket 
költőnk is, mert annyi világos, hogy 1543-ban, mikor nyilváno
san kezd reformálni Baranyában, már egészen Calvin híve volt s 
zsoltárai, melyek ez időben készültek, szintén ennek szellem ében 
írattak.2)

Pártfogója gyászos bukását bizonyára mélyen fájlalta k ö ltő n k ; 
nagy csapás ez rá nézve i s ; s nem szive háláján múlt, hogy m üvei
ben nem állított neki emléket. — De kérdés, vajon ha e catastropha 
be nem következik, nem áll-é be köztük is szakadás az eltérő v a l 
lásos nézetek miatt, mint ez Dévaival történt ? így Sztárai őszinte 
fajdalommal s mély hálával hagyta oda Patakot, új otthont, ú j 
működési tért keresendő.

Első pillanatra meglepő, hogy épen az ország másik sarkán, 
Baranya alsó szélén, Laskó nevű faluban találkozunk ismét vele : 
de az utat, melyen idejött, nem nehéz kinyomozni. Valpó, Siklós vár 
es környéke a mohácsi vész óta Perényi Péter birtokában volt, kiről 
többek közt azt is említi Sinay, hogy egyik birtokáról a m ásikra 
utazgatott, magával hordván családját s udvari papját is, k inek

*) U. a. ál. I.
*) A lutheránus Bauliofer öt lutheránusnak tartja, épen olyan tévesen, 

mint Jaukovvieh és Várfalvi Nagy János unitáriusnak. E téves nézet azon
ban czáfolutot sem kíván. \Lásd Bauliofer alább idézendő müvét.)
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ilyen módon alkalma nyilt a reformatio tanait ut közben mindenütt 
h irdetn i.*)

Ezt tudva, nagyon természetes, hogy költönk Baranyát 
választotta, hol a viszonyokkal már meglehetősen ismerős lehetett 
s hol a reformatio még csak alig volt ismeretes; de a talaj kellőleg 
készen állott az új magvak befogadására s csak férfiú kellett, ki 
valódi hivatással, törhetlen buzgalommal fogjon a nagy munkához. 
Sztárai vállalkozott a nehéz feladatra.

0  ekkor — a mennyire gyanítani lehet, — már ötven év körül 
lehetett; de még férfiúi ereje teljében tűnik fel. Ekkor éri el a 
legmagasabb fokot munkásságának mindkét iránya. Calvin tanai 
m ár egészen megszilárdultak lelkében; az általa reformált egy-

• házakat ezek értelmében szervezte s maga is hü maradt e hithez 
végleheletéig. Azt az utolsó lépést, mely a calvinismusból a szent- 
háromság megtagadása által az unitarismusra vezetett, ő nem tette 
meg csak gondolatban sem. Egész élete s hátrahagyott művei 
világosan mutatják ezt s Jankowich csak e csalhatatlan bizonyítékok 
ismerése nélkül tarthatta Őt a magyar unitarismus egyik úttörő 
bajnokának.2)

Mély hittel 8 férfias lelke teljes hevével fogott a nagy munká
hoz, melyet aztán lankadatlan kitartással folytatott mindhaláláig. 
Reformátori munkásságára vonatkozó gyér adatainkat a legközvet
lenebb forrásból, magának Sztárainak 1551 jun. 10-én kelt s 
Tuknai Miklós 3) nevű barátjához Bécsbe küldött leveléből merítjük,

*) Sinay: i. m.
2) I. h. Állítását Várfalvi Nagy János is elfogadja; de bevallja, hogy 

Sztárai később Calvin tanához áthajlott. (Az unitáriusok énekes könyveiről. 
Keresztény Magvető VI. köt. 106. 1.).

3) E férfiú kilétét kinyomoznom nem sikerült, mert ilyen név iro
dalmunk évkönyveiben nem fordul elő, Horvát István nagybecsű *K-ntdi- 
torum Lexiconv-a sem tu l róla semmit. (M. Nemz. Muzeum könyvtárában. 
Kézirat.) — A bécsi egyetem anyakönyvében az 1549. év alatt van beírva 
egy Nieolaus TlwlnensU, de a következő években már nem találkozunk 
nevével. (Franki Vilmos : Hazai és külföldi iskolázás a XVI. században 
Budapest, 1873. 231 1.). Mindamellett is én Tolnai Miklóst egy és ugyan
azon személynek vélem azzal, a kihez Sztárai egyetlen ránk maradt levelét 
intézte s azt hiszem, hogy Buliinger leveleinek kiadója rontotta el a Tolnai 
nevet, mint elrontotta a Fejértói Jánosét is (szerinte Reyerthoy). (Misééi- 
lanea Tigurina. II. Theil. II. Ausgabe. Zürich, 1723. áOO—áOl l.| — 
Ugyanezen Tolnai Miklós Lampe (helyesebben Ember Pál) szerint 1588-ban
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mely mint költőnknek egyetlen ránk maradt levele s mint életrajzi 
adalék, egyaránt elég fontos arra, hogy belőle az ide vágó részeket 
fordításban közöljem.

«Kedves Miklós, megkaptam leveledet, a melyben kérsz, hogy 
Isten igéjének gyarapodása és gyümölcsözése felől tudósítással 
szolgálnék nemcsak neked, hanem Bécsben és Bécsen tú l élő 
testvéreinknek is s részeltetnélek benneteket is a közös öröm ben. 
Bizony nem férne levélbe, ha részletekbe akarnék bocsátkozni; 
azért csak a legfőbb pontokat fogom érinteni. Hét éve m últ m ár, 
hogy én Isten akaratából a török uralma alatt álló Álsó Baranyában
— mint első és egyedüli — Laskó városában, mely egy m agyar 
mérföldre esik Eszéktől, az Ur igéjét hirdetni kezdtem és már in n en  
és túl a Dunán és Dráván, a többi testvérekkel----------- s a s z e n t
lélek segélyével 120 egyházat építettem, a melyek közül m in- 
denikben egy értelem szerint hirdettetik és vétetik az Ur igéje, és 
pedig oly nagy tisztasággal, hogy sokan állítják, miszerint jo b b an  
szervezett egyházakat azoknál sem láttak, a kiknél az Ur igéje 
ide s tova 30 év óta hirdettetik. Semmi dicsőséget nem kívánunk 
magunknak e részben, hanem az egészet Isten hatalmának tu la j>
donítjuk .---------- Hosszú lenne elbeszélni kedves Miklós, micsoda
összeütközéseink voltak e hét év alatt az Ur igéjének hirdetésében 
a pápa embereivel. Elég legyen csak annyit irni, hogy m indenütt 
legyőztük s mint farkasokat a Krisztus aklától messze elűztük 
őket: némelyeket a Tisza, másokat pedig a Száva folyón túl m enni 
kényszerítettünk, t. i. túl a sarmatákon és túl a Jeges Kaukázu
son, — a mint a költő mondja. Ez évben pünköst napján a Yalpó 
és Vulkovár környékén tartott zsinat alkalmával két ütközetben 
legyőztük őket és közülök némelyek a félelem miatt kénytelenek 
voltak a teknő alá bújni, a melyen három asszony ült, innen ered 
a szlávok eme közmondása: Popge pod Coritom, pod Troyam 
senom. Isten veled!#

Kár, hogy ez érdekes levél nem bocsátkozik részletekbe, csak 
legfőbb vonásaiban ismerteti írójának reformátori munkásságát. 
De ránk nézve igy is nagyon becses, mert rajta kívül nincs semmi, 
a mi Sztárai magán jellemére, egyéniségére vetne világot. Hogy

tolnai pap volt. (História ecclesiae reformatae in Hungária ct Transyl- 
vania. Trajecti ad Rhenura. 172S. pag.

Digitized by v ^ o o Q i e



SZTÁRAI MIHÁLY ÉLETE. 795

buzgó, vallásos kedely s hivő lélek volt, reformátori s irói működése 
egyaránt fényesen bizonyítja, de magán jelleméről csak ez egyetlen 
levele alapján alkothatunk némi képzetet. Egyenes, nemes lélek, 
komoly kedély, férfias jellem, melyben annyi az önérzet, mint az 
igazi szerénység, — ezen tulajdonságok alkotják költőnk egyénisé
gét, a mint az egyetlen levelében nyilatkozik. Ilyennek mutatja egész 
élete pályája is.

Az általánosságokhoz, melyek e levélben foglaltatnak, igen 
érdekes adalékokkal járul Pathai Sámuel, tolnai prédikátornak 
1647. sept. 10-én kelt s Szilágyi Bénjámin sárospataki tanárhoz 
intézett levele, mely szintén megérdemli, hogy idézzem belőle a  
Sztáraira vonatkozó sorokat.

«A megváltás 1,617. évében két álló esztendeig tanítói tisztet 
viseltem a laskói iskolában. Még az időben éltek a régi öregek 
közül, kik szemtanúi, voltak a reformatio kezdetének, melyet Alsó- 
Baranyában és a Dráva folyó két partján, az innenső és túlsó 
részeken, úgy a magyarok, mint a szlávok közt Sztárai Mihály 
indított meg. 0  alig ismert határt az egyházak reformálásában 
(legalább ezek úgy mondták). Mikor hirdetni kezdte az evangéliumot 
a  nyilvános gyülekezeteknek, előbb Dávid zsoltárait, melyek közül 
a kiválóbbakat igen szép átdolgozásban hazai nyelvre tette át, a 
melyeket mainap is használunk az egyházakban, — nagy áhítattal 
és különös kellemmel énekelte a nép előtt. Énekeivel annyira 
felbuzdította a népet (mert azelőtt ilyesmit soha sem hallottak), 
hogy a nagy sokaság a közel eső helyekből mindenfelől hozzátódult 
s oly nagy számban, hogy alig lehetett hozzáférni. Minthogy pedig 
magas és egyszersmind csengő hanggal volt megáldva, mint zene
értő, oly szépen és oly kellemesen énekelt, hogy gyönyörű énekeitől 
egészen meg voltak igézve az emberek. így az egész hegyaljai 
vidéken gyorsan elterjedt a hír, hogy új vallás keletkezett, melyet 
meg az öregek sem hallottak soha; ezért seregestül tódult a nép a 
közel fekvő összes városokból és falukból Laskóra, mint valamely 
híres vásárra. Látván azért a derék hírnök, Sztárai, hogy a tanulat
lan nép oktatására a kedvező alkalom elérkezett, hogy az igaz 
vallást és az evangeliomi igazság fényét nekik megmutassa, úgy 
alkalmazta beszédeit, hogy azokban az igazságot minél világo
sabb bizonyítékokkal mutatta meg s a misének, bűnbocsátó levelek
nek és más szertartásoknak, mint emberi találmányoknak hiába
valóságát annyira bebizonyította, hogy csakhamar a r. cath.
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frátereket, papokat és szerzeteseket elbocsátva, a pápától elszakadtak 
és az egyházat Sztárainak adták át.#1)

E két levél adataihoz csak egy pár megjegyzést ak a ro k  
csatolni.

A terület, melyre Sztárai reformátori működése kiterjedt, 
1543 óta török hódoltság volt ugyan, de ez oldalról a reform átio 
terjedése legkisebb akadályba sem ütközött: a török nem avatkozott 
a vallás dolgaiba; előtte cath. és prot. egyaránt hitetlen gyaur s 
adófizető rabszolga volt.

De — mint leveléből olvassuk, — annál több baja vo lt 
Sztárainak a cath. egyház papjaival, a tar papok-\í&[, kiket m ű 
veiben is oly gyakran emleget. A németországi divat, a cath. és 
prot. hittudósok nyilvános vitatkozása ekkor tájban kezdett ná lunk  
lábra kapni s úgy látszik, Sztárai is ezeket érti a «conflictus»-ok 
alatt, melyek azonban igen sok esetben nemcsak szóviták voltak , 
hanem a kedélyek túlságos izgatottsága, a hivő lélek türelm etlen- 
sege s mindenek felett a közmondásos «furor theologorum# fo rron 
gása miatt valóságos fegyveres csetepatékká lettek.

A győzelmeket azonban, melyekkel az ilyen párbajok Sztáraira 
nézve végződtek, nem róvhatjuk csupán az ő rovására. Az eszmék 
győzelme volt az minden egyes esetben; s a helyzet, a kor szelleme, 
a laicus közönség kedvező hangulata s titkos rokonszenve is n ag y 
ban elősegítette annyira, hogy minden ilyen mérkőzésnek szükség
kép az uj egyház diadalával kellett végződnie.

Az egyházak, melyeket megtérített, uagyrészben ugyanazok 
lehetnek, a melyeket Larnpe 2) s utána Bőd P éter3) felsorol, a  ki 
még a XVIII. században is 120-ra teszi a baranyai kálvinista egy
házak számát.

Sztárai baranyai püspökségét adatokkal kimutatni — legaUbb

*) Lanipe: i. 11 1. p. 6til et stqq. Krdekes még a következő részlet is. 
Az ó-egyház hivei leselkedni kezdtek költőnk után, hogy elveszejtsék; m it 
ö megsejtvén, hogy ellenségeit megtréfálja, egy ízben nyers tököt szúrt 
karóra kapuja mellé a kerítésen belül. Az ólálkodók ezt Sztárai kopasz 
fejének vélve, szörnyű dühvei leverték, s csak ekkor vették észre tel- 
sülé-iöket.

■| I. m. 67G et seqq.
3) His/oiia Erei. ltefonn. Kézirat a M. Nemz. Muzeurn könyv

tárában.
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eddigelé — nem lehet; de nagyon természetes, hogy az általa 
reformált és szervezett egyházakban némi felsőbbséget gyakorolt. 
Sem Fejértói1), sem maga Sztárai nem említi ugyan a nSenior* 
czímet, de ez legfölebb csak annyit bizonyít, hogy ezt még akkor 
nem méltóságnak, hanem tisztnek, hivatalnak tekintették. Meg
lehet, hogy Sztárainál a szokásos czím hiányzott csupán, de a 
hatalom bizonyára megvolt s ha nem is választáson, de személyes 
érdemeken alapult.

Sztárai tevékenységének kettős iránya szoros kapcsolatban 
van egymással. Térítői munkásságával egyszerre indul meg s vele 
lépést tart irói munkássága is.

Kétségtelen, hogy az általa szerzett zsoltárok reformátori 
munkássága első éveiben készültek s térítési munkájában hatalmas 
fegyverül szolgáltak. Ezekkel s egyházi tanításaival az egész isteni 
tiszteletet magyar nyelvűvé tette; s fentebb olvastuk, mily nagy 
varázst gyakorolt ez a népre. Egyházi beszédei nem maradtak reánk 
s nem is tudunk rólok semmit, ügy látszik, ő maga sem tartott 
sokat rólok, mert bizonyára nem irodalom számára, nem cicerói 
műgonddal s finom Ízléssel készült szónoki remekek, hanem a 
czélhoz, a hallgatóság szája izéhez s a körülményekhez alkalmazott 
oktató, fejtegető és buzdító beszédek voltak, melyek hihetőleg kellő 
mértékben megfeleltek a czélnak, melyet költőnk velők elérni töre
kedett, de tisztán művészeti szempontból aligha helyezhetők egy 
sorba akár énekei, akár többi költeményeivel.

Azon kérdés kutatása: vájjon kiterjesztette-é költőnk az 
énekszerzést a szláv nyelvekre is? — nem tartozik a magyar 
irodalomtörténet feladatai közé. Lehetetlenség nincs a dologban, 
mert hogy a szláv nyelveket alaposan ismerte, mind felvidéki 
származása, mind a szlávok közt kifejtett térítői munkássága kétség
telenné teszi.

Az énekköltészettől az epikai s innen csakhamar drámai 
münemre tért át, követve a fejlődés természetes menetét. így 
irta 1546-ban Eleázár históriája-t 1549-ben Adtál király-t, 
1550-ben pedig drámairodalmunk legrégibb emlékét, A papok 
házassága czimü drámáját.

Az időtartamot, meddig Baranyában működött, könnyű szer

vi Mise. Tigur. pag. 198.
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rel meghatározhatjuk. Tuknai, helyesebben Tolnai M iklóshoz 
intézett levele 1551 jun. 10-én Laskón kelt; ekkor tehát m ég  i t t  
tartózkodott. Két év múlva pedig Tolnán találkozunk vele *), h ova  
részben korábbi ismeretsége, részben talán egyik társának Eszéki 
(Zigerius) Imrének ajánlása alapján hívták meg.

Toldy a közbeeső két évre teszi Sztárai tanári m űködést a 
gyulai iskolában2) : ellenben Haan Lajos — nem tudom mi a lapon  — 
1554-et említi.8) Minthogy Haan Sztárainak ifjúkori tanulm ányait 
illetőleg is tévedésben van s emez állítását sem támogatja sem m ivel, 
inkább csatlakozom Toldy véleményéhez, mint a mely Skaricza 
Máténak teljesen hitelt érdemlő adatain alapszik.4)

A tanári pályán, mint tudjuk nem először működik ez 
alkalommal; de valószínű, hogy nem kizárólag ezzel, hanem  egy
úttal papi teendőkkel is foglalkozott.

Ez utón könnyen érthetjük azt is, mint került Szegedi K íb 
István, a ki ez időben szintén tanár volt a gyulai iskolában, Sztárai 
mellé Tolnára mintegy segédül s mint nyerte el 1554-ben a laskói 
prédikátorságot s vele együtt a baranyai superintendensi tisztet. *)

De püspöki tisztet viselt ugyanekkor maga Sztárai is, a 
tolnai kerületben. Úgy látszik, itt szintén huzamosb ideig ta r 
tózkodott, mert Athatiasius-A (1557.) utólsó versszakában, sőt 
1559-ben kiadott drámája czímében is Tolnát (Altinium) m ondja 
tartózkodása helyéül; s egyáltalában semmi jel nincs rá, hogy innen 
idő közben elköltözött volna. Már itt- nem oly szembeszökő tevé
kenységet fejt ki, nagy eredményeket nem mutat fel; de azért 
gondolhatjuk, hogy a ki Baranyában oly rendkívüli buzgalmat 
tanúsított, tétlen itt sem maradt. A reformatio még Tolna városában 
sem vergődött teljes diadalra; Skaricza és Pathai Sám uel6) bizony
sága szerint a harcz az ó és új egyház hivei közt még mindig folyt,
8 Sztárainak itt is sok és heves vitája volt a tar papok’kai.

*) Skaricza : i. li.
*) I. li. 46 1.
8) Békésmegye lwjdania. Pest. 1870. 67, és 74. 11.
4) Gyöngyössi B. vélekedése, mely szerint itt nem a békésmegyei, 

hanem a Baranyában fekvő Gyulát kell érteni, — egyenesen azon törekvés
ből származik, hogy költőnkről az unitarismus gyanújának árnyékét is 
elhárítsa. I. li. 88. 1.

6) Skaricza: i. h.
a) L li.
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különösen pedig József bará tta l; mig végre, hihetőleg még Sztárai 
prédikátorsága alatt, a catholicusok teljesen kiszorulté k a városból s 
a  szép nagy templom a reformátusok kizárólagos birtokába ment át.

Ha azonban itt kifejtett munkássága még sem ért el oly ma
gas fokot, minőnek baranyai működése alatt tanúi voltunk, annak 
egyik oka lehetett betegeskedése is, a melyről ekkor készült 
Athanasius-ÁbMi emlékezik.

• Ezer ötszáz ötven és hét esztendőben.
Ez ének két részét a Duna mentében,
Egy nyomorult ember rendelé versekben,
Isten adja neki legyen egészségben,
Hogy munkálkodhassék a harmadik részében*.

A harmadik részt még ez év folyamán megírja s ki is adja 
ugyan, de még folyvást betegeskedik s még mindig nyomorult em
bernek vallja magát. Úgy látszik, nem valami válságos bajban, 
hanem lassú, hosszantartó nyavalyában sinlődik, mely bár gátolja 
munkálkodásában, egészen tehetetlenné még sem teszi.

Lassankint kiépül s írói tevékenysége is megmarad az 
előbbi színvonalon. Mindjárt Athanasius után uj tárgyakat is ragad 
meg. Egy uj drámán dolgozik, mely a Papok házassága-nak pen- 
dantja leend s alig végzi ezt be, Crammerus Thamás Érseknek 
históriáját kezdi versekbe foglalni.

De ez időponton túl ismét homályba kezd veszni pályája. 
Még csak egy-egy pillanatra tűnik fel s egyszerre elvész szemeink 
elől minden nyom nélkül.

ügy látszik, Tolnát 1559 végén odahagyta s Debreczenbe 
költözött. Debreczeni prédikátorsága emlékét — az év meghatáro
zása nélkül — Ember Pál tartotta fenn*) s állítása ellen eddigelé nem 
is támadt kétség. Szinte jól esik tudnunk, hogy a magyar refor
matio e buzgó harczosa elvégre oly nagy kitüntetésben részesül, 
hogy meghívást nyer a fényes és gazdag debreczeni ref. egyház 
szószékére, hol Huszár Gál és Szegedi György voltak elődei s a 
nagy Méliusz volt előbb tiszttársa, nemsokára pedig közvetlen 
utóda. Az érdem jutalma, a reformátori buzgalom megkoszorúzása 
volt e kitüntetés; kétségkívül annak tekintette az egész magyar

x) I. m. pag. 627 & 628.
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ref. egyház is. A buzgó térítő, ki oly híven küzdött a hitújítás ü g y e  
mellett mind az életben, mind az irodalomban, kétségkívül n a g y  
hírnek s tekintélynek örvendett hitsorsosai között. Ennélfogva 
föltehető, hogy a debreczeni prédikátorsággal együtt a superin ten- 
densi tisztet is viselte, bár Ember Pál hallgat róla.

Debreczenben kifejtett működéséről nincsenek adataink, de  
hogy munkás szelleme — legalább az irodalom terén — most sem  
szűnt meg munkálkodni, bizonyítja az, hogy Cranmer Tam ásról 
irt epikai müvét, — a mint erről szóló egyetlen adatunk m ondja,
— 1560-ban fejezte b e .1) Eddigi > adataink szerint ez költőnknek 
utolsó munkája s irodalmunkban eddigelé merőben ism eretlen. 
Annál örvendetesebb tehát, hogy kitűnő tudósunk, Szilády Áron —  
a mint magától értesültem — a British Museum egyetlen példá
nyáról pontosan lemásoltatta s a «Régi magyar költők tárá»-nak 
következő kötetében közre is fogja bocsátani.

Nincs kielégítő adatunk Sztárai debreczeni prédikátorságának 
tartamára sem ; csupán annyit tudunk bizonyosan, hogy 1561 decz. 
13-án egy Debreczenben kelt okmányt Méliusz Péter ir alá m int 
debreczeni püspök.á)

Minthogy ez okmány hitelességéhez a gyanúnak még csak 
árnyéka sem férhet, el kell hinnünk, hogy költőnk már ekkor 
nem volt debreczeni prédikátor és püspök. Fölmerül tehát a kérdés: 
vájjon meghalt-é e rövid időközben vagy csak más egyházba 
költözött át? Az előbbi föltevést költőnk gyanítható öregkora 
tolnai betegeskedése s nyomtalan eltűnése nagyon megerősíti: 
Skaricza Máté tanuságtétele pedig, ki Szegedi életrajzában, melyet 
1568-ban irt, költőnket piac memoriae jelzővel említi, — minden 
kétségen felülálló tény gyanánt tűnteti fel. Természetes tehát, hogy 
íróinknál e föltevés közhitté vált s mélyen meggyökerezett egész 
irodalmunkban. De mélyebben ereszkedve forrásaink vizsgálatába, 
találunk egy pár mellőzött adatot is, melyek e közhitet egyenesen 
megtámadni látszanak.

A Nemz. Múzeum könyvtárában Tóth Ferencz, jelen század 
beli prot. egyháztörténelmi író kéziratai közt egy Michael Starinux 
aláírással ellátott levélre akadtam, mely Pápáról 1570. febr. 7-én

List Franké: Catalogue. Nro 61. Leipzig, 1870. 92 1.
2) E szavakkal: Somogyi Péter pap, püspök. Lásd: Révész Imre : 

Meliusz Peter emlékezete. Debreezen, 1873. 10. 1.
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Sopron város tanácsához intéztetett. A levél irója — pápai prédiká
tor — köszönetét küldi a soproniaknak azért, hogy öt hívták meg 
prédikátorul; 8 ígéri, hogy bár az utak rossz volta miatt tüstént 
nem indulhat, rövid időn meglátogatja hü magyarjait s vagy maga 
fog köztök maradni vagy — beleegyezésükkel — más alkalmas 
egyént fog közéjök rendelni.*)

A kézirat egyszerű hitelesítetlen másolat s nincs rajta meg
nevezve a forrás sem, melyből vétetett. Ezért nem is merészeltem 
hitelt adni neki s figyelmen kívül akartam hagyni, annyival is 
inkább, mert maga e kéziratok gyűjtője is teljesen mellőzi; a 
Pápai ref. szent Ekklézsia históriája-bán 2) sem meri említeni. De

Tóth Ferencz : Egyházi Tár. IV. Darab. A levél merőben isme
retlen lévén, nem tartom feleslegesnek egész terjedelmében közölni.

Gr&tiam et Pacem a Domino Patre per Filium ejus unigenitumr 
eoaeteruum atque con substantialem, verum Deum atque hominem, Domi- 
num uostrum Jesurn Christum, mediatorem nostrum unicum.

Magnurn Divini Amorís testimonium, ejusque vim atque efficaciam 
in vestris Pectoribus residere, Dornini et Patres Honorandi, Fratres in 
Christo Charissími, ex vestris facile cognovi litteris, quí primam atque 
praecipuam muneris vestri curam intelligentes, fraternaque charitate arden- 
tes, populum Christianum vobis subjectum verbo Dei pascere, eidemqne 
Sacramenta a Deo instituta per verőn Pracdicatores pure administrare 
curatis: atque in hoc ipso non solum inclytae nationis vestrae Germanicae, 
séd etiam dispersae nostrae Nationis Hungaricae curam babentes, ad illo- 
rum institutionem me indignum Domini nostri Jesu Christi servulum ex 
istis Confinibus Miserriiiii Regnis nostri evocatis. Ego verő pro vestro erga 
Deum fratresque vestros amorem (sic!), etiam in absentia Principis nostri 
atque invitis omnibus hic me detinere volentibus, paratus essem statim 
vobis obtemperare et ad vos ascendere, vosque videre, nisi me itineris diffi- 
cultas propter equos meos satis maci len tos domi detineret.

Conabor tamen, quam primum íieri poterit, vestris votis satis facéré, 
et vos atque Hungaros meos videre, quibus (si Deo visum fuerit) in annun- 
ciando Dei verbo vei ego inserviaro, vei aliurn aliquem idoneum cam volun- 
tate vestra loco mei illis substituam.

Christus Dominue vos cum vestra republica atque omnibus Chris- 
tianis per totum Orbem dispersis in hoc Novo anno quam felicissime con- 
servet. — Dátum Papae, 7 Februarii Anno Domini 1570. Michael Starinus, 
Pafitor et Concionator ibidem.

Ab extus: Amplissimo Senatui, Magistro Civium, Judici atque Jura- 
tis Civibus Civitatis Soproniensis, Dominis Patribus et Fratribus in Christo 
honorandis et Clarissimis.

8) Komárom, 1808.
Philologiai Közlöny. VII. 7.
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Bauhofernek névtelenül megjelent egyháztörténelme *) ebbeli k é t
ségemet végkép eloszlatta. 0  soproni származású lévén, felhasználta  
e müvéhez szülővárosa levéltárának adatait is s itt egyebek k ö z t 
eme levél eredeti példányát is megtalálta s reá művében h iv a t
kozik is. 2)‘ Ö e szerint saját szemével látta s bizonyára kellő szak 
ismerettel megvizsgálta ez okmányt; — adata tehát teljes h i te lt  
érdemel. De ugyanő még egy lépéssel tovább is vezet bennünket.

Tudja nevezetesen azt is, hogy a levél irója e meghivást —  
nem tudni mi okból — nem fogadta el, tehát megmaradt a p áp a i 
egyház szolgálatában továbbra is. Azonban már 1574 elején, m iko r 
a soproni parochia ismét megüresedett, mintha megbánta v o ln a  
ez elhatározását, maga folyamodott e hivatalért, de — a m in t a  
városi számadások egyik tétele mutatja, — talán mert az e lső  
meghivást nem fogadta el, a soproniak nem őt, hanem B eythe 
Istvánt, a későbbi superintendenst hivták meg. — Itt aztán m eg 
szakad minden nyom.

E hiteleB adatok alapján még 14 évet kellene költőnk földi 
pályafutásához toldanunk, ha ugyan e pápai prédikátort a mi k ö l
tőnkkel egy és ugyanazon személynek nyilatkoztatnék. De épen e 
kérdés az, melyre igennel válaszolni nem merek, mert nem hihetem , 
hogy az a Sztárai Mihály, ki a gyászos emlékű mohácsi csatában 
mint már iskolákat végzett s körülbelől 30 éves férfi vett részt, oly 
viszontagságos múlt után is 1574-ben még folyton folyvást fárad 
hatatlan tevékenységben éljen; nem hihetem, hogy egy 80 év 
körül levő aggastyán, kinek vállaira csak magas életkora is ón súly  - 
lyal nehezedik, aggkorát s ezzel járó gyöngeségeit feledve, kész 
legyen nyugalmas otthonából kimozdulva, idegen körbe, ú jonnan  
alakult egyházba 8 előbbi hivatalánál alacsonyabb tisztségre lépni 
át csak azért, hogy hű magyarjait az Ur igaz tudományával táplálja, 
holott épen ezt miveli Pápán is. — És a mi szinten sokat nyom , 
Skaricza idézett állítása e föltevésnek világosan ellentmond.

Ám higyje Bauhofer, hogy a soproni levéltárban őrzött levél 
irója csakugyan a mi Sztáraink s ennek alapján hadd sorozza ő t a  
a lutheránus egyház tagjai közé, — az elfogulatlan vizsgáló azon 
hitre fog térni, hogy ama levél irója nem maga a mi költönk, 
hanem másik Sztárai Mihály, valószínűleg az ő fia.

') Gexchichte dér evang. Kirche in Ungam. Berlin, 1854.
*) U. a. 119 1.
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Szirmay Antal előadásából tudjuk, hogy költőnk kilépvén a 
szerzetesi rendből, Luther példájára szintén megnősült, nőül vevén 
Bánóczi Istvánnak csinos külsejű özvegyét.*) E házasságnak 
gyümölcse lehetett az a Sztárai Mihály, kit hitbuzgó atyja szintén 
papi pályára nevelt s kit aztán — bizonyára részben atyja érdemei 
után, talán Huszár Gál ajánlására, — a pápai egyház hivott meg 
prédikátorául; s ennek kezétől származhatott a kérdéses levél.

Maga az idősb Sztárai már debreczeni prédikátorsága idejében 
elvénült, elerőtlenedett. De a hitújítás harcza még nem ért véget. 
Az újabb generatio, mely már egészen az újkor szülötte volt, örök
ségül vette át e harczot az apáktól s folytatta fokozott erővel, 
szívós kitartással. Csuda-é tehát, ha e forrongásban az egyes 
elvéBz ? Mihelyt kidől a küzdők sorából, elenyészik minden nyom a; 
a  fegyvereket, melyek lehanyatló kezéből kihullottak, más friss 
erejű karok ragadják fel s a hézagot, melyet kidőlte okoz, már a 
következő pillanatban befolyja az emberáradat. Az egyén elvesz, 
csak tetteinek emléke marad fenn.

Ez volt sorsa Sztárainak is. Míg munkál, küzd és diadalmas
kodik, teljes világításban látjuk nemes alakját; mihelyt visszavonul, 
leszorul a cselekvés teréről, lassankint feledésbe merül, élő halottá 
válik, mintegy bizonyságául annak, hogy csak addig élünk, a 
meddig munkálkodni meg nem szűnünk.

(Vége következik.) Nagy S ándor.

Hylas.

(Propert. I, 20.)

Baráti tanácsom vedd Gallnsom észbe 
S őrizd meg örökké a szívedbe vésve:
• Oktalan szerelmes sorsát maga rontja,* 
Az Argóhajósok esete is mondja.
Tégedet is lángra egy Hylas gyulasztotfc, 
A régi Hylasnak szép mássa, szakasztott. 
Sajkád’ ha röpíti umber folyam árja, 
Testedet Anio hulláma ha járja ;

x) I. m. Pag. 59. V. ö. S zom ba th i: i. m. pag. 12.
52*
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Bár merre kelsz szélén a gigászi partnak,
Kies kanyargási akárhova csalnak :
Őrizd kapzsi sellők rabló seregétül,
— Itália sincsen ily szeretők nélkül, —
Nehogy mássz zord szirtet s jégfedte hegyormot, 
Uttalan partokon ne kelljen bolyongnod,
Mint idegen parton Herkulesnek kellett 
Búját panaszolni szilaj habok mellett.
Mondják, hogy az Argó, révéből kiszállva 
Indúlt a Phasiahoz, nagy-messzi utára. 
Túlhaladva immár tengerén Hellének,
Sziklád Mysiában kikötőt leiének.
Békés* földre lépve a hősök csoportja,
Pihenőnek össze puha lombot horda.
De messzire bolygott a Herkules társa,
Hogy akadjon vízre, enyhitő forrásra.
Boreas két fia de nyomba' követte,
Kalais meg Zetes, szárnyalva felette. 
Csók-rablani rája lebegve lecsaptak,
Fordulva, kerülve hő caókokat adtak, 
ő  bújta verdeső szárnyaikat küzdve,
A légi rablókat egy gallyal elűzte.
Boreas két fia végre meghátrála
És ment Hylas, ment hajh! a sellök javára.
A szikla-csúcs alól egy forrás ott fakadt,
És sellŐk tanyáztak vígan a víz alatt. ,
Senkitől nem ápolt gyümölcstermő fáknak 
Megrakott ágai föléje hajlának.
Körötte a rétet csermelye öntözte,
Fehér liliom rajt’, piros pipacs közte.
Rózsás gyermekújjal ő ezeket tépte,
Hisz’ nem komoly dolog, virág járt eszébe’. 
Egyszer oda hajlott a kedves hab felé,
A hízelgő képet tűnődve nézdelé ;
Végre vizet merni korsót ereszte le,
S vállal neki dőlve már húzná fölfele,
De báján felnyúltak a vizi leányok,
Bámúlva szakíták félbe szokott tánczok’. 
Leránták magukhoz a könnyű habokba; 
Hylasnak végszava társát kiáltotta.
Herkules messziről ad rá ezer választ:
Csak a parti szellő visszhangozza már azt. 
Intelek hát Gallus, jól őrizd szerelmed, 
Gyönyörű Hylasod’ nymphákhoz ne engedd.

D r . CSKNGERI JÁNOS.

FORDITÁHOK.
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AZ ATTIKAI KÖZTISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL.

(Vége.)

ELSŐ FEJEZET.

Az u. n. ayáiv.

Ha az attikai törvénykezés történetét, a mennyire ezt a ránk 
m aradt tudósítások megengedik, áttekintjük, lehetetlen legelőször is 
észre nem vennünk, hogy a törvénykezési eljárások fejlődésével a 
megtorlás módja is változik, s hogy különösen mennél tovább hala
dunk a megfigyelésben, a pénzbüntetés a halálbüntetéssel szemben 
annál nagyobb tért foglal el. Draco törvényhozásától tehát, bár ez 
részleteiben előttünk ismeretlen, a tiz szónok koráig olyan változá
son megy át az attikai büntető törvény, a melyet történeti utjának 
minden phasisában végigkísérnünk lehetetlen ugyan, de a melyet 
lényegileg mégis felfoghatunk és ha nem történelmileg, legalább 
psychologiailag ok adató Ihatunk. A praktikus attikai nép azon kor
ban, a melyről mi szólhatunk, belátta már, hogy a Plato-féle szép 
elvvel szemben a pénzbüntetés az államnak több anyagi hasznot 
hajt, mint morálist a halálbüntetésnek a régi törvényeknek meg
felelő gyakoribb alkalmazása,1) s épen azért olyan esetekben, a hol 
higgadtságát a büntető eljárás folyamán megtartotta, a hol meg
fontolással ítélt, ritkán szólott ítélete halálbüntetésre; sőt, ha 
egyes esetekben engedett is némely izgató beszédek hatásának,

*) E praktikus észjárás illustrálására közöljük Demostlienes következő 
idevonatkozó helyét, a melyből a főelv: «a czél szentesíti az eszközöket*, 
tisztán kivehető. Persze ethikai szempontból sok kifogás férne ez okosko
dáshoz. (adv. Leptin. 504.): «e<rri yao . . . .  icivta; jxsv ?oü; vájxouc úfxív . . . 
jnouoaffT̂ ov »ó; xáXXt<rr* systv, fiáXiaxa 81 toütoüs, ot’ wv ?J uixpxv rt (jLê áX̂ v sax’ 
ihoii tt)v KÓXtv. i l v \  8* o’jtoi tívs;; oi ts toí; áyaSóv t'. jzo : o 3 <p. toc; Ttua; ŐtÖávTe; 
xa\ ot Tót; ravavTta rpáttouat ta? ?i;x<opí&;. eí yap ábcavcs?, <•>$ áXr]3<7j$ ta; é v  sói; 
Wjiloií <po(3oüjj.svot xo3 xaxóv ti jíouÍv áicoaratsv, xai návte? Ta? iizi tat; euep-
•Yeoíai; 8(->ptáí T̂jXtuaavte; 3t yprj ítpárcetv npo&otvto, tí xcoXúst [xsyí̂ niv eívat tt;v 
~óXiv, x«\ jjávxa; ypr(<rroL>; xa\ urjőeV eTvat Jtovr,p<5v.» V. ö. csaknem ugyanazon 
szavait Lycurgnsnak, in Leocrat. 10.
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idővel megbánta ítéletét, s nem ritkaság, hogy azokat vonta fele
lősségre, a kik a halálbüntetés alkalmazására rábírták.1) I ly en  
körülmények között nem csodálható, ha a tíz szónok korában  a 
törvényszék nem igen alkalmazta már magát a régebbi tö rvények
hez, s ha a görög szónokok nem győzik a bíróság előtt ta r to tt  
beszédeikben a régi jó időket, midőn a gonosztévők még szigorúbb 
büntetésekkel Bujtattak, eleget emlegetni, s az emlékezetből e lm o
sódott szigorú törvényeket az enyhe újabbi keletüekkel szem be
állítani.2)

* *
*

A mi már most a pénzbüntetést illeti, önként előáll i t t  azon 
kérdés, hogyan történhetett a törvények által előre m egszabott 
pénzbüntetés behajtása tisztviselőkkel szemben.

Eddigi tárgyalásunkból is kiderül, hogy azon esetre, h a  a 
bűntény nem volt annyira nyilvánvaló, hogy a tisztviselő ipso ju re  
elmarasztaltathatott volna a törvényszabta pénzbüntetésben, de 
közérdekű volt, a fennebb előadott eljárásokhoz kellett akár az  ál
lamnak, akár magánosoknak fordulnia, vagy, hogy ha a bűntény  
inkább magánjellegű volt, a magánvádat a számadás alkalm ával 
lehetett a megkárosított magánembernek benyújtania. Az előbbi 
eljárások folyamán a bűnösség bebizonyulása esetére a tisztviselő 
letétetett, és a törvényszabta pénzbírságban m arasztaltatok e l ; 8) a

l) V. ö. Xenopli. I. 7. 34.; az arginusaei hadvezérek elité ltetése  
után «ou JtoXXio xpövto utJTepov jxsTÍaeXE toÍ; ’ASíjvaíots, xaí g ĵ t̂travTí, otf.ve; 
tov őíjulov e£rj7iáTT]aav, jrpojSoXa; ajTíov sívat, xa't xaTarrifca:, iái? av ’ xpt-
Sőíaiv. . .»

*) Hogy ily szigorú törvények még positiv vétségekről is gondoskod
tak, erre vonatkozó példáúl 1. Diogen. Laert. I, 57. (ed. Kraus. L ip s., 
1759.) «tco . . . apyovrt, Sv pe ó̂tov Xt(©St), SávaTov sívat ttjv *TiH“av* (Solon.) A 
YJ[xvaatáp^r];-okra vonatkozólag Aesch. in Tim. 1 2.

3) Itt nem érthetünk Platnerrel (II, 116) egyet, a ki e kérdést futólag
érin ti; megengedjük, hogy a büntetés a bűnösség kimondása után a köte
lességmulasztás vagy a bűntény napjától számíttatott (v. ü. Dem osth. in
Tlieocr. 1337 . . . .  tov vójaqv, S; áspeíXecv xeXsJet a7t’ exsívr  ̂ tíj; f^épa;, io ’ av
ooXrj rj nap a p f) tov vóuov r4 t'o îjcpiaaa stb.), de azt már nem (115. 1.), hogy a
bizonyító eljárásra szoruló, de törvényszabta büntetés alá esi) bűntény «ein 
besonderes 5tfra/erkenntniss erfordert*.
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hivatalról való számadáskor pedig mint közönséges polgár ellen 
volt ellene bármely törvényszabta büntetést inditványozó 
beadható. Hihető, hogy ha birságát nyomban kifizette, politikai 
jogait csorbitatlanúl tartotta meg, míg ellenkező esetben a köz
pénztárnak adósok névjegyzékébe Íratott.1)

Kérdés azonban, miképen történt a pénzbüntetés behajtása 
és a tisztviselőnek a hivatalból való letétele azon esetben, ha bűn
ténye annyira nyilvánvaló jellegű volt, hogy a bizonyítási eljárásra 
nem is szorult. S ezen kérdésnél valóban zavarba jönnénk, ha a 
prytanok es proédrusok egy bűnesete más értesüléseinkkel össze
hasonlítva felvilágosításúl nem szolgálna.2) Ezen bűnesetből részint 
közvetlenül, részint következtetés útján megtanúljuk, először, hogy 
a  törvényszabta birság mindjárt a nyilvánvaló kötelességmulasztás 
vagy bűntény megtörténtekor esedékessé vált, s a bűnösök az illető 
összeg erejéig rögtön felírattak az államnak adósok névjegyzékére; 
másodszor, hogy rögtöni lefizetés esetére a tisztviselők minden 
valószínűség szerint tovább hivataloskodhattak; s harmadszor, a 
mi a legfontosabb, hogy azok ellen, a kik büntetésöket nyomban 
le nem fizették, de hivatalukról még sem mondtak önként le, 
sv§s&€-szel lehetett élni, mint olyanok ellen, a kik a közpénztár
nak adós létökre hivataloskodtak.8)*

*) A tisztviselőknek a közpénztárnak adósok névjegyzékét illető bűn
tényei êySeYYpaff(, (SooXsúac'o;, xypoupíou) azon büntetéssel jártak, hogy maga a 
hibás tisztviselő íratott fel a megkárosított magánember helyett az adósok 
névjegyzékére. Lex. Seguer. p. 317. Az eljárás ezért ugyanaz maradhatott.

*) Platner (II 115) nem reflektál arra, hogy a büntetést a törvény 
határozta meg, s ezért itt és I. *33. lapon azon kérdést veti föl, vájjon 
miféle magistratusnak lehetett joga felírni és behajtani a pénzbírságot azon 
esetre, ha ez egy másik tisztviselőt ért? A kérdést neki nem is sikerült 
megfejteni. Véleményünk szerint a tisztviselőkkel szemben sem volt szükség 
kivételes eljárásra; mert a bűntény megtörténte után vagy megfizette a 
tisztviselő a törvényszabta pénzbírságot, s ekkor nem volt szükséges a fel
jegyzés és behajtás, vagy nem fizette meg és lelépett hivataláról, s ez 
esetben mint egyszerű polgárral lehetett vele elbánni, vagy sem meg nem 
fizette a bírságot, sem le nem lépett s ekkor evőeiiji; útján ítéltetett el még 
a birságon felül is büntetésre, még pedig, ha a Demostli. (in Lépt. 504) 
által említett törvény újabb keletű, halálbüntetésre. Negyedik eset nem 
képzelhető; különben v. ö. még Demosth. in Theocr. 1337—1338.

3) Ez az evosifo-nek a tisztviselők ellen használható egyedüli esete, 
a mely az svSeiÉi; sajátságos természetének teljesen meg is felel. A pryta-
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Hogy milyen határok között mozgott ezen törvényszabta 
birság, erről a következő ránk hagyományozott törvényekből érte* 
sülhetünk, a melyek a büntetést képező pénzösszeget határozottan  
megjelölik.

Az első archonnak kötelessége volt szükség esetén kényszerí
teni az örökös leánynak (íj ércíxXn^os) legközelebbi férfi-rokonát, 
hogy vagy házasítsa ki a leányt, vagy maga vegye el. H a ebbeli 
kötelességét elmulasztotta, ezer drachmát volt köteles fizetni H é ra  
istennő pénztárába,1) a mi évi jövedelme minimumának kétszere
sével ért föl,2) még akkor is, ha az első vagyon-osztályba tartozo tt.

Attikából nem volt semmi más termény kivitele megengedve, 
csak az olajé, éspedig, kivéve a panathensei győzteseket, ez is csak 
bizonyos kiviteli adó lefizetése ü tá n ;8) a csempészeket nyilvános 
átok alá kellett az első archonnak vonnia. Ha pedig ezt elm ulasz
totta volna, Solon törvénye értelmében száz drachmát kellett fizet
nie a közpénztárba.4)

Tudomásunk van egy későbbi néphatározatból arról is, hogy 
ha egyike azon hivatalnokoknak, kik a sulyokra és mértékekre 
ügyeltek fel, kötelessége ellen vétett, ezer drachmát kellett Dem e
ter és Persephone számára fizetnie.5)

nők és prue lrusok esete, a mely nélkül ezen eljárás ismeretére nem jöhettünk 
volna, a következő: (Dein. in Timocrat. 706/7): «I*v o*. «pyTxv*t; ;xr,
/.ara t« feYpaujiéva Tr(v lxxXr(atav, 5j 01 jzpóeöpót ur, yp7jUxr(T<o7t xxrx tá vsyoau- 
(4Íva, ooeí̂ etv tu>v ;asv rpuiávírov íxzvvov yiXit; őpayjxa; í«pa; tí$ *A$r(va* t»őv o’í 
zpoe$p*ov ixavzo; o?et\éTto TSTTapaxovra őpa/aa? íepas zrj ’A$r,va' xa't svSci;*.; 
l<mo Tzp'o; to'u? Seatxo.&cTa?, xaSá-ep éáv tt; apyíj ooeíXtov rü Srjioaíto* ot ő'; SstjxoSc*- 
xat to’j; evősiy^vTa; e?ffaY<5vTfov sí; tó Ötxaaníptov xata tov v<5uov». (ujpía; opx/- 
ua; tcTtapá/.'.vTa helyett Westermann conjecturája. Diudorf nem fogadja el. 
Télfy, C. J. A. comm. ad 148. igen, 1045. sz a. nem. L. Boeckh, Staatsliaush. 
I. 494/5. Tízezer drachma csakugyan túlságosan sokuak látszik, s a Solon- 
féle első osztály évi jövedelme minimumának húszszorosa volna; ha tehát 
az illető vagyona 5%-nál többet jövedelmezett, több mint egész vagyona; 
a mi örökös atimiát jelentene).

Hogy az gvőet̂ i; csak a nem fizetés esetére történhetett, erről Af. és 
Sch. 243. Platn. I. 274. kk. Hefft. 202. velüuk megegyeznek.

*) Demostli. adv. Macartat, 1068.
a) Mert egy medimnus olnj vagy gabona ára egy drachma volt, Plut. 

Sol. c. 23. T é l f y / *1. 1.
#) Sehol, in Pindar. Nem. X, 64, Télfy, C. J. A., comm. ad 154>6.
4) Plutai’ch, Sol. c. 24
f') Boeckh, Staatsh. I. 4U5; Beilage IX. §. 2.
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Demosthenes Macartatus elleni beszédéből értesülünk egy 
kötelességmulasztás megtorlásáról, a mely a községi főnököket 
(ŐTj(jLap-/oi) terhelte. Ha ugyanis a megölt vagy hirtelen halállal 
kimúlt ember testét rokonai, a kiket a község főnöke erre felszólí
tan i köteles volt, nem vitették el a községből, akkor egyelőre a 
rokonoknak adott kölcsönképen a község főnökének kellett gon
doskodni arról, hogy a holttestet elvigyék, eltemessék, s hogy a 
község a szennytől megtisztíttassék, mindezt a mint lehetett, oly 
kevés költséggel; de ha ezt elmulasztotta, ezer drachmát kellett 
fizetnie a közpénztárba. A mit pedig elköltött, annak kétszeresét 
Tolt köteles behajtani az illető rokonoktól; s ha ezt elmulasztotta, 
magának kellett ezt is lefizetnie.1)

Voltak az ilyen határozottan szóló törvényeken kivül olyanok 
is Attikában, a melyek a pénzbírságot az egyes esetekre való vo
natkozással szabták meg.

így például ha a pénzbírságban elmarasztalt olajfa-kiásónak 
bírságát a törvényszék illető elnökei2) (r̂ sjjLwv) nem tudatták a 
praktorokkal és Athéné sáfárjaival,8) úgy, hogy az elmarasztalt 
egyén nem került bele az államnak adósok jegyzékébe, ezen eset
ben Ők maguk voltak kötelesek a magas pénzbírságot, minden 
olajfa után száz drachmát megfizetni.4)

Ugyanilyen tekintet alá esik a törvény azon rendelete, amely 
szerint a praktoroknak és sáfároknak új adósok névjegyzékébe 
való beiktatás alkalmával elkövetett csalásai úgy voltak megbünte- 
tendők, hogy a megkárosított polgár helyett maga az illető tiszt
viselő tartozott a bejegyzett összeget megfizetni.5)

Ezen rovat alá tartozik továbbá a pénzbüntetésnek tényező 
által való meghatározása, oly módon, mint a hogy például különö
sen a ScopoSoxta,6) de a xXo7rí) dirjtioaícov 7] ispűv yjtiq^Ázm bűntényére

x) Demostli. adv. Macartat. 1069.
2) Ha a feljelentés az olajfát kiásó ellen alakjában történt, akkor 

az első archon vitte az ügyet a törvényszék elé (Pollux VIII. 47); ha 
7pa?7i a<je(Jsíx; alakjában (mert az olajfa Athéné istennőnek volt szentelve), 
akkor a második archon. (Pollux VIII, 90. Demostli. in Androt. 601.)

*) Mert a birság egy tized része Athéné pénztárát illette, nemcsak 
ezen, hanem sok más esetben is.

4) Demosth. adv. Macartat. 1074^5.
6) Lexic. Seguer. p. 317.
4) Pinarch. in Demosth. 60, in Aristogit 16, 17.
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is1) az elfogadott, illetőleg elsikkasztott összeg tízszeres m egtérí
tését rendelé büntetésül a törvény. Különben ilyféle büntetéssel 
már eddig is találkoztunk.

A kilencz archon2) megvesztegetésének esetére külön in téz 
kedés is volt. Ezeknek ugyanis eskütétel alkalmával meg kelle tt 
igérniök, hogy ez esetben saját testükkel egyenlő súlyú a ran y  
szobrot fognak a delphii Apolló tiszteletére felállítani. Már hogy 
ezt betüszerinti értelemben venni képtelenség, az első tekintetre  
bizonyos. Épen azért, több-kevesebb szerencsével számosán tö re 
kedtek ezen intézkedést megmagyarázni. Némelyek szerint csak 
aranyozott szoborra kell gondolni; de még ennél is keresettebb 
magyarázatát adta a dolognak Bergk Tódor.8) Legjobb lesz Schoe- 
mann véleményéhez csatlakozni,4) a ki szerint «x/i?>oot>v ávdjv.ávra 
á7toT?aai»-féle kitétel nem más, mint régies kifejezés egy kifizethe
tetlen pénzbírság jelezésére, a melynek le nem tétele szükségképen 
örökös becstelenséget vont maga után. Tapasztalni fogjuk, hogy e 
magyarázat avval, a mit az átijiía-ról mondani fogunk, különben 
is igen jól kiegyeztethető.

* **

Csak igen kevés olyan vétségről vagyunk értesülve, a melyre 
a törvény egyedül a becstelenség büntetését szabta volna ki, sőt 
a tulajdonképeni tisztviselőket illetőleg egy ilyen esetről sincs tudo
másunk, ha Platnerrel és másokkal5) a nyilvános kikiáltót nem 
számítjuk a tisztviselők közé. Az eset különben a következő. A

*) Demostb. in Timocrat. 738.
2! Pollux VIII. S6. csak a tliesmothetákról említi ezt; de hogy itt e 

megnevezés alatt mind a kilencz archon értendő, ez kitűnik Pollux ezen 
helyének és Plutarolmak (Sol. c. 25) Platóval (Phaedr. 225, D.) való össze
hasonlításából : «jtat aot éyw, a»a~ep ot evve a á p /  o v t e ?, yjua/voujiat yj;uaf,v 
£Íx6/a íaöiAéxprjTov e?$ AsXsoüs áva^aetvn. Télfy, C. J. A. comm. ad 212.

8) N. Rh. Mus. XIIE, 448; Philologus XII, 3, 569. lap. Ö avval hozza 
összeköttetésbe, hogy az ajándékot elfogadók tízszeres birságban marasztal- 
tattak e l ; mert az arany értéke úgy áll az ezüstéhez, mint tíz az egyhez. 
L. Télfy, C. J. A. comm. ad. 212.

4) Schoem. Alt. I. 439.
&> Platner (1,324) és M. és Sch. (201. 1. 71. jegyz.) mint említettük, 

tagadják, hogy a kikiáltó előlegeden megvizsgáltatott volna, bár
Aesch. in Ctes. á l. az ellenkezőt gyaníttatja. L. Heffter, 32. 1.'
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kikiáltónak — ha Aeschinesnek hihetünk, — a tíz szónok korában 
m ár nem volt szabad sem az egész nép, sem az egyes községek 
részéről való megkoszorúzást a Dionysos-féle játékokon a színház
ban  kihirdetni, hanem a kihirdetésnek előbbi esetben a Pnyxben, 
utóbbiban pedig az egyes községekben kellett megtörténnie.1) H a 
tehát a kihirdetés mégis a színházban történt volna, becstelenséget 
szabott a törvény a kikiáltókra.

Egy másik ilyen eset a prytanokra és proedrusokra vonatkozik. 
A supplicatióról (fotenjpta) szóló törvény értelmében ugyanis, ha 
valamely az államnak adós vagy becstelen ember kérelmére a pry- 
tanok és proedrusok szavazásra hívták volna fel a népet e kérelem 
felett, becstelenséggel Bujtattak.2)

Hogy a becstelenség büntetése is hivatalvesztéssel volt ösz- 
szekötve, az természetes. Azon esetre, ha az illető tisztviselő 
jószántából le nem mondott volna hivataláról, az Iv5ei£is kétség
kívül épen úgy volt alkalmazható ellene, mint azt a pénzbírságról 
szóló Borainkban előadtuk.

* #«

A halálbüntetésen, a pénzbírságon és a becstelenségen kívül 
voltak még másnemű büntetések is a törvény részéről előre ki- 
szabva, a melyek bizonyos különös jutalmaknak a hibásokkal 
szemben való megvonásából állottak. Említettük, hogy a kilencz 
archon a hivataloskodásról szóló számadás benyújtása után az 
Areopagus tanácsába lépett. Az éjci^eipotovía xd>v vójiwv felöl rendel
kező törvény értelmében azonban ha a thesmötheták az előttük 
Iv8si£i<; utján feljelentett prytanokat és proédrusokat nem állították 
a törvényszék elé, elvesztették jogukat a tanácsba való beléphe- 
tésre.8) Hasonló törvény értelmében a tíz szónok korában azon 
tanács, a mely hivatalos éve alatt a kellő számú három sor evezős 
hajók építéséről nem gondoskodott, elvesztette jogát a jutalomra, 
a melyet különben a néptől a hivatalos év végén kérni szokott.4)

* *-
_________ *

*) Az igazságnak nyomára jönnünk e tekintetben igen bajos. Külön
ben v. ö. Demostli. de cor. 267 és kk. Aesch. in Ctesipb. 32—48.

*) Demostb. in Timocrat. 716.
a) L. Demostb. többször idézett helyét in Timocrat. 707.
*) Demostb. in Androt. 595. és kk. Ugyanott az eljárásról is érte

sülhetni.
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A többi büntetésnemek közöl még csak a pellengért 
kell fölemlítenünk, a melyet egy régi törvény az ajándékot elfoga
dók csúffá tételére a pénzbüntetésen kivűl rendelt. A tiz szónok 
korában azonban e büntetésnem hasonló esetekben már nem volt 
szokásos.1)

MÁSODIK FEJEZET.

Az u. n. áfwv.

Tekintetbe véve, hogy a jelenkor legelőbbrehaladott állam ainak 
büntető törvénykönyvei is mennyire állanak még a tökéletességtől, 
első pillanatra belátható, hogy, bármennyire gondoskodtak legyen 
is az attikai törvényhozók már előre a megtörténhető bűntények 
megtorlásáról, azon bűntényeknek, a melyekre nem volt büntetés 
kiszabva, mégis csak túlnyomó számban kellett lenniök. Ilyen bűn
tények esetén nemcsak a bűnös vagy nem bűnös kérdése felett 
döntött a nép, vagy a törvényszék, hanem a vizsgálati eljárás be
fejezése után kötelessége volt a büntetést is megállapítani (rí 
aoröv 7cadstv 7] árcouaat). Nyilvánvaló azonban, hogy idő folytán az 
attikai törvénykezésben is megkevesbült ezen esetek száma: és 
pedig nemcsak a tágabb értelemben vett usus következtében, hanem 
mert afféle bűntényekről való határozatait, a melyekről a törvények 
nem emlékeztek meg, szokása volt a törvényszéknek Írásban hátra
hagyni az utódok számára. Ezen intézkedésnek görög szónokok 
által nagyban kizsákmányolt második jó oldala abban állott, hogy a 
törvényszéket ilyen esetekben elővigyázatosabbá tévé.4)

*) A megvesztegetés bűnténye tisztviselőt, vagy szónokot tételez fö l; 
kül. 1. Demostli. in Pbil. III. 122. . . . xa: •Jrewpeí're sáp’ Ouív aSroí;
"rí; 7:0$’ í, őiávo'.a xtőv "córe ’Â rjvawov (a zeliai Arthmius esetéről van s z ó )  
. . . IxóXâ ov . . outtü x*\ ÉTtaopó’dVTo oü; ataSotvro (owpoooxojvTas) ÓjSTc x*\ ott,X1!ti; 
tzoiíív*. A ffirJXrj-ről, Comm. ad Greg. Nazianz. Xóyou; aTTjXi-rrjTixoú;: ezeknek 
elnevezése, úgymond, tajco txerasopa; ttJ; <rcr[Xjj;» ered, — «5tiíXtj de erei X'3o; 
r, yaXxo; Ív ezttxTjxei Tetpaytúv<i> ajrrjjxaTt, ev <0 éYye'ypanTai rt toü <rcr,Xtreuouevou 
u[spt;«. L. Hemsterhuis, Pollux kiadásában (Amsterdam 1706) II. köt. 899. 1. 
b. jegyz. Pollux VIII, 73. helyéhez.

*) Lveurg. in Leocrat. 8 —9. Kül. 9.: «őeí t ur, toü
vjv  aőtxTjjxaTo; O'xacTa;, áXXa xat v o u o S é ta í. o<ja ;xsv y ip  t<ov ao:xr,;j.ÍT<»>v vóu.o; t i ;  

Suóptxe, ^áo'.ov ToÚTd) xavöv. yp<ou.évou; xoXá^siv t o j ;  ítapavoa&SvTa;* o aa  ő :  ;xf( to'S -  

■opa nep’.eiXr^ev év\ o W r x x z i  u ei^ -i o z  r o íx r /e v , a - a 7 *. 02
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A kérdés tehát az, hogy azon esetre, ha a törvény nem hatá
rozta meg a tisztviselők bizonyos bűnténye esetére a büntetést, 
milyen büntetésnemek között választhatott a bíróság. Pollux a  
következő büntetésnemeket mondja általában szokásosaknak: a 
pénzbüntetést, a száműzést, a becstelenséget, a halált, a börtönt, 
a megbélyegzést, é* végre a pellengért.1) Mindezen büntetésneme
ket, a mennyiben általában a gonosztevőkre vonatkoznak, olva
sóink előtt ismereteseknek kell föltételeznünk, és mi közölök csak 
azokról fogunk szólhatni, a melyek forrásaink tudósításai szerint 
a tisztviselők bűntényeinek megtorlására valóban szokásosak va- 
lának. Ezek pedig a Pollux-féle sor megtartásával: a pénzbüntetés 
élsőrendben, és mellette a száműzés, tulnyomólag másodrendben; 
a halálbüntetés elsőrendben; végre a becstelenség, és a bebörtön
zés, mindakettő másodrendben.5*)

Í. A pénzbüntetésekről és a száműzésről.
A pénzbüntetésnek kétféle nemét kell megkülönböztetnünk,, 

a melyek egymástól a kivető hatóságra való tekintettel qualitative, 
az elmarasztalt tisztviselőre nézve pedig quantitative különböztek. 
Pénzbüntetés (Cqiua) kivetésére ugyanis nemcsak a népgyülés vagy 
a törvényszék (Cr^ía xat’ é£o/7jv), hanem valamennyi attikai tiszt
viselő jogosult volt. Ez utóbbi pénzbüntetés az előbbi fórumokétól 
quantitative annyiban különbözött, hogy amazokénál sokkal kisebb 
volt, s bizonyos határokat nem volt szabad túllépnie. Mind a két 
különbség következtében már az attikai törvényhozásban külön 
névvel (ercipoXfj) volt az ilyen kisebb, egyes tisztviselők, vagy tiszt
viselői testületek által bizonyos határig kivihető8) pénzbírság meg
jelölve.
_________ * i

£ v o / ó ;  e a t ' .v ,  x v a ^ x a í o v  t t ; v  i u í T s ’p a v  x p í s i v  K a T a X s í n é a S a i  - a p á o s i y u a  t o Í ;  

IjsifiYvouevot;!*.
*) P o llu x  V III . 69 . "a ők TttArífjiaTa' ^jjLÍa, ouyíj, aT'.ji*a,* Sávaio;, 

arfyjiaTa, crnjXr).
*) Hogy a pellengér (sT̂ Xr,) mily esetben használtathatott (régibb idők

ben) a tisztviselők bűntényeinek megtorlására, erről fenebb szólottunk. Ez
úttal 1. különösen inkább a 121. p. végét. (Dem. in Philipp. III.) Ugyan
azon hely bizonyltja azt is, hogy a tiz szónok korában már sem az xxíur,- 
■tog aya>v-okban (mert elévült), sem a Ttpifos-okban nem szerepelt.

8) A kivetésre ETctpáXXstv énipoXrjv, sőt ert̂ áXXsiv r̂jjjLÍa; erctpoXíjv, vagy 
Ttotelû at Cr,aía; ir.iH'j''k ife jezések  voltak használatban; úgy hogy a kétféle
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814 GYOMLAY GYULA.

Hogy először is ezen áirifioXYj a tisztviselőkkel szemben is 
használatban volt, ezt Suidas határozottan k im ondja;*) de te rm é 
szetes, hogy valóságos tisztviselőt egy másik tisztviselő ilyen kici- 
PoXvj-val sújtani nem lehetett feljogosítva;2) úgy, hogy Suidas ezen 
helyének magyarázatakor szerintünk, a mi a szoros értelem ben 
vett tisztviselőket illeti,8) az Areopagusnak és az ötszázak tanácsá
nak ilyetén jogára kell gondolni.

Hogy az Areopagus és a tanács által kivethető pénzbüntetés 
mint valóságos siciftaXfj veendő számba, ezt már azon tény is ké t
ségtelenül bizonyítja, hogy mindkét testület ebbeli joga bizonyos 
határok közé volt szorítva. Azon esetről, a melyben az Areopagus 
által kivethető szerepel, a maga helyén már tettünk em lí
tést.4) Ezúttal csak azon szavakra akarjuk olvasóinkat figyelmez
tetni, a melyekkel a szónok az eset elbeszélését kiséri: «oo i&p 
autoxpátopác siotv, ax; áv {SoóXtóvrai ’Adrjvauov r.vá xoXáaatt. Hogy 
mennyi lehetett azon pénzbírságnak maximuma, a melynek kive
tésére az Areopagus jogosítva volt, erről csak gyanítgatásnak van 
helye ;5) annyi azonban bizonyos, hogy igen magasra nem terjesz
kedhetett.

Szerencsésebb helyzetben vagyunk már, a mi az ötszázak

bírság megkülönböztetésében tanácsos elövigyázattal eljárni. Lysias pro 
milite beszédében felváltva Sr í̂a és sncpoXr, a hadvezérektől kivetett bir
ság neve.

*) Suidas, ’E 7; i [3 o X f( • éatív í; ó p 1 £ 0 jx i v rj T̂juta (e szó itt tág értel
mében büntetést, TÍ f̂Aa, jelent) . . . .  Ttari tőSv ta őr^óota utj xaX<T>( otouar,- 
aávTtov.

2) A phylarchoknak a hadvezér által fennebb említett megbírságolása 
mint Attika határain kívüli és a hadi törvények tekintete alá való eset itt 
nem vehető számba.

*) Mert Suidas ugyanott az entjtaXij másféle tárgyáról is tesz emlité6t.
*) Demosthenes ama helyén (in Neaer. 1372) egy második arohon

megbírságolásáról van szó, . . . .  rt ûXtj íj lv  ’A. tz..............é f̂xíou tov öco êvijv.
Az «eCr((xíou» szóból nem szabad azt következtetni, hogy a megbírságolás 
neve £r)u.ía vo lt! V. ö. 61 1. 3. jegyz. Különben ezen esetben sem hajtatott 
be a pénzbírság, mert (id. ibid. 1373.): IjictúcavTo ot xpívovteí
-o v  0 . ,  xai ópY’.^áaevot auTto, xat auyyvtüjxTjv eTyov ^anaT r^évT t»

6) Dinarchus (in Dem. 56.) arról szólván^ hogy az Areopagus saját 
tagjait bírságolta meg, szintén elhallgatja az összeget. Nagyon csekély
semmi esetre sem lehetett, mint ezt (57) a « tf,v Ti|xtopíav [xeí^cu vojií^ovte;

elveti tt;; . . . á a a p ita ;*  szavak mutatják.
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tanácsa által kivethető sjcipoX^-t1) illeti. Ennek maximuma ugyanis 
500 drachma vo lt; ez a szónokok és szótárírók alapján egyaránt 
bizonyos.2) Hogy milyen körülmények között alkalmazhatta a ta
nács ezen bírságot a tisztviselők ellenében is, erre nézve elég lesz 
talán az olvasót a már előadottakra utalnunk.

Ezen birBág azonban, a melynek kivetésére e két fórum jogo
sítva volt, elenyésző csekélység azon roppant pénzbüntetésekhez, 
a  melyekre a nép szokta a népgyülésen vagy törvényszéki végzés 
ntján épen különösen állam férfiait, vagy hadvezéreit politikai jel
legű bűntényeikért elítélni. Cephisodotus hadvezért kedvezőtlen 
békeföltételei miatt öt talentum bírságban marasztalta el a nép,8) 
tehát hatvanszor akkora pénzbüntetésben, mint a mekkorának 
kivetésére a tanács jogosult volt. De ez még mindig csekélység. A 
Harpalus-féle ügyben Demosthenes a Heliaea által ötven talentum 
bírságra ítéltetett. Ugyanekkora összeg miatt halt meg Miltiades a 
börtönben;4) s mint az efféle büntetések maximumát,6) azt említ
jük még fel, a melylyel Timotheus, a kitűnő hadvezér, Conon fia, 
Aristophon vádjára su jtato tt; ez száz talentumból állott.6)

Mielőtt a többi büntetésnemekre áttérnénk, még egy kérdés
ben kell állást foglalnunk, a mely két szempontból is értekezésünk 
tárgyára vonatkozik; egyrészt, mert tisztviselők vétségét feltéte
lezi, másrészt, mert az ércipoXVj kivetésének kérdésével szoros kap
csolatban áll.

Pollux szótáriró ugyanis azt állítja, hogy Athéné istennő kin-

*) Hogy a neve IjzcJiqXj;, ezt 1. Polluxnál VIII, 51—52, az tiaayysXíoi 
előadásában : «. . . x5v jjlsv (xETpia áőtxsív őoxfj, f, (fcuXí) “oteírat frjuíx; e tz t (J o X v 
. . ..»  stb.

*) L. kül. Demostb. in Everg. et Mnesib, 1152, a mely általában a 
főhely, a tanács elé terjesztett efoorfYsXíz-t illetőleg: tutÓTEp* ScxadT̂ píto jrapaöoír, 
Tj Totíf 7C£VTaxoaíai;, oaou xupía xa*a tov t<5ij.ov. . . . »  stb.

8) Demosth. in Aristocrat. 676: «aite%EtpoTovifcaTE jaiv tov axpaTr(ybv, 
zí'vte TaXá/Tötí 8’ É̂ jjLicúaaTfi, Tpet? 5s [xóvat őt7jvEyxav to jjltj Saváiov Tt|x5J<Tat».

*) Herodot. VI. 136.
5) Isocrat. de permutat. 129.: «. . . . Tî óSeov 8s ToooyTot; ^ tjjxiW e %pif-

jzaaiv (fj 7tóXtí), oaot; ouSáva jiÓijíote rrZv 7cpoyeyevrnié'/tov». A dolog 354-ben 
Kr. e. i történt.

•) Dinarcli. in Dem. 14.: «Ka\ Tip-tû eoi . . . ÉxotTov t»X<xvtü>v etijjl̂ ctgcte, 
Sti p̂rJjjLar’ au t o v  ’AptaTô tÓv ífrt rapa Xíwv £?Xr(̂ evat xa\ <Po5íwv V. ö. De
mosth. adv. Timoth. 1187 és kk.
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8 1 6 GYOMLAY GYULA.

csének pénztárnokai (oí rrjc 9*sod tajiíai, vagy tarta t tö>v íspá>v /p r ,-  
[xátcov rijc Afl-rjvás) jogosultak voltak az sTcipoXVj-t megsemmisíteni, 
ha a tisztviselők igazságtalanul vetették volna ki valakire.1)

Már hogy ezen állítás, mint Boeckh teszi, betüszennti é r te 
lemben nem vehető, az bizonyos. Készünkről Heffter szavait (419. 
1. 14. jegyz.) figyelembe véve,— a ki Lysias idevonatkozó helyéről 
(pro milite 7.) azt állítja, hogy valószínűleg ennek félreértéséből 
jutott Pollux az említett véleményhez, — azt hiszszük: hogy m in 
denek előtt Pollux ezen helyét a törvényszéki vagy épen népgyü- 
lési végzésekből eredő pénzbüntetésekre érteni nem szabad; hogy 
továbbá a tamiasok, és ha ezek, úgy valószínűleg a praktorok is a  
megkárosított magánember panaszára egyes tisztviselők iziffoXVj-it 
illetőleg a kivető tisztviselővel2) tárgyalásba bocsátkozhattak; 
de harmadszor, hogy azon esetre, ha az S7:ipoX -̂t kivető tisztviselő 
annak feljegyzéséhez tovább is ragaszkodott, az ügy törvényszék 
elé került.8) Egyszóval: a tamiasoknak, és talán a praktoroknak 
ilyféleképen korlátolt jogát Platnerrel (II. l l á  és kk.) nagyon é rt
hetőnek és czélszerűnek tartjuk a tisztviselők bírságoló hatalm á
ból eredő tulságok és kihágások ellenőrzésére, de más részről azt 
hiszszük, hogy a tisztviselők sTripoXr ĵát csak legalább is a meg- 
szégyenülés koczkáztatása mellett kifogásolhatták.4)

*

*) Pollux, VIII. U7. Taijuai tt,; Síoíj : . . . . . . e;ov7Íav xx\ í̂jjxiav
a © e X el v, e? xo(xcoí 6”b t<uv ápyóvTwv é“t'3Xr4SE:rr

a) Lys. pro mii. 7. pontjában “>,v ypa^v helyett Westerraaunál t/,v 
eYYPa?̂ iv*t olvasunk.

3) V. ö. Meier ós Schoem. 32. 1. 10. jegyz.; 36. 1. és 27.jegyz.
Meglepetéssel olvastuk már nézetünk tisztázása után Pollux Hem-

sterhuis- féle kiadásának VIII. 97 helyéhez Kühn következő szavait, a 
melyek értelmében a kérdés már a múlt század elején ügyesebben volt 
megfejtve, miut a négy modern iró munkáiban: «Quaestoribus inulctam 
tabulae inscriptam tradebant Archontes (helyesebben: magistratus); illi 
iterum examinabant, quo iure irrogata esset; et sententia Archontum (ma- 
gistratuum) approbata, reus mulctae referebatur in aerariorum numerum : si 
minus piaceret mulctae impositio, agebant ante cum Arcliontibus (magi- 
stratibus), ut mulctam delerent, quod si abnuerent, ad judices itum est, 
ut controversia finiretui ipsorum sententiis. Mulctae verő ab ipsis statim 
judicibus profectae a quaestoribus sine ulteriori examine admittebantur*.

4) V. ö. Sebeibe, Lysias orat.a praef. LXXXI: «qui (praefecti aerarii)
causa cognita poenam 8uo periculo remittunt*; és magát Lysiast, pro
mii. 7 : «ot o'í rajnai ouőiv Saotov toÍcjos (tol; <rcpaT7]Yo?sl otavor êvtes, avaxaXé-
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A száműzésről legelőször is azt kell megemlítenünk, hogy 
ámbár önálló büntetésképen, saját neve alatt is szerepelt, a pénz
bírságtól még e ritka esetben is elválaszthatatlan volt, a mennyi
ben vele mindig együtt járt a bűnösök vagyonának elkobzása is: 
Ha az alkalmazás különböző okait mellőzzük, épen ebben rejlik a 
főkülönbség, a mely miatt az úgy nevezett GTcpaxto|j.ó<;-8zal össze
zavarni nem szabad.1) Emez politikai intézkedés volt, a melynek 
rendkívül elterjedt használata nemcsak büntető jelleget nem adott, 
hanem a megtiszteltetés egy nemét kellett bizonyos szempontból 
arra nézve képeznie, a kit ért. A száműzés, mint büntetés, abban 
í b  különbözött az Ö0t£>axi<j|jió;-tól, hogy örök időkre szólt, és bizo
nyos tartózkodási helyet nem jelölt ki az elmarasztalt számára. 
Ilyen büntetés érte Philocles parancsnokot a Harpalus-féle ügy 
m iatt.2)

Látjuk tehát, hogy mint önálló büntetés is együtt járt a pénz
bírsággal ; de valószínűleg még sokkal gyakrabban lehetett emennek 
következménye. S innen magyarázhatók meg azon roppant pénz
büntetések, a melyekkel a különben vagyontalan tisztviselőket 
sújtották, a mennyiben ezeknek értelme vagy örökös becstelenség
ben,8) vagy örökös számkivetésben állott. Timotheusra nézve, ki 
olyan vagyoni állapotok között élt, hogy aránylag csekély kölcsö
nök fejében egész vagyona el volt zálogosítva,4) mi egyéb jelentő
séggel bírhatott az említett száz talentumos bírság, mint hogy a fize
tés elől száműzetésbe meneküljön. Demosthenes, mint említettük,

jLivot t g j s  - a p a o ív - a ;  7 >tv i y y p a o r ^  ( West é r n i .  ' /p a t ^ v : S c l i e ib e )  eo*gj:öüvto  

TTjí a t-ía$  t rt't -p ó o a ^ iv . saovIsavTi; o i  x'o vsYevr^Ev&v, svvouvte? óta -e -o v 3 a > ; ^v,

~o ;jl£v n p to x o v  £~ cW ov x j - o j ;  áscívai, ő to á a / .o v r s ?  »•>; ó j a  í z i h x z í  e ííj  TtŐv -oXtTtuv 
Tiva; oi’ téía; e/Spas avaypáeéoSat, anopoűvTE; ős *A£Ta;:eíaai auTolg, :o v  s á p ’ 
j a fo v x ! v 3 a v o v j s o j t Í v t í ;  xxupov -íjv r̂jjxt’av szpivav ». A valószínűleg 
megromlott 11. és 12. p<>nt is megmagyarázható, bár igen zavarosnak 
látszik. Ebben, ha a törvényszéki végzésből eredő pénzbírságot sem írták 
volna fel a sáfárok, úgy látszik, csak feltételesen van állítva, hogy ezt bün
tetés éft felelősség nélkül tehették volna.

M Suid. s. v. o<rrpaxiaa'o$ és Sehol, in Aristoph. Vesp. 947.
‘Ji Demostli. epist. III. 32; v. ö. Blass, Dinarchi orat., praef. XX.
3) Mint említni fogjuk, a nép különös ingerültsége esetén ezen becs

telenséghez még börtön is járulhatott.
4) L. különösen Demosth. in Timoth. 1187 : "í, ;xsv yxp ojaía ónó/psío; ' 

tjv á~aaa, xa* opo*. airr,; soraiav, /.a- i/.Xoi szpárouv . . . »  stb.
Philologiai Közlöny. VII. 7. 53
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szintén a száműzetést választotta, habár a reá rótt ötven ta len tum  
bírságot valószínűleg ki tudta volna fizetni.1)

2* §. A becstelenségről és a börtönről.
E büntetésnemekről különös tekintettel a tisztviselők b ű n té 

nyeinek megtorlására csak igen keveset mondhatunk. A becstelen
ség mint a törvény által előre kiszabott büntetés még érthető, de 
arra egyetlen egy esetünk sincs, hogy népgyülési vagy törvényszéki 
végzés utján elsőrendű büntetés gyanánt alkalmaztatott volna. 
Ezért és egész természetéből folyólag kétségtelen, hogy csak m á
sodrangú szerepet viselt, a mennyiben inkább más büntetésnek 
következménye volt. Nevezetesen tudjuk, hogy az említett forum ok 
részéről pénzbírságra vagy sTi^o^-ra ítélt egyén, ha azt nyom ban 
le nem fizette, mint az államnak adósa valószínűleg egyszerű ny il
vános kihirdetés utján (ávaxir]pó£ai),a) sőt talán a nélkül is, becste
lenné vált,8) s ez az oka, hogy miért választotta a fizetéskóp-

l ) A cpuyr; ilyen felfogásának helyességére bizonyítékot képez Hyperid. 
in Demostli. 23. (21.) 28. és kk. (Blass.): « .. . tw v  . . . .  töwoxwv eáv ti?  á p /r [v  

t i  vöt ap^fov 8 i’ ayvotav o i’ aneip íav  á iiá p o ]  Tt, outo? öji'o toú tiov  xaxappijT& peySéls 

ev tiT) StJcaaTTfjpúo r| á s o S a v í h o i i  ír, 7: a  t  p í 8 o $ i - x  t: e a  e 1 t  a  t . . »

a mi annyit jelent: avagy halálra Ítélitek, vagy akkora pénzbírságban ma
rasztaljátok el, hogy kifizetni nem tudja, s száműzetésbe megy.» Mert lehe
tetlen, hogy Hyperides a pénzbírságról máskülönben meg ne emléke
zett volna.

*) V. ö. Platner, I, 433.
*) H ogy ez a Tt^rjr'o; aycov-oknál is így volt, erre nézve v. ö. D em o- 

sthen. in Neaer. 1347 . . . .  rcev texaíőexa TaXávTwv ETiuaTo, ?va aTiutóattev au tov 
xat saíSa; tov; Ixe'vou xa\ ttjv aősX<pr(v T7)V £{xf(v . . .  ^ jjlev yap oOaía oyős tokov 
xaXávTwv sávú ti ^v, óSare ouvr^vat Ixffoai tosouto/ otpXr(|Aa, stb. D em osth. in  
Leptin. 504. helye ezen felfogással ellentétben látszik á lla n i; e hely  így 
s z ó l: «. . Ttov Ta oeivŐTaS’ f,jxa; aSixoúvTwv av lxá<rTf» tíjjlTjJx1’ úxápyei őta tov 
v<5(xov, 8iajJpr[or(v X^sr «{xr,8k Tt{xr(u.a Csápyetv ir ii xptaec nXeov, tj Ív, óréTepov 
av to otxaar^piov TtjÂ ai), “otfeív r4 anofíaat, ajA<pÓTepa 8s fii; i& rc to ». aXX’ ou7 
o 'jto ;  iyprfoxro  toütw tw u£Tpo) aXX’ . . . «aTtjxo; sctco* <p7)<n •xa'l rt oicía Sr^aóuta 

őűo Tt[xrjp.ara Ta5Ta» stb. Csakhogy egyrészről nem  is állítjuk, hogy a 
törvényszék mondta volna ki a becstelenség büntetését, hanem ezt a pénz
bírság természetes következményének tart;uk, másrészről meg nem szabad 
elfelednünk, hogy nem történetírókkal, hanem szónokokkal, ügyvédekkel 
van dolgunk. Ilyféleképen magyarázandók még különben ugyancsak Demo* 
sthenes szavai a prytanok és proedrusok evőet£:; útján való feljelentésében. 
L fellebb. (Dem. in Timocrat. 706—707.)
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telen megbírságolt egyén inkább a száműzetést az Attikában való 
életnél.1)

»

A börtön sem számítható az elsőrendű büntetések közé, a 
mennyiben a börtön ilyféle alkalmazásának (8so(j.. síri xpíoeoiv) egy
általában semmi nyoma nincs a tisztviselőkkel szemben; úgy lát
szik, csak azon esetre volt használatban, ha a pénzbírságra ítélt, de 
az t le nem fizető tisztviselőt fizetésre akarták kényszeríteni, külö
nösen ha a nép gyanakodott az elmarasztaltra, hogy igazságtalan 
úton szerzett vagyonából még a sokszor roppant nagyságú bírságot 
is képes kifizetni (ösajj.. sírt yjpr^aai). Erre Miltiades és Demosthenes 
és mások esetei szolgálhatnak példáúl (1. lenn). Ezen kívül, mint 
többi közt az arginussei hadvezérek esete bizonyítja, a börtön vizs
gálati fogságúl is használtatott.2)

*) Kérdés tárgya lehet még, hogy meddig tarthatott ezen becstelen-, 
ség? Általában addig, inig azon ok, mely azt maga után vonta, létezni 
meg nem szűnt (v. ö. pl. Demosth. adv. Macartat 1069. a végén). Azért 
irtuk, hogy a kifizethetetlen birságra Ítélteknél örökre, hacsak a nép a 
supplicatioról szóló törvény értelmében több mint 6000 attikai polgár sza
vazata útján szőnyegre nem hozta a megkegyelmezés ügyét. (Demosth. in 
Timocrat 714—715). Ellenkező esetben a becstelenség még az örökösökre 
is kiterjedt. L. kül. Demosth. in Androt. 603—604: «xXrJpov<5|iov yáp as xotfí- 
OTTjatv ó véjjuís xijí áftjua? Tfjí toü Jtaxpó;* stb. V. ö. 66. 1. 3. jegyz. és m ég: 
Dem. in Timocrat. 762. a végén ; in Theocrin. 1322, 1326; adv. Macartat. 
1069. a végén.

*) A főhely a börtönbüntetésre Demosth. in Timocrat. 741. és k k .: 
♦ xaÍTot xat eVt ‘/p ^ a a t v  7)07] Ttvs; é$63r,aav, xat b z \  xpíasstv, aXX’ 2j«o; útí^aevov . . .  

toí>; (J.sv o3v 7cpo K&xXeíoou apyovTo; xat tgu? <T«p<58pa rcoXaíou; . . . .  aXXa jaet’
KyxXéíőr.v ápyovta , avápe; 8txaora\, JcptŐTov jjlsv 8pa<rJ(ioyXov tov KoXXutía 7cávTs? 
|jieav7)0^e 8't? 8e$evTa atx^OT^pa? Tat; xptaet? ev t<7j . . . .  eratTa 4 ‘tXE^tov tov Aaji-
n tp ia . IratTa ’Ayópptov tov KoXXuTEa, avőpa ^or(aTov xat őr ĵxoTtx'ov . . . . xa\ iyévsto év 

tói o íx^ aT t toűtw zoXXot ettj, e t u ;  T a y p t{ j* a  t a i r e x i a e v  a e S o J e  t ^ {
z  <i X s oj ; o v t  a s / s t v .  xat e j : ’ e x e í v c o  kaXXíffroaTo; stb.......... xa\ MupovíS ;̂ ó
’Ap t̂vo’j ut<5; . . . .  stb. xa\ oí Tauíat e©’ wv ó ’OrtaSóőoao; £v67tpjjâ 7], xa\ ot twv t^5 
ZtoO xa\ ot Ttuv áXXfov 3suv, ev t»ő oferĵ aTt toútw ^aav, £ <o ; íj x p í a i ;  a u T o í ;  
i y i  ve t ő .  xa't oí 7iep\ tov sí tov áőtxetv őá̂ avTg;, xa't áXXot 7roXXo\ . . . .• stb. Itt 
van példa az általunk előbb említett nemre is (v. ö. még id. ibid. 721, 
733, in Mid. 529. Plató, Apolog. Socr. 37. B. C.) az utóbbira is. (Az argi- 
nusaei hadvezéreket illetőleg 1. Xenoph. Hist. graec. I, 7, 20. «8é8é{iívov 
á;io5tx«tv lv no otJ;aw*. Plató említett helyéből (v. ö. még Dinarch. in Aristog.

53*
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3. A halálbüntetésről.

Említettük, hogy a Draco és Solon-féle törvényhozástól a tíz  
szónok koráig a halálbüntetés alkalmazása tekintetében nagy v á l
tozás állott be. A praeticu8 görög bíró belátta azt, hogy sokkal több  
anyagi haszna van az államkincstárnak a pénzbüntetésből, m in t a  
mennyi morális haszon a bűnösöknek halálbüntetés által való  
elrettentéséből ered. Plató törvényei szerint halálbüntetéssel azok 
sujtandók, a kikről azt hiszi a törvényhozó, hogy egészen jav it-  
hatlanok, hogy maguknak sincs már hasznukra, ha tovább élnek, 
s másoknak is kétszeres hasznot hajtanak azon esetre, ha meg* 
halnak; mert egyrészt elrettentő például szolgálnak, m ásrészt 
gonosz embertől szabadítják meg az államot. Csak ilyenek ellené
ben kell, úgymond, a halálbüntetéshez fordúlni; másokkal szem 
ben pedig semmi esetre.1) Plató e szavaiban már észrevehető az 
átmenet Demosthenes nézetére, ki különösen két helyen szól elvi
leg a halálbüntetésről; de ő már mindakét helyen úgy nyilatkozik, 
hogy a halálbüntetés csak rabszolgának való; a szabad embert épen 
az különbözteti meg a rabszolgától, hogy míg ennek testével kell 
lakolnia bűntényéért, addig amazt pénzbüntetéssel illő és szokásos 
sújtani; velők szemben a halálbüntetéshez csak a legutolsó esetben 
kell fordulni.2)

S valóban, úgy találjuk, hogy Demosthenes korában a pénz- 
büntetés a tisztviselők bűntényeinek megtorlásában is egészen há t
térbe szorította már a halálbüntetést; ha akaduak is szórványosan 
példáira, jobbára nem a törvényszék mondja ki az Ítéletet,8) hanem 
már a felingerült nép határozza el a népgyűlésen, míg más bünte
tésnemeknél, de különösen a pénzbírságnál inkább a törvényszékre 
szokta bízni a büntetés kimondását. Az arginussei hadvezérek 
esete, Ergoelesnek, Thrasybulus tiszttársának,4) Antimachusnak,

9. és kk.) kétségtelen az Í6, hogy magánemberek ellen a börtön ímelv 
Dinarehus említett helye szerint közös volt) büntetésül is használtatott.

*) Plató, Leges, p. 862.
-) Demosth. in Androt. 610; in Timocrat. 752, majdnem ugyanazon 

szavakkal.
3) V. ö. még Dinarch. in Dem. 55. és kk.; és Aescliin in Ctes. 10.
4) Lysias in Philocrat. 2.
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Timotheu8 sáfárjának1) és Timagorasnak2) példái csak megerősít
hetnek bennünket ebbeli véleményünkben.

A halálra ítéltek vagyona Cannonas psephismája szerint 
elkoboztatott.8)

HAKMADIK SZAKASZ.

Az ellenőrzésről a hivatal letételekor.

1. A hivatalról való számadás szükségességéről.

Alig volt intézkedés Attikában, a melynek általános érvé
nyességére annyi nyomatékot helyeznének a források, mint épen a 
hivatalról való számadáséra;4) de hogy ezen érvényesség határai
ról épúgy, mint a számadásról általában biztosabb értesüléseink 
vannak, ezt még is csak Aeschines szónoknak köszönhetjük. Midőn 
ugyanis Ctesiphon Demosthenes megkoszorúzását hozta volt javas
latba, Aeschines támadásának egyik sarkpontját tudvalevőleg azon 
törvénybe helyezte, a mely szerint a hivataláról még felelős tiszt
viselő nem volt megkoszorúzható;5) úgy, hogy Ctesiphon elleni 
beszédének idevonatkozó részében ezentúl csak annak bebizonyí
tása volt a czélja, hogy Demosthenes Ctesiphon indítványakor még 
nem adott számot hivataláról, pedig az építkezési felügyelőség a 
felelősségnek alávetett hivatalok (ápy^) közé számítandó.6) Hogy

l) Dem. in Timoth. 1187 : . . oiöesav úaá? JcaniYGpo'JVceí, . . . óír:’
AvTÍaa/ov . . . ev ő ^ a t o  árextáívate, xai t/ ;v  o 0 <x!av owtoS . . . stb.

*) Xenoph. Hint. graec. I. 7, 20: v. ö. 1. jegyzet.
8) Dem. de fals. lég. 350.
*) Andocid. in Alcibiad. 30. (a végén) és Sehol, in Aristopli Equit. 82:*.
*) Aesch. in Ctes. 11.
6) E megkoszorúzás ügyében azon ritka szereucsés helyzetben va

gyunk, hogy nemcsak egyoldalúlag ismerjük, a mennyiben tudvalevőleg 
Demosthenes replikája is fenmaradt a híres -spt toü rcŝ ávou czímű beszéd
ben. Ha ezen beszéd idevonatkozó részét (263—267) Aeschines beszédével 
összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy Demosthenes Aeschinesnek azon
állítását, a melyre a vita alapítva van, hogy t. i. a hivataláról még felelős 
nem koszorúzható meg, ellenmon ló példák említésével tagadja. De ez reánk 
nézve ezúttal mellékes; a fődolgot, hogy ugyanis mint építkezési felügyelő 
számadásra kötelezve volt, nemcsak elismeri, hanem azt állítja, hogy a 
számadást annak rendje szerint be is adta. L. kül. Dem. de cor. 266 
To’J-ctüv exotaro;, Afeytvr), uev ap/rj; ^p/sv ó^eúS'jvo; y|v, eV oí; S’eaze^avoűro, 
fjj/ GrceySyvo;. oyy.oüv ouo1 iyój' tau-ci yap oíxatá iazt aoi íispi "tőv aCiTcov toÍ;
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milyen úton halad a szónok, mig végre az összes hivataloknak é rte 
kezésünk elején említett hármas felosztásához érkezik, a m elyet 
törvényben gyökerezőnek mond, erre nézve magára a beszédre 
utaljuk olvasóinkat.1) E felosztás szerint, mint már em lítettük, 
három nemét különbözteti meg a tisztviselőknek; az első osztályba 
sorozza a sors utján és kézfölemeléssel választottakat; a m ásodikba 
azokat, a kik harmincz napon túl szerepelnek valamely nyilvános 
ügyben, (ilyenek a közmunkák felügyelői is ) ; a harmadikba pedig 
mindazokat, a kik választás útján a törvényszékeknél való elnökös- 
ködésre jogot nyertek. A két utóbbi osztály hivatalnokait azonban 
nem az egész nép, hanem az egyes phylek és demosok választot
ták ; 2) ezeket a szónok, mint említettük, aípstol név alatt foglalja 
össze, és a számadásra ép úgy kötelezetteknek tartja őket, m in t az 
előleges vizsgálat kiállására.8)

Egyáltalában senki sem mentes tehát a felelősségtől, úgy
mond e szónok is, ha valamely közérdekű ügyben szerepet viselt. 
S e tétele bebizonyítására ő maga is felemlít nehány tisztviselőt, a  
kiknek felelősségre vonása, mint mondja, legfeltűnőbbnek látszik.4) 
Nemcsak a papokat, papnőket és a trierarchusokat, hanem még az 
Areopagust6) és az ötszázak tanácsát6) is felelőssé tette, úgymond, 
hivataloskodásáról a törvényhozó. Készünkről hozzáteszszük még, 
hogy ihás források megemlékeznek a kilencz archon7) és ülnökeik,8)

ócXXot; ő^nou. Eícéőwxa* Í7ratvoiu.a: őtá Taöra, o jx  wv tov é n ^ to x a  j7zeú&jvo{. íj p y  o v m 

x a 't  8 é 8 n> x á j  e x e í v w v ,  o ő y ' oív i r . i o t o x x .  vf( A i \  áXX’ iő ix « o ;

^ p £ a ; siTa naptuv, öté p.e etaíjYov ot XoY'.aTa\, ou x a -rr j^ p st;;

r) Aesch. in Ctes. 9—29.
2) Demostlienest a Pandionis phyle. Aesch. in Ctes. 31.
s) Aesch. in Ctes. 29, 30.
4) Aesch. in Ctes. 17—20; kül. 17 : őtőá̂ w ő’ jjaí? npwTov lr\ xtov 

px§á£r»v . . stb.
6) Platner (I. 37.) Aeschines ezen helyéhez némi kétséget fűz, a 

mennyiben azt hiszi, hogy a számadás az Areopagus birói működésére nem 
vonatkozhatott. Heffter (41, kk.) szintén csak e tanács közigazgatási teeu- 
dőire érti, s Petitussal szemben egyenesen tagadja., hogy évenként szám
adással tartozott volna. Részünkről jobbnak látjuk Meier és Schoemannal 
(216. 1. 11. jegy.) e tárgyban teljes tudatlanságunkat bevallani.

6) Egyes tanácsnok felelősségre vonásáról 1. Demosth. in Androt. f>05. 
Az egészről legjobban Platner szól (I, 343, kk.)

7) Pollux VIII. 118, Oí 8fc evvía áô ovTcj, cií x»y Staaiov éviaoTov aexi t'o 
8o-jvai luirúva? áe\ tgÍ; ’ApeoTcaYÚai? npovezbevzo, és más már említett helyek

8) Harpocr. s. v. -ápeSpo;.
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a  piaczi és városi felügyelők,1) a diseteták,2) a követek,3) a hadvezé
r e k 4) s végre a tizenegyek6) felelősségrevonásáról is.

2. §. A felelősségrevonásnál szokásos eljárásról.
Még mielőtt az idevonatkozó csekély számú adatok rendsze

rezését részünkről is megkisérlenők, már eleve meg kell említenünk 
abbeli véleményünket, hogy ezen adatok akár az eljárást intéző 
tisztviselőket, akár ezeknek illetőségét, akár magát az eljárást 
tekintve annyira fogyatékosak, s e mellett egymásnak nagyrészt 
annyira ellenmondók, hogy a rendelkezésünkre álló források mel
le tt kielégítő módon aligha lesznek valaha összefoglalhatók.

A mi a vizsgálatot intéző tisztviselők kérdését illeti, ha Har- 
pocratio és Photius tudósítását elfogadjuk, a következő tisztviselők 
szerepeltek a felelősségrevonás alkalmával: a törzsenként sors által 
választott tíz logista (Xo^toxaí)6) és hasonló számú7) ügyészeik 
(aovr^opoi); 8) továbbá a szintén sors által választott tíz euthyn 
(sSíhívot)9) és ezek ülnökei (irápe^poi), Photius szerint kettenként 
egy-egy euthyn mellé kisorsolva.10)

1) Dem. in Timocrat. 735 ..........et uev xt; zYopavóuo; áaTvvójxo; otxa-
axf(; xaxa StÍjaou; (községi biró) YSv<5|xevo{ xXojcíj; ev xací; euSúvai; í;Xu>xe v . . . Mint 
csekély fontosságú tisztviselők a követekkel vannak szembeállítva.

2) Sehol, ad Dem. in Mid. 542, 15 ; ot 8tatx7ixa\ év xiő ilxtpooopuúvt xat; 

eu5úva; 8tő<iiai . . . .  e8et . . . to li;  xa  xoiva Őtotxoűvxa; euSúva; ő iőóvat t<ov 7cenpaY{JL£- 

voív. Iljtóvxo; ős xoü evtauxou reptüTov airb xdiv Statxrjxtuv ^p^ovxo* jxtxpóxepa yoco ^v xa  

•Sjc’ aOxtüv 8totxoü(xeva. Aristoph. Vesp. 587. verse talán a heliastákra értendő. 
Különben 1. Télfy, C. J. A. comm. ad 579. Heffter (41.1.) az Aristophanes- 
féle sort az Areopagusra érti.

3) Anonym. arg. in Demosth. de falsa lég. 338: ’Ioteov . . . .  Sri pexat 
tf,v j:pe<T(kíav sxaaxo; xőiv :zpe’ffjfewv eüsüva; cőíőou. V. ö. a beszédben 406, és Suidas 
s. v. eu3űv7j.

4) Lysias in Alcib. 38. Demosth. adv. Timotli. 1191.
6) Lysias in Theomnest. 16...........et . . . ó ős3e\; eíaeXSwv h  xaí; eüsüvatí

twv svőexac xaxrjYOpötTj . . . .  stb.
ö) Harpocr. s. v. XoYtaxa't.
7) Photius, Lex. Ehet. p. 672, 20. Meier conjecturájával. L. Télfy

C. J. A. comm. ad 281. Bekker Anecd. graec. I. p. 301.
8) Harpocr. s. v. euSovot.
•) Az euSuvoi és rcápsápoi hivatalnokokat illetőleg tudósításainkban olyan 

ellenmondások vannak, a melyeket hallgatással mellőznünk lehetetlen. A za
varnak különösen két indoka van, amelyek a logistákra és euthynokra közvet
lenül, az ülnökökre pedig közvetve vonatkoznak.
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De már azon további kérdesre, liogv miben különbözött a  
logisták illetékessége és működési köre az eutbynokétól vagy ezek*

Először igen feltüuő azou körtilméuy, hogy  későbbi szónokok (Demostli. 
de cor. 268; r.. nasanp. tOíj ; Aescli. in Tim. 107 ; in Ctes. 15) csak a logisták - 
ról, a korábbiak pedig (Audocides, Lysias) csak az euthynokról tesznek etnlí- 
tést; úgy, hogy könnyen azon gondolatra lehetne jönni, miszerint a logisták  
f's az euthynok egymás mell* tt sohas< m léteztek, hanem vagy hogy a logisták  
később az euthynok helyére léptek, (Meier és Sclioem. 101 ) vagy hogy a iXoy*.- 
axai* és «ej2uvo,.» féle megnevezés ugyanazon tisztviselőkre felváltva használta
tott. Ennek azonban határozottan ellenmond Harpocratio azon helye, am elyen  
a mi felsorolásunk alapult, (s. v. Xeroxot) : «oisiXexTa' nep\ to-Jttov ApiarciTeXr,; 
év xt] ’ASrjvaúov noXfCsía sváa oeixvuTat, oxi oiâ pspous: twv sû uvaJv.* Az em lített 
nehézség magyarázatául azon felfogást ajánljuk, a mely szerint pl. Andocides 
következő helyén (de myst. 78): «oa»ov eû -jva* Ttvé; sí<n xaTíyv<o<j;jLévat |v to!; Xov: 
arrjpíon ú z b t/Hv r( : wv n a p é á p cu v* az • éuSűvwv* szó alatt a
logisták és euthynok összefoglalva, a «nape'8prov» szó alatt pedig a tulajdonképem 
euthynok ülnökei értendők. Valószínűvé lesz ezen magyarázat akkor, ha a két
féle tisztviselők megnevezésével a Xóyov xa\ cteú/a; őtoóvat féle kifejezésnek 
használatát összehasonlítjuk. Hogy a Xcrp7~a\ és Xóyo; közt egyrészről, az tí-  
3 uvoí és eúSyvr, vagy sunyva közt másrészről összefüggésnek kellett lennie, az 
bizonyos; de hogy ezen összefüggés nagyon szembetűnő nem lehetett, azt két
ségtelenné teszik azou helyok, amelyekben, ámbár csakis a logistákról tesznek 
említést, mégis csupáu az sü̂ -Jva; őouvat féle kifejezés szerepel. (1. pl. Demosth. 
n. jtapa-p. 406, Harpocr. s. v. X&yiiTat stb.) Hihető tehát, hogy valamint az 
EjSuva: szó, miut általánosabb jelentméayű (belőle képző lőtt ú-rJSuvo; szó is, 
nem a Xóyo; féle megnevezésből) a hivatalról való számadást egész terjedelmé
ben is tényleg jelenthette, úgy az sfouvoc megnevezés is általában a felelősségre 
vonást intéző mind a két féle fötisztviselők megjelölésére használtatott. S ezzel 
az említett körülményb 1 származó nehézség valamiképen meg volna szüntetve.

A második nehézségre Pollux egy helye a 1 okot. Ha azonban ezen kü
lönben fölöttébb gyanús helyet Hemsterhuis eredeti szövege szerint fogadjuk 
el, (VIII. 100i «. . . 0! ő: íí>7;:;p ot -ápsáper, rőt; évvsa ápyoixj: npoaat-
poűviai. Ojtot o’efo-páuaoy'Jt xat r/ovta;.» akkor e Polluxtól említett euthynok
egészen más tisztviselőknek tűnnek fel, mint a hivatalnokok felelősségre voná
sánál szereplő euthynok. Ezen magyarázatunkat sok körülmény indokolja. 
Nevezetesen : hogy ezen tisztviselőket a Pollux coi’exek külön czím nélkül, 
nyomban a poleták után, tehát nyilvánvalólag nem azou a helyen említik 
meg, ahol az ember a számadást-intéző euthynok megemlítését várná; hogy 
Pollux ezen utóbbi euthynokról a maga helyén (VIII. 45.) már előbb említést 
tett; továbbá, hogy arról, miszerint az általa itt (VIII. 100) említett efcuvot 
nevű tisztviselőknek a hivatalnokok felelősségre vonásánál szerepök lett volna, 
Pollux egyetlen egy szóval sem emlékszik meg ; s végre, hogy arról, miszerint 
a felelősségre-vonásnál szereplő euthynok akármiféle pénznek behajtására jogo
sítva lettek volna, semmi más forrásból tudomásunk uiucsen.Hogy kétféle tiszt*
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ülnökeiétől,*) a forrásokból merített érvekkel támogatott választ 
adni teljes lehetetlenség; épen azért e tekintetben az eddigi hozzá-

viselők ugyanegy névvel jelöltettek meg, az sem volna épen hallatlan dolog, 
mert hiszen Pollux két olyan logistáról is szól (V ili.99.) akik a mi logistáinktól 
kétségtelenül különböztek. Pollux e helye tehát nem érdemelné meg, hogy 
nagy fontosságot tulajdonítsunk neki (úgyis csonka) ha t. i. az általunk közölt 
magyarázat elfogadható volna ; de nem mellőzhetjük felemlíteni, hogy eddig 
(talán dr. Télfy kivételével) minden e tárgyról szóló iró azonosította ezen eu- 
thynokat a tisztviselők felelősségre vonásánál szereplő duthynokkal, s a helyett, 
hogy Pollux szövegét más hivatalnokokra vonatkoztatta, vagy romlottnak te* 
kintette volna, inkább saját czéljához képest változtatta meg. Petitus, comm. 
in Lég. Att. 1. III. tit. II. p. 308: « \oyirca'. sunt xXr.pojToi: su^uw. autem jrpo; 
aipoDvtat. Logistae sunt tamquam novem archontes; Euthyni sunt tamqnam 
Paredri Novem Archontum, et assilent Logistis; itaque ubi indicatum est 
Magistratus potestate decedentes aliquid publica debere, id ab illis exigunt: 
éianpástjouat ős toí>í eyovraid est tol*; <5<p€ÍXovTa; ttj rcóXsi. Quare mirum non 
est, si utrisque eû Jva; adscribunt.* Petitus tehát Pollux szövegét más inter- 
punctióval olvassa: «oí ős eu3uvot,tVxx-ep oí ;rápeőpoi to*Í; svvea ápyouai, npoaaipouvtat. 
Outoí ő' eÉa-p. xat toli? é/. (=o 9 síXovTa; tí) nóXst. l* — és a a-podatpouvTai* szó utáu 
önkényesenX7Y'.<JTa"?-t ért, holott e betoldás Pollux szövegébe véleményünk sze
rint egyáltalán nem indokolható. Heffter (374. 1) pláne így szó l: «lhnen (den 
Logisten) waren die Euthynen in gleicher Zalil beigestellt, durch freye Wahl 
dér Logisten, wie es seheint,* és szintén Pollux ily módon kiegészített helyére 
hivatkozik, míg azt, hogy egyenlő számban voltak a logistákkal (10) Harpocra- 
tióból kellett vennie, a nélkül, hogy a tizes számnak az attikai törzsek szá
mával való megegyezését feltűnőnek találta volna. Platner (I, 339) meg épen 
kiindulópontúi használja tárgyalásában Pollux ezen helyét, és úgy olvassa, 
mint Petitus; sőt ehely kedvéért Photiusnak az euthynok számára és választá
sára vonatkozó értesítését is kifogásolja, Harpocratio tudósítását pedig, úgy 
látszik, tudomásul sem veszi. Megjegyezzük e helyen, hogy dr. Télfy (C. J. 
A. 384. sz. a.) az euthynokat a sors által választott hivatalnokok közt sorolja 
föl, s Harpocratio általunk is felhasznált helyére hivatkozik. Ez így szól: 
«tst>3uvoi őexa tov  ápc3;x<5v ek tv  ávőp s;, T .zp  ot; ácőóasiv  ot “peâ eúaavTe; r, 

ápi-avcs; r} ő'.o:/.̂ aavT6; ti TfÜv őr̂ outfov sunyva?*. (Még határozottabban 
Photius: siíSüvo; ápyji v̂ ti$, !■; ixiarr,; ®vXí); 5s ?va xX̂ poSitv). Valószínű 
tehát ebből, hogy Télfy Pollux ama helyét nem fogadja el, az pedig bizo
nyos, hogy Heffterrel és Platnerrel az euthynok választását illetőleg nincs 
egy véleményen. Meier és Schoemann (100. 1. 95., jegyz.) nem hiszik, hogy 
Polluxnál más euthynokról volna szó, de a helyet, úgy, ahogy hagyományozva 
van, szintén nem fogadják el, hanem Pollux szövegét így változtatják m eg: 
«ot ők sü̂ uvot, ot;, tus-ép toTs éwéa ápyoua:, “ápeőpoi zpoaa'.poOvxat.i* Végre,hogy 
Boeckh, kinek kutatásai e téren alapvetők voltak, szintén a szóban levő euthy-

*) Az u. n. auvTfyopoí-ok szerepe Boeckh kutatásai óta elég világos. V. ö. 
fennebb közölt helyeket a később említendőkkel.
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vetésekhez kell utasítanunk az olvasót.1) Ha nem tulajdonítunk is  
Pollux egy helyének (VIII. 100) fontosságot, mint azt különösen 
Platner tette, a ki tárgyalásának knnduló pontjául választotta, 
annyit számos egyéb töredékes tudósítások nyomán is el k e ll

nokra vonatkoztatja Pollux szavait, az onnan tűnik ki, mert e helyre tám asz
kodva lehetségesnek mondja (Staatsh. I. 268.1.) hogy az euthynok kötelessége 
volt a hiányzó pénz behajtása.

Ami különösen az ülnökök (-ápeőpot) létkérdését illeti, említettük, hogy  
Platner (I. 340.) Photius azon helyét, amelyen a mi előadásunk főképen ala
púit, kifogásolja, s többi közt a zápeopo;-okat az euthynokkal, mint a logisták  
ülnökeivel azonosítva nem tartja külön tisztviselőknek. Erre két érve van. 
Először Pollux vitás helye, amelyből, mint említettük, egész tárgyalása kiin- 
dúl; másodszor azon körülmény, hogy Photius, úgymond, az euthynokat is sors 
által választottaknak mondja, pedig ez csak a logistákról áll. Hogy mind a 
két érve megdönthető, az már az pedig mondottakból is kiderül; az első érv- 
annyival inkább, mert Photius helye (eu3uvo; apyrj x-.;, e; Ixáatr,; ok ®uXí;í 
eva xXvjpouaiv, toutw os ojo rcapíőpou:) összesen húsz ülnökről szól, míg az eu- 
thynok nemcsak Photius, hanem Harpocratio szerint is csak tizen voltak.

x) Legtöbb figyelmet e téren Boeckh kutatásai érdemelnek. Meier és 
Schoemann, mint mondják, szintén Boeckh nézetét tartják legvalószínűbb
nek ; minthogy azonban ezen általuk is közölt nézet nem egészen egyezik megr 
a Boeckli-féle munka (Staatshaushaltung dér Athener) általunk használt m á
sodik kiadásában levő előadással, ebből az következtethető, hogy maga Boeckh 
is megváltoztatta nézetét e tárgyban az 1817-től 1851-ig terjedő hosszú id& 
alatt. Meier és Schoem. 101. 1.: « . . .  so . . . bleibt uns nichts übrig, als zu be- 
dauern, dass Harpocratio nicht auch das aufgenommen hat, ivorin dér Unter- 
schied bestanden habé ; von allém was die Neueren (Petitus, III. 2, (»; Schnei- 
der in den Nachtr. z. Aristotel. Th. II. S. 503. ff.) darüber vermuthet habén, 
scheint uns noch die Böckh’-sche Ansicht die wahrscheinlichste zu sein, 
dass die Logisten die Oberbehörde gewesen seien, bei dér jede Rechnung 
(XoYta[jL<5í und Xóyo?) über verwaltete Gelder abgelegt wurde, dass aber, wo 
die materielle Richtigkeit dér einzelnen Posten geprüft werden sollte, fer- 
ner zűr Beurtheilung dér Amtsfülirung überhaupt, in wie weit diese nichts 
mit dem Rechnungswesen zu thun liatte, welches alles mit dem Worte 
süSuva oder euSuvTj bezeichnet wird, die suSuvot den Logisten zűr Seite gegan- 
gen seien; die Euthynen wurden wie ler von den Beisitzern unterstttzt, 
indem jedem Euthynen zwei Beisitzer zugewáhlt wurden. . . . »  Hogy az 
euthynok a hivatalos pénzeket behajthatták, ezt liinniök kell, mert (UK). 
1. 95., jegyz.) Pollux VII. 100. helyét a szóban levő euthynokra vonakoztat- 
ják. Hasonlóképen szól Télfy is, (C. J. A. comm. ad. 277): «Logistae . . .  
non sunt confundendi cum euthynis. Apud logistas ab omnibus magistratibus 
rationes reddebantur acceptae et expensae pecuniae; euthyni autem in reli- 
quas muneris publici partes inquisiverunt.» Evvel szemben Boeckh fennebb 
említett müve második kiadásában (I. 265.) a logisták és euthynok közötti
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fogadnunk,1) hogy a vizsgálatban, különösen a mi annak jogi és 
törvényszéki részét illeti, a logisták vitték a főszerepet.

A mi már most magát a felelősségrevonásnál szokásos eljárást 
illeti, azon kevés és szétszórt adatokat, a melyek reá nem annyira 
a  vizsgálatot intéző tisztviselők, mint a felelősségre vonandók 
szempontjából némi világosságot vetnek, a következőképen kisér- 
lettük meg összeállítani.

Minden tisztviselő, mihelyt hivataloskodásának ideje letelt, 
vagy azon feladat, a melylyel meg volt bízva, általa teljesítetett,2}

különbséget úgy állapítja meg, liogy a logisták voltak a főszemélyiségek, s az 
euthynok csak a sokszor (például az ötszázak tanácsának számadásakor, Plat- 
ner, I. 343. kk.) igen bonyolult, és tetemes időt kívánó vizsgálat megkönnyíté
sére voltak hivatva: utóbbiak kötelessége lett volna a tényálladékot részletei
ben kikutatni, annak, hogy pénz hiányzik, vagy hogy megvesztegetés történt, 
nyomára jönni, sőt talán a hiányzó pénzt be is hajtani (erről 1. f.) azon esetre, 
ha bűntény nem követtetett el. Platner, ha hibás kiindulópontjából eltekintünk,, 
igen tetszetősen és Boeckh utóbb közölt nézetéhez hasonlóan szól a különb
ségről. Szerinte (I. 339.) «Aus dér angefűhrten Zusammenstellung des Pollux 
(V ili. 100.) ergibt sich, dass die Euthynen in einem untergeordneten Verhált- 
nisse zu den Logisten standén, und nur die Beistánde und Gehülfen derselben 
waren. Ihr Wirkungskreis kann sich demnach nur auf Gescliáfte von geringe- 
rer Bedeutung erstreckt habén, indem sie vielleicht die Bechnungen, so wie die 
Quittungen und Belege untersuchten, auf deren Beibringung und Vervollstan- 
digung drangen, und überhaupt das Verfahren vorbereiteten. Auch handelten 
sie wohl al8 Bevollmachtigte und Stellvertreter dér Logisten, wenn diese aus 
irgend einem Grunde in ihrer Amtsverwaltung gehindert waren. (Ezen állítás 
eredete hihetőleg Andocid. de myst. 78. általunk máskép magyarázott helyé
ben rejlik.) Ausserdem bezog sich die Gescháftsthátigkeit dér Euthynen bloss 
auf das Factische, nicht auf das Rechtliche, welches vor die Logisten gehörte. 
Denn diese erkannten darüber, ob vorwaltende Verdachtsgründe und Anzei- 
gungen von Bestechlichkeit, Veruntreuung unl überhaupt mehr oder weniger 
offenbare Nachlássigkeiten, Ungebührnisse und Missbráuclie von Seiten des 
Beamten einen üscalischen Prozess nöthig machten, oder nicht. Sie setzten 
zu dem Behufe das Gericht nieder, und fuhrten die Sache bei diesem ein.»

*) L. kül. Bekker, Anecd. Graec. I. p. 210. Suid. s. v. etouvij.
3) A sors által választott rendes tisztviselőknél tudvalevőleg egy év 

volt a hivataloskodási idő, a tíz szónok korában egyik 'ExattufipaKuv hótól a 
másikig számítva. De a nép az összes athenaeiek közöl gyakran választott 
('/eipoTovijTOi, atpE-o'i) olyan tisztviselőket, a kik ennél hosszabb, vagy rövi- 
debb ideig hivataloskodtak. Ilyenek pl. a pénzügyi intéző (o eVt -cf.; Őioi- 
xrj<jeo>; v. IzijjLeXrjTr,; xöiv y.otvtov zpo7Ó§ojv) s minden felügyelői jellegű kézföl
emeléssel választott tisztviselő, továbbá a követek stb. A hadvezérekről 
később leszen még szó.
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köteles volt harmincz napi határidőn belül a logisták hivatalos 
helyiségében2) megjelenni, és előttök egész hivataloskodásáról Írás
ban8) részletesen4) számot adni. E számadás két részből állo tt, a 
kezelt hivatalos pénzek, és a hivataloskodás más ágai felől való 
jelentésből.5) Ha valamely tisztviselő nem kezelt volna h ivatalos 
pénzeket, ezt Írásbeli jelentésében igazolnia kellett.6) Már eddig is 
gyakran említettük, hogy a tisztviselők ellen nyilvános rendes 
vádak (Ypa?pa:) magánemberek részéről csak a felelősségre vo
násnál voltak intézhetők; a logisták kikiáltója (wqpuS) nyilvánosan 
felszólított erre minden athenaei polgárt, s vádlóul bárki fellép
hetett.7)

Az eljárás tehát, a szerint, lépett-e föl vádló, vagy nem, két
féle lehetett;8) azon esetre pedig, ha vádló nem lépett föl, a logis
ták elfogadhatták a benyújtott számadást, vagy kifogásolhatták azt.

Ha a hivataloskodás felöl való jelentést rendben találták a  
logisták, akkor, úgy látszik, minden további eljárás nélkül felment-

Harpocr. s. v. Xoytatat. (AoY’.araí staiv tov ápiSfiov őexx, oí tí; s0**Jvx; 
Teóv Stfi>xr4asvtov IxXoyí̂ ovtat év rjaepa’.: Tptáxovta, 3táv ri? aoya; xJtoSoSvTai oí 
ap/ovre;.)

2) Ennek a neve: XoYtsTrJptov. Andocid. de myst. 78, és utána Har
pocratio : Xoy. ő’ latc tá tőív Xoyî T»ov xp/Eta, *'»; Asívapyo; . . . .  xat ’Av5. Év rrü 
r. t. piuffT. Őt)Xou?:v.

8) A e sc li.  in Ctes. 15. . . .  xeXeúe' (ó vójjlo;) X<5yov xa't -uSúva? I y  y  o  i -  
íp s t v npo; tov Ypa|x(xar£a xat Toű; XoytJTa;

4) Hogy e számadás részletes volt, ez nemcsak Aesch. in Ctes. 22. 
helyéből, hanem pl. Lysias pro milite 11. helyéből is következik.

5) Xóyov őtőóvxi, v;igy ánooépEtv egyrészről, EuSvva; őioóvat vagy újioaystv 
másrészről. Említettük, hogy e két kifejezés egymást, de különösen utóbbi 
az előbbit gyakran helyettesíti, a mennyiben az EuSuvai szó tágabb értelem
ben használtatott, mint ezt a számadás mindkét ágát összefoglaló «ú-súSuvov 
stvat# kifejezés is mutatja. Epén ezért nem is mertük e körülményt a 
logisták és euthynok működési köre közötti különbség egyedüli criteriu- 
máúl elfogadni.

A e s c h .  in  C te s .  2 2  : vat, áXX’ e j t i  te; áv5p»»~o;, o; o u t’ E*Xr(;pcv ovő k 

t t í j ' t  őrj[xoaí«i»v, o u t’ av7jX»i>/.£, “ po*y^Xir£ 8É rp ó ;  t i  TfÓv xotv&v. xa \ to ű to v  áxo^c'pEiv

xeXeúei Xóyov repo; t&1>; X oytoT á?................. xat . . . .  auTo toűto EyypáoEtv, oti « out’

eXa^ov ou8 ev T'óv xr,; - óXeíoí out’ avríXtoua*.

7) Aesch. in Ctes. 2 3 . («~áTptov xa't ewojaov x^puypia t o üto i).

8) Andocid. de my6t. 78 : . . .8atov e ü S  o v a í tive's s ia i xaTEyvoxjjjiévai é'v 

t ó l ;  XoytTfrjpt'ji; ÚJto tőjv süSóvwv r, Tfóv Jtxpsdptov, r, urjjtto EfcjTjyiAEvat £:; t o  S txx-  

oxrjptov y  p a <p a í x t v é ;  e?<n r.zo\ :tüv euSuvgjv.
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hették a tisztviselőt Hivatalától, s ez esetben az illető lelépett tiszt
viselő megkoszorúz tathatott,1) a nélkül, hogy ügye a törvényszék 
elé terjesztetett volna. Ha ellenben a logisták és a többi tisztviselők 
nem  találták rendben a számadást, akkor nem állt jogukban a 
büntetés felett határozni, hanem a logisták2) a törvényszék össze- 
hívásával ez elé terjesztették a kifogásolt tisztviselő (s^ ovöjjlevô ) 
ügyét.8) Vádlókul ilyen alkalommal a logisták ügyészei (aovVjyopoi) 
szerepeltek, a kik a vádat a logisták kifogásai alapján emelték; a 
többire nézve az eljárás nem különbözött a többi nyilvános rendes 
vádaknál (vpa'fai) szokásos eljárásoktól.

Törvényszék elé terjesztetett az ügy azon esetben is, ha a  
kikiáltó felhívására vádló jelentkezett4) a logisták előtt; az eljárás 
módja az előbb említettétől csak annyiban különbözött,5) hogy 
ilyenkor vádló gyanánt maga az illető magánember szerepelt, a 
mennyiben az ilyen vád mint formaszerü 7pa<p̂  vétetett számba.6)

AZ ATTIKAI TISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL. 82Í)

*) Arg. in Demosth. de cor. 223. A mi az ugyanazon beszédben levő- 
látszólag ellenmondó helyet (266) illeti, erre nézve Platner magyarázatával 
<1. 345, k.) tökéletesen egyetértünk. (V. ö. Meier és Sclioem. 220. 25. jegyz. 
és Suid. s. v. eisúvr;.

3) Bekker, Anecd. gr. I. p. 210: oí XoytJtáí ta? éuSüvx; ánáix; steiyovsf,.
3í Lex Rhet. p. 67:\ 20. oí toc; euSűva; Stőóvts; xa.ox toütoi; xvaxpívovtai 

r.póítov, sttot eoí-vTxt z 1$ to oixxctíjptov sí; i'vx /.ál V. ö. 77. 1. 8. jegyz.
4i Ennek a neve: euS-Jveiv (Pollux VIII. 30.) Suidas s. v. suSúvr/ xu-

píw? sisxyo'jaiv oí Aoywtai tco'o; toü{ ő^xvtx; tx f, o p £ tő ; xp*xt tf,{
Típea^EÍax: x a / . w ; *  >.x\ tx  o:xxati(ptx ;isv oí Aoytcrtxt xXr^povat, xx-rr/fopet 01 b

£ouXóusvo;. xx\ to“; oixxjtx'í; sseítxt T'.;jLxaSai töt; áXoÖa'.v.
5) Arról, hogy T.ifa/Xrpi; szükséges volt-e itt, és Dem. in Mid. 542. 

helyének magyarázatáról 1. Meier és Schoem. 221. k.
6) Említettük fennebb, hogy az összes vá 1 formák közöl különösen 

öt érdemel e szempontból figyelmet, a mennyiben tisztviselők bűntényeit 
feltételezik. Ezek főleg a ypaz>rt “xpx-p53,3síx$, a mennyiben a követek 
bűntényei természetesen csakis a számadáskor voltak megtorolható^ 
azután a átópfov ypxorj (yp. r.poSoaíx;) a ypasf, xXonrí; árjuo'xúov xx\ íepőW /pr,jiá- 
twv, a ypa©/; ‘ieyöeYypâ Tj; és végre a ypx̂ f, pouXeü«<o;. Ezen vádak közöl 
kettőről, a ypxö>4 ^Ejőeyypx^-ról és a yp. ôuXe-Jasw?-ról már Méier és Schoe- 
mann is gyanították, (339 lap) hogy, ha tisztviselők ellen voltak intézve, 
CRakis a számadás alkalmával voltak beadhatók, [Pollux V ili. 88, és Har
pocratio s. v. -xpi-jTÁcr1.? helyei nem vonatkozhatnak a tisztviselők elleni 
eljárásokra, s épen azért a xXo::/; or(p.oaífuv xx\ íspfov ypr,jxxtíov (a /.Xozí; szó' 
alatt sikkasztást, nem tolvajlást értve) a mit csakis tisztviselők követhettek 
el, nincs is náluk fölemlítve.] Hogy a yp. otóptov és (különösen) a yp. xXonf,i
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A mi ezenkívül a felelősségrevonást illetőleg különös m eg
jegyezni valónk van, az a következő.

A hadvezérek felelősségrevonása nem a logisták, hanem  a  
thesmotheták elé tartozott, s ezek vitték a hibás hadvezér ügyét a 
törvényszékeié.1) Azon időre nézve, a mikor felelősségre vonattak, 
tudjuk, hogy ez számukra gyakran különös néphatározat (^rptajAa) 
útján tűzetett ki.*)

Schoemann8) továbbá azt hiszi, hogy az egyes törzsek részéről 
választott hivatalnokok csak a maguk törzsei előtt voltak kötelesek

őjjja. y píjfiáttov is csak a számadáskor volt mint rendes nyilvános vád be
nyújtható, ezt a többi közt Aeschines következő helye kétségtelenül bizo
nyltja (Aesch. in Ctes. 9—10): lv -col; epKpotöev ypóvot; ápyovtc'; rtve; tx; 
jieyíata; ipya; xat ta; npoaóőou; őtotxouvte; xat ő w p o o o x o ü v t e ;  7Ccp\ á w xa  
toiíttov, rcpoaXajApávovte; toú; te ex tou pouXeutrjptou pyjtopa; xa't tol; Ix toü Si îou 
-dpptô ev 7tpoxateXá|iftavov ta? eû úva; xrcxaa; ixoúvoiz xat XTjpúytjiastv, 5 a : ’ i  v 
t  a"í; e u 5 ó v a t ; tw v  xpyóvt cov  e ?; t f, v (jLeyíaT^v piiv á z o p í x v  
á ^ t x v e l a ^ a t  t o l ;  xa t í j y ó p o u ; ,  itoXü dl  et t  u. á X X o v t o ú ;  3 t x a- 
a t á tcoXXo\ yxp návu ttóv úneu&úvtiiv iic’ autoycúpto xX^jrtat  : w v  3 r4 jx o- 
a íio v y p r, ja á t w v o v t e ;  é$eXey)r<5[i.evoi S t e o ú y y a v o v  ex t«5v 
Z t x a » t rj p í w v, elxátfu; • <̂jy óvovto yap . . . .  oí 3txa<jtx\, e? öxvifaetxt ó aito; 
ávf,p év tfj airíj rc5Xet, tu/ov ők xa\ ev ta> aütw ivtautat, 7cptí>r(v tiiv no te xvayo- 
(ieu6(xevo; év tol; xyíiaiv ott <Jte?xvo5tai xperr;; fvexa xat ő'.xaioauvr,; Ono tou őrjaoí/ 
ypu<ju> ateoávco, ó Sk autb; ávíjp {iixpov '̂(jyojv e£etatv ex toS őocaatíjpíov xXosrij; 
svexa tá; eü̂ yvx; ô Xrjxtó;* <£<m v̂ayxá ôvto tr,v îtyov ©ípetv ot 8txaata\ ou nspi 
tou napévto; áStxr[jjLato;, aXX’ ircep trj; aiayúvi]; toü őrfjjio'j. Ha tehát e vádak a 
kikiáltó felhívására a logisták előtt jelentettek be, épen úgy a logisták 
f(yeaovía-ja alá estek, mint a tisztviselők hivataloskodása elleni egyéb kifo
gások, a melyek egy bizonyos névvel, mint önálló yoa^-k meg nem jelöl
hetők, s hol a ypacpfj ffapavőptov, hol a ypaor, áStx-'a;, hol más ^papij-k rovatába 
látszanak tartozni. (V. ö. Dem. de cor. 266, a hol tetyorcoto;, — Lys. in 
Theomneet. 16, a hol fvSexa nevű tisztviselők, — Dem. in Aristogit. I. 781, 
a hol követ, — Antiph. k. yopeut. 41 és kk., a hol második archon ellen a 
számadás alkalmával beadott ilyen vádakról van szó.) A törvényszéki eljá
rás módján különben azon körülmény, ha ezen Ypa<pf(-k a számadás alkal
mával nyujtattak be, nem változtatott. A büntetés meghatározása, mint 
Suidas (s. v. euSOvr,, 1. 78.1. 4. jegyz.) mondja, valamennyinél a bírákra volt 
bízva, de természetesen bizonyos vádaknál azon megszorításokkal, a melye
ket a büntetésnemek tárgyalásakor megemlítettünk.

l) Pollux VIII. 88, a thesmotheták kötelességeinek előszámlálásakor: 
. . . .  etaáyouot..........xa't atpar^oi; eteűva;.

*) Lysias in Ergocl. 5 . . . . éretSi; . . . .  IfyaLmrii . . . .  tol; áoy óvta; 
toü; iiet’ exeivou xatx-Xítv ei^üva; oiosóvta;.

3) Schoemann, de comit. Atli. 37̂ 2.
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hivataloskodásukről számot adni. Készünkről Theocrines esetének *) 
tekintetbevételével ezen véleményt elfogadjuk, de azon megjegy
zéssel, a mit a dokimasia tárgyalásánál is említettünk, hogy ugyanis 
<ezt csakis azon egyes törzsek által választott hivatalnokokra értjük, 
kiknek állása e mellett az egész népet érdeklő illetőségű nem volt.2)

Hogy a hivatalról való számadás a népgyülés vagy a tanács 
e lő tt m^nt volna végbe, mint ezt Pseudo-Plutarchus a haldokló 
Lycurgusról mondja, ez csak a kivételes esetek közé tartozhatott, a 
melyekre rendkívüli körülmények adhattak okot. Azt azonban Meier 
és Schoemann (223. 1. és 37. jegyz.) is valószínűnek tartják, hogy 
az ötszázak tanácsának valami befolyása lehetett a tisztviselők fe- 
lelősségrevonásánál. Részünkről ezt csak azon hivatalnokokat ille
tőleg hiszszük, a kiknek illetékessége a tanácséval megegyezett; s 
azért leginkább a pénzügyi tisztviselőkre szeretnők kiterjeszteni 
azt, a mi a követekről kétségtelen, hogy t. i. tulajdonképeni szám
adásuk előtt,8) (a melyet a logisták intéztek, Suidas, s. v. s&fróvrj) a 
tanácsnak is jelentéstétellel tartoztak.4)

’) Demosth. in Theocrin. 1326 . . . svőeíjet? . . . .  TcoteísSat. . . ixv xt$ 
ôeíXr; T7j ’Â rjva rt xt7>v aXXtov 3 eu>v,  ̂ t i i v  í j; o> v ú <x «<> v xw. ő cavrjdetat ouxo; 

ooeíXtov xat oux éxxéxtxoi); i^taxoaía; Spa/aa;, a; ojoXev iv tat; eu3úvai; xtji érwvyjjKo 
tt(§ aúxou ©uXíjs . . . .  Xiye őij x f( v x ai v e u X « t w v p. a p * u p t a v. És odább : 
. . . . x o y ; © u X e x a s rcapóvxa; out’ eőstaev out’ fivyúvfy . . . .  ouxto; a ü x a> v xa 
xv.va ctotxijaa;, a»a-’ i x s l v o u 5 xXojrijv auxou xaxayvövai . . . .stb.

*) Míg ellenben pl. Demosthenes, a kit pelig xetxo7coto;-szá a Pan- 
dionis phyle választott, (Aesoh. in Ctes. 31.) fontos ügyekben szerepelvén, 
a logisták és a törvényszék előtt vonatott felelősségre. (Dem. de cor. 266.)

°) A követek számadásáról a fennebbi helyekkel v. ö. Dem. de falsa 
lég. 367 : xouxo yáo etat ^ps^eíat; euSuvai, xt senpaxxat; xt ájce’YYetXa;; et jxsv 
áXí) ,̂ aá>£ou, el ős 'ieuSf), Őíx7)v Só;.

4) Aristodemus e szabály áthágása miatt büntetés alá esett, Aesch. 
de fals. lég. 16.

Demosth. in Mid. 542, már említett helyéből az volna következtet
hető, hogy a diaeteták a tanács előtt vonattak felelősségre; . . . ns-aa? xov 
jtouxaveúovxa ooüvat xrjv i]>r(cpov . . . stb., és még inkább a hozzávaló scholionból: 
f0 81 spúxavi; 'írj f  0 v Sídcoat xo "í; pouXeuxa*t{,  Xé̂ wv* «ó Seíva xoiv otatxr(xwv 
oux aTnJvxTiae, xaíxot xax7jyopov ey<ov xí ouv úfiív őoxeí Ttep't auxoű.n Ka't ouxtu; 0 t 
(í 0 u X e u x a \ xaxa^f t̂ ovxat. De ez nyilvánvalólag hibás, és a zavar a diae
teták elleni eteayYeXía-nak azon vádakkal való összezavarásából ered, a 
melyeket a számadás alkalmával volt szokás beadni. E szerint Demosthe
nes szövegében a «jcpuxaveúovxa* szó nem tanácsbeli prytant jelent. (V. ö. 
Platner T, 64, Meier és Schoem. 270, Télfy, C. J. A. comm. ad 579.) A
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Maguk a felelősségrevonás intézésével megbízott tisztviselők 
állásuk nagy fontosságával és hatalmával kétféleképen élhettek  
vissza: ha megvesztegetni engedték magukat bűnös hivatalnokok
tól, vagy ba szándékosan, igazságtalanul jártak el ártatlanokkal 
szemben. Hogy ezt meg is tették, arról Aeschines tanúskodik .1) 
Önként előáll ebből azon kérdés, vájjon miféle ellenőrzés a la t t  
állottak maguk ezen tisztviselők ? Hogy valamely fórum előtt fele
lősséggel tartoztak volna, annak semmi nyoma sincs a források
ban ; de egyrészt maga a törvényszék volt természetes ellenőrük a  
visszaélések azon eseteiben, ha színe elé ártatlant állítottak volna, 
másrészt pedig kétségkívül bárki is váddal léphetett föl ellenük a 
népgyülés vagy a tanács előtt, bár épen Aeschines említett helye, 
ha ugyan valódi, és nem költött bűntényekről szól,2) azt bizonyítja, 
hogy Timarchus állítólagos visszaélései legalább is a beszéd m eg
tartásáig büntetlenül maradtak.8)

3. §. A számadáskor való elmarasztalásnak és a számadás elmulasz
tásának következményei. Az aXofíoo YparpTj.

Említettük már, hogy azon megszorításokkal, a melyekről a 
büntetésnemek tárgyalásakor szólottunk, a birák kötelessége volt 
a hibás tisztviselő büntetését a számadás alkalmával megállapítani. 
Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy a büntetésnek csaknem 
mindig pénzbírságból kellett állania,4) s a többire nézve a m ár

«/.Xr-Tííjia oOő1 óvTivoüv 1-iYpa-iáaev^* kitételre jobb megfejtés hiányában 1. Meier 
és Schoem. 221. és k. lapját.

Már említett helyén, Aesch. in Tira. 107 : Xoy.rrí;; yap ye 
sXeírra jj l-v  x r(v zóXtv s[íXa(i i  o ru p x  Xau^ávi*>v nap* t t o v  ou  owaí»o; uáXí-
a Ta o' £Tj/.ooávTr,<rs :wv úttíû Jvíjiv tov; ar,ősv ^ot/.^xóta;.

*) V. ö. Arg. a \ Aesch. in Tini. <az elején): Ti^ac/o;, . . . Ötá^uo: t'v 
ev tt; rroXirsía za\ őrjar^opföv, xa\ TtXéov ?) sxaTov ^^piaaaTa fe^os/sai;.

3l Plat > törvényei (946, D—E) intézkednek ilyen esetekről is; e s z e 
rint az igazságtalanul kifogásolt tisztviselő magukat a felelösségrevonást 
intéző tisztviselőket idézheti az e czélra kisorsolt bíróság elé (et; toí>; exXex- 
tov; otxaatá;), s ha ott ártatlannak bizonyul, váddal léphet fel ellenök. míg 
ellenkező esetben kétszeresen köteles a rárótt bírságot kifizetni. L. Télfy, 
C. J. A. comm. ad 1052.

4) Plató fennebbi helyén a halálbüntetést is említi ilyen esetekben. 
Aesch. (in Timarch. 113) így szól: v. . . . vójjloi xeXeúovct twv xXsjitwv tov; ÓijjloXo- 
Yoüvta; cavátfo tov; o' xyryj'xiryj; r.pvmbv.. De ugyanonnan kiderül,
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m ondottakra utalhatjuk olvasóinkat.1) Hogy a törzsek által válasz
to tt  tisztviselőket illetőleg az elmarasztalás ugyanazon következ
ményekkel járt, mint a többi tisztviselőknél, ez Demosthenes Theo- 
orines elleni beszédének már említett helyéből8) nyilvánvaló.

Azon tisztviselőnek, a ki a számadással egészen adós maradt, 
(ütteú&ovov eívai rg icóXei) nem volt szabad Attikából eltávoznia, 
hanem  ott kellett életét örököseivel együtt becstelenségben8) eltol- 
ten ie ; azonkívül nem volt szabad a többi közt vagyonát felajánla
nia, sem áldozati ajándékokat adnia, sem magát fiúsíttatnia, sem 
végrendelkeznie, s egy szóval vagyona zár alá vétetett4) mindaddig, 
míg hivataláról a törvény értelmében számot nem adott. Ekkor 
meg is koszorúztathatott, mint a többi lelépett tisztviselők.5) Csak 
hogy ez nem lehetett reá nézve nagy vigasztalás; mert, ha hivata
láról idő folytán számot tudott volna adni, mi gátolta abban, hogy 
azt annak idején ne tegye ?

Az ilyen tisztviselő ellen a szótárirók szerint külön váddal 
(áXoYtot)) is fel lehetett lépni,6) és pedig mint Meier és Schoemann

hogy Timarchus, ámbár a sikkasztást állítólag bevallotta, csak harmincz 
mina pénzbírságra Ítéltetett.

*) Ha e bírságot nem fizette ki az illető tisztviselő, épen úgy az 
adósok jegyzékébe került, mint a hivataloskodás közben történt eseteknél 
(o<p£’AEiv t c o  ő r (a o a í t i j ,  á s X e í v ,  •j j i o o ' / e'í v ,  sőt tágabb értelemben u - e ű ^ u v o v

ttvai is), g következőleg örököseivel együtt becstelenné vált mindaddig, míg 
adósságát ki nem fizette, vagy míg azt a supplicatióról szóló törvény értel
mében a nép el nem engedte. Mind erről fenn bővebben szólottunk.

3) Dem. in Theocr. 1326: . . . ooXcov xat tou? vójíou; áxpi(3a>; e?őu>; or. 
/oXúouaiv ocitov ypásEoSai av £xií r(,  xa\ v o j m ^w v  Seív t o I»{ p .c v  aXXou;
t o ;j {  ó s E íX o v T a ^  jjlT jŐ ev o ; ( a e t e / e iv  t í 5 v  x o iv ó ü v ,  a u T o v  8 k x p E Í T T io  t w v  vóixtuv eívat.

3) V. ö. még Andoc. de myst. 73. Még a nagyapáról (rcanjco?) is
átszármaztatott az adósság az unokára, v. ö. Demosth. in Theocr. 1327: 
t i  ye te  óoetXovTo; auxto to u  ránjrou  rcáXat, x a \  toÜ vóaou xeXeúovtos xXr(povo;ASt'/ 

töutov :w v  i x EÍvou, 7cpoa^xov auTto rráXat ypácpsaSat ypácpsta!, xa \ ő ia  to u t ’ o ty -

SETat Sslv a^ooeŰYEtv 3 tt novrjoo; ex Tptvovía? egtív, ou ő íx a ia  lp:T.

4) Aesch. in Ctes. 21.
5) Aesch. in Ctes. 11 : jzpoatyjpáooudí (tive$) . . . rpo; Ta îjcpíouaTa, cte- 

savoűv tov íkeúSuvov, ^Etőáv Xóyov x«i EuS-Jva; tt^ ap-/^; oto. V. ö. arg. in Dem. 
de cor. 223.

•) E tudósítások annyira rövidek és egyformák, mintha ugyanegy 
forrásból kerültek volna. Pollux VIII. 44: aXoyíou $1 őíxrj xaia twv oux 
aroŐiSóvTtov Xoyi<jaoü{, o j v  av ota^Etpbtuoiv. H esychius; aXoyíou o lx r n  ty  ©súyouoiv 
oí apyovTs; \6yov ou S6vte$ tőív tt;? ipyf,; oioixr(u.áTtov. Suidas és az E tym ol.
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(362. ].) hiszik, a logisták előtt. E vádról különben nincsenek k ö ze
lebbi értesüléseink, s ezért róla bővebben szólani czéltalann&k ta r 
tanók. Platner (I, 348) azt hiszi, hogy a bűnös hivatalnokot ez a l
kalommal nemcsak hivataloskodása felől vonták felelősségre, hanem  
a  számadás elhalasztása miatt is.

Ha a számadás egyszer végbement, másodszor senki sem volt 
arra kényszeríthető.1)

össsefoglal&s.

H átra van még, hogy áttekintsük értekezésünk eredményeit.
Minden attikai tisztviselő mindjárt hivataloskodása kezdete - 

kor köteles volt biztosítékot nyújtani a felől, hogy előélete szerin t 
hivatalára méltó (Soxtfiaata) és némely tisztviselő kétségtelenül, a  
többi valószínűleg megfogadni azt is, hogy hivataloskodása ideje 
alatt is méltó akar arra maradni (eskü). S ha ily módon hivatalá
ban megerősíttetett, bizonyos korban külön erre hivatott tisztvise
lők (vo{jio<póXaxs;) is őrködtek felette; az Areopagus tanácsa pedig 
a  tíz szónok korában is jogosult volt ellene megbízatás nélkül is 
vizsgálatot indítani. Másrészről összes polgártársai éber sze
mekkel kisérték őt, s közülök bárki is félelmes vádakkal (ela**nfe- 
Xía, npopoXij) léphetett föl ellene a tanács, de különösen a népgyü- 
lés előtt, a mely utóbbi fórum maga is határozhatott a büntetés 
felől, vagy pedig az Areopagus tanácsára, s ezen át, vagy e nélkül is 
a  heliasták törvényszékére bízhatta az eljárás befejezését, s a bün
tetés kiszabását. A hibás tisztviselőre elmarasztaltatása esetén 
aránylag súlyos, részint törvényszabta (áttjjLTjtoc á^wv) részint az 
egyes esetek szerint kiszabott (vttirjrbe büntetés várt, s h a
benne meg nem nyugodott, mint közönséges gonosztevőkkel szem 
ben, sommás eljárás (IvSeifo) volt ellene alkalmazható. Midőn 
pedig hivatalától, ha ezer Scylla Charybdis között odáig vinnie 
sikerült, megvált volna, hivatalos úton (kóyot;, s&fovai) és magán

Magnum hasonlóképen (s. v. aXô tou). Elnevezéseöl yp*?*) helyesebbnek lát
szik, mert tartalma nyilvános vádat tételez föl. (így Meier és Schoem. is.)

l) Demosth. in Timocr. 717. Nóuo; * ^Oawv őtxrj npózepov lyeveTo  ̂ eu£uva 
.  . . .  év StxaaTTjpíto, r\ tö ía  7) Srjfi&aía, . . . .  ar; eíaáyetv icep\ toű tiov  t i ;  to  őixaorrj- 

ptov {jltJS' lrct^7,©i£scv ?t5v áp '/óvtw v (j.7jő^va, jjltjŐs xatrjYopetv Iojvtiov 3c oux lo to iv  

o í vóp.01.
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vádlók felléptetésével (ypayal) egyaránt ismét felelőssé (örcsóftovoc) 
tévé őt hivataloskodásának minden mozzanata felől a törvény, s 
elmarasztaltatása vagy a számadás elmulasztása (yp. áXoyíoo) esetén 
nemcsak saját magára, hanem örököseire is elvben túlszigorú, s 
talán némileg csak a  gyakorlatban szelídített büntetést mért.

Mindezt megfontolva be kell vallanunk, hogy az attikai tör
vényhozás a köztisztviselők ellenőrzéséről, és bűntényeik megtorlá
sáról nemcsak gondoskodott, hanem hogy e gondoskodását oly rész
letességgel és — hogy úgy mondjuk — kicsinyes következetességgel 
fejlesztette ki, a mire csak némileg is megfelelő példát legszabad- 
elvübb modem köztársaságainkban is hiába keresnénk; s e mellett 
fel kell ismernünk, hogy Athén© rendkívül democraticus jellegének 
megfelelőleg a tisztviselők ellenőrzésében csaknem kizárólag külön 
minden egyes attikai polgár, bűntényeik megtorlásában pedig 
ugyancsak e polgárok összességéből alakult két nagy testület, a 
népgyülés és a heliasták törvényszéke vitte a főszerepet.

G yom lay  G y u l a .

Martialis VI, 53.
Andragoras mi velünk fürdött s még vígan ebédelt,

S im másnap reggel halva lelék a szerényt,
Kérdezed annak okát ily rögtön mért hala <5 meg.

Hermocrates orvost látta meg álmaiban.
Téli hónukba midőn Ősszel törekedtek a fecskék,

Egyik fészkében visszamaradt egyedül.
Ámde tavasszal fölfedezé haza térve a többi,

S tüstént széttépé a szökevény madarat.
Későn bűnhöde ő . Meg kellett volna lakolni 

Anyjának, mikoron szétdarabolta Ityzt.

Martialis I, 33.
Gellia még egyedül nem sírt soha atyja halálán,

És csak mások előtt törnek a könyei ki.
Nem gyászol, ki siralmával tetszelgeni óhajt.

Szíve kinek búsul, nem keres az tanúkat.
I fj . R e m é n y i E d k .

54*
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A MAGTAR MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE. 1772—1831.

(Vége.)

MÁSODIK RÉSZ.

A MAGYAR MŰFORDÍTÁS 1808-1831.

XI. Kazinczy Ferencz.
A magyar műfordítás, ha más miatt nem, de már csak am az  

egy dolog m iatt is méltó az irodalomtörténész figyelmére, m ert ez 
szolgált a nyelvújítási harcz eszközéül. Kazinczy lángelméje fölis
merte, hogy reformátori munkájában leginkább akkor ér czélt, h a  
külföldi irodalmak remekeinek átültetése közben gyarapítja nyel
vünket új szókkal és új szólásokkal. Minthogy Kazinczy fordításai
nak idegenszerűsége az ő nyelvújítási elveiből folyik, helyénvaló
nak látom itt, ez utóbbiakról is szólani.

Müller Miksa nyelvtudományi felolvasásaiban*) többek között 
így nyilatkozik a nyelv megváltoztatására irányuló törekvésekről :
• A b mán is the lord of natúré only if he knows his laws and 
submits his lo them, the poet and the philosopher become the 
lord of language only if they know its laws and obey them.» 
(Valamint az ember csak akkor ura a természetnek, ha ismeri 
törvényeit és magát azoknak aláveti: úgy a költő és a bölcsész is  
csak akkor lesz a nyelv urává, ha ismeri törvényeit és engedelmes
kedik nekik.)

Ha ezt a komoly tudomány által felállított s kétségbe von- 
hatatlan igazságú elvet összevetjük a Kazinczy idevágó nyilatkoza
taival mindjárt megláthatjuk, mért és miben hibázott. Kazinczy 
azt hitte, hogy lábbal tapodhatni a nyelv geniusát, csak az Aesthesis 
mosolyogjon kegyesen az emberre; hitte, hogy

«A genie pártázott fővel jő s sanctionálja,
A mit az iskola tilt, a mit az aesthesis hágy» ;

hitte, hogy a nyelvben a törvény, az u su s: semmi, mert a lángész 
leronthatja mindkettőnek érvényességét. Pedig valamint Zsigmond 
császár nem tehette generis femininivé a «schismát»: úgy semmiféle

*) Lectures on the Science of Langnage. I. 37. lap.
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m ás tudós sem változtathatja meg azokat a még eddig teljesen ki 
nem fürkészett törvényeket, melyek szerint a nyelv nő. Kazinczy 
változtatni akart rajtuk; toldogatott, foldogatott kiindulva sok 
olyan elvből, melyeket a tudomány részben már az ő korában is 
hamisaknak nyilvánított, de melyeknek tarthatatlan voltát csak az 
njabbkori nyelvészet állapította meg dönthetetlen érvekkel. Ma 
aligha kívánná Kazinczy elérni, hogy azt a sok xenologismust 
melyet alkotott, mi «a magyar arczon addig nézzük, míg végre meg- 
megszokjuk*; nem gondolna bizonynyal arra sem, hogy «a szókat 
uj syntaxis szerint szőjje mondatba*. Csak a nyelvtudomány nagy
mérvű fejletlensége korában lehetett arra gondolni, hogy a magyar 
nyelvet a némettel kelljen leginkább összehasonlítani, mint azt 
Kazinczy ki is mondta a • Tudom. Gyűjtemény*-ben; csak e fejlet
lenség korában lehetett felállítani olyan elveket, a minők im ezek:

«A szépiró az idegen szólással nemcsak szorultságból él, 
hanem mivel magát még az újság kecse által is megkedveltetheti.» 
(Tud. Gyűjt, 1819. XI. 22.) «A neologismus gyökökkel inkább él, 
mint származottakkal, az öszveforasztottakat particulájoktól meg
szabadítja, szavait uj nyntaxissal . . . szövi.» «Á mi íróink tudva s 
akarva távoznak el a szokás törvényeitől. A szépiró nem ismer 
főbb törvényt, mint azt, hogy irása szép legyen. Valami ezen 
ügyekezetet segélheti, az neki mindén szabad, akár engedi a gram
matika és a szokás, akár nem. Soha még hamisabb tanítás adva nem 
volt, mint az, hogy usus dominatur in lingvis; sőt az iró parancsolja, 
hogy úgy legyen és úgy lesz!* (Tud. Gyűjt. 1817. XII. 89.1.)

• Ne kérdd, törvénynyel egyez-e, nem-e ?
Egyez, ha szép, mert törvényt ez teszen. *

(Kazinczynak Berzsenyihez irt ódája.)

E hamis elvekből folytak mindazok a vétkek, melyeket 
Kazinczy a nyelv geniusa ellen elkövetett, s melyek túlzottnak 
tüntetik föl Toldy dicséretét, a ki azt mondja, hogy a magyar 
próza Kazinczy tói nyerte «a gáncstalan szépség tökélyét». Kazinczy
nak annyi és oly nagy érdemei vannak, hogy nem vethet homályt 
dicső emlékére az, hogy egyben-másban hibázott is. Ember volt.

Még érthetőbbé válik Kazinczy idegenszerüsködése, ha meg
fontoljuk, mi volt a czél, melyet maga elé tűzött. Nyelvet akart 
a lko tn i:

• Nyelvet, hogy újjá szülessék a szó,
S bár megavult, iíjuljon, a mi jó,
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Nyelvet, mely kelet népéé legyen,
E nemzeté, mely házias, csatás ;
Oly édeset, minő a szerelem,
Erőset, mint a harczi riad ás,
Nyelvet, melyen mindennek van neve,
Mely árnyal és fest, mint tündér zene,
Mely dörgve lejtsen, mint a völgyi ér,
Lángban pezsegjen, mint az ifjú vér.

(Szász Károly Kazinczy-ódájából.)

Hogy ily feladattal szemben néhol megbotlott, ki fogná 
csodálni? «Nagy tévedései és túlságai — szól Gyulai Pál Kazinczy 
idegenszerűségére vonatkozólag — ugyanazok, melyek m inden 
nagyobb mozgalommal együtt járnak, s melyeket épen úgy ki lehet 
magyarázni, mint menteni. De kimagyarázni és menteni valam it 
nem annyi, mint használni és követni. Honnan tanultuk mi azt, 
hogy nagy embereink ámyoldatait is bálványoznunk kell, 8 egy 
nagy mozgalom minden nyilatkozata isteni kijelentés? Vájjon 
örvendhetünk-e, midőn Kazinczy tévedéseiből elmélet, rendszer 
alakul egész az elhirhedt szócsintanig, s minden idegenszerűséget 
az ő nevének varázsa fedez ? És mért nem meijük kimondani, hogy 
egy bizonyos pontig irodalmunk folyvást Kazinczy befolyása a la tt 
fog állani, de egy és más, mi az ő idejében szükségesség volt, m ost 
már nem az, s egyedül azon az utón, melyen ő járt, a m agyar 
próza teljes szépségében ki nem fejthető.» *)

Kazinczy idegenszerűségei fölött különben pálczát tört m ár 
maga Arany János is, a ki « Prózai dolgozatai* 361. lapján ezeket 
mondja Kazinczy nyelvújításáról: «Hiába való volt minden esetre 
alsóbb fokú nyereményért, minő a nyelv rövidsége, csínja, hang- 
zatossága, magasabb fokú sajátságot: a szókötést, a nyelv élet- 
műszerét támadni meg; annyival inkább, mert meg sem vala 
kísértve, ha vájjon rövidség, csín, hangzatosság nem épen úgy 
eszközölhető-e magának a nyelvnek határai közt?*

A mi már most K. műfordítói elveit illeti, tudvalevő dolog, 
hogy az ő legfőbb törekvése oda irányult, hogy az író szellemét is 
beleöntse átültetéseibe. Ő a magyar költői stílust sokszínűvé akarta 
tenni, azaz azt akarta elérni, hogy a költészet minden egyes 
fajának meg legyen a maga irálya. Ö ennyiben felfogta a műfor-

> Budapesti Szemle. 1860. évf. 1. füzet. Emlékbeszéd KazinczyrvM.
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dítás valódi hivatását; átlátta, hogy a nagy hűség keresése mellett 
vigyáznia kell az írónak, hogy feszessé ne váljon, de hangoztatta 
azt is, hogy az idegen mű szépségeit ne engedjük veszendőbe menni. 
Tudta, hogy a nyelv gazdagításának legjobb eszköze a különbőz# 
fajú munkák fordítgatása; átértette, hogy ezzel követésre méltó 
példát adhatni a költői teremtésben épúgy, mint a stílusban; meg 
volt végül arról is győződve, hogy ha valami, úgy az idegen 
remekek alkalmasak az ízlés fejlesztésére. És működése által mind 
a hármat e lérte: gazdagította a nyelvet, példát adott teremtésben és 
szólásban, és művelte a közízlést. Csakhogy gazdagította igen 
gyakran erőltetett latinismus- és germanismusokkal, adott igenis 
a szólásban példát, csakhogy nagyon sok esetben követésre épen 
nem méltót; művelte is az ízlést, csakhogy ez az iparkodás oly nagy 
mérvben volt meg benne, hogy a finomságot nem ritkán össze- . 
tévesztette a mesterkéltséggel. «Kazinczy elválasztotta a költői 
nyelvet a köznapitól — szól Gyulai Vörösmarty Életrajzában — 
de nem egy tekintetben a művészit is a magyarostól.* Ő nem 
abban kereste az író szellemét, a miben keresni kell: hanem 
legtöbbször a szóban, megfeledkezve a sabinumi költő bölcs intésé
ről : nec verbo verbum. Gyakran szinte a betűhöz ragaszkodott, 
annyira hű akart lenni, és mindamellett még sem volt hű. Mert 
Kazinczy csak ott fordított a szó szoros értelmében anyagilag 
híven, a hol valami új szólásformával vagy szokatlan mondással 
akarta gyarapítani a nyelvkincset. Egyébkint többre becsülte az 
alaki hűséget az anyaginál. Csakhogy nála az alaki hűségen is 
mást kell érteni: többet és kevesebbet, mint a mennyit közönségesen 
érteni szoktak. Kevesebbet annyiban, a mennyiben nem tartotta 
szükségesnek a kötött formát kötöttel visszaadni; többet azért, 
mert ő még az eredeti szók és mondatok lejtését is vissza akarta 
tükröztetni fordításaiban. Az alaki hűség követelményének e ferde 
felfogásából kifolyólag, s mert Kazinczy, mint föntebb érintettük, 
az anyagi hűségre sem fektetett különös súlyt: fordításai általában 
nem dicsekedhetnek a hűség előnyével. Nála minden annak a nagy 
czélnak volt alárendelve, mely őt működésében lelkesítette: a nyelv
újítás czéljának; ő nem a magyar műfordítás mesterének akart 
tekintetni, hanem a nyelvújításénak. Első sorban csak azért fordí
tott, hogy annál több nyelvi szokatlanságot legyen módjában meg- 
alkotni, nem pedig azért, hogy az illető szépirodalmi müvekkel m int 
ilyenekkel gyarapítsa irodalmunkat. Ha eredetit ír vala, bizonyára
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nem jut eszébe annyi soloecismus, mint a mennyit fordítás közben 
megteremtett; s csakugyan: Kazinczy eredeti munkáiban alig ta lá ln i 
ötödrészét annak a sok xenologismusnak, mely a «kilencz kötetet* 
élékteleníti. Igaz ugyan, hogy Kazinczy az egyes írók szellemét is á t 
akarta hozni fordításaiba. De ez nem sikerült neki. Csak anny it 
érhetett el, hogy megalkotta az egyes irodalmi műfajok nyelvét, a  
mi magában véve is óriási eredmény. S ezért Kazinczy nagy ugyan 
mint nyelvújító, nagy mint stilista is : de sokai kisebb m in t 
műfordító.

Kazinczy müforditói pályáját igen korán — már 16 éves 
korában — kezdte meg. A goettingai almanachnak egyik véletlenül 
kezébe került kötetéből fordított egy német epigrammot, s ugyan
csak ebben az almanachban találkozott legelőször Gessner nevével, a  
kinek idylljeit már 1775-ben annyira megszerette, hogy k e ttő t 
menten lefordított belőtök. Félig-meddig fordítás az a kis geografia *) 
is, melyet az említett esztendőben írt, vagy a mint maga m o n d ja : 
«összeszedegetett néhány fő geográfusok munkájából.* A következő 
esztendőben Bessenyei György németül megjelent «Die Ameri- 
kaner* czímü tanbeszélyének fordításával lépett a nyilvánosság 
elé, de valamint ez, úgy az előbb említett munka sem m ondható 
egyébnek kezdetleges kísérletnél. Hogy életét a műfordításra 
fogja szentelni azt Kazinczy már tizennyolcz éves korában elha
tározta : ekkor olvasta t. i. Báróczy Marmontel-fordítását, mely 
annyira hatott rá, hogy lelkesülten kiáltott fel: «Az ő koszorúja 
után fogok törekedni minden erőmmel, a mi lesz.* 1779-ben 
kezdett fordítani Wieland «Diogenes*-éből, s ugyanakkor ültette  
át legelőször Gessner «Első hajós*-át és néhány idylljét. Már e 
fordításain nagyon meglátszik az a törekvés, hogy eredetijét, a  
mennyire lehet, utolérje; csakhogy még ekkor nem iparkodott 
arra, a mit később élete czéljául tűzött k i : újítani minden áron, 
mindenféle módon és bármi eszközzel.

Ez időtől fogva körülbelül nyolcz esztendeig csak keveset 
foglalkozott Kazinczy irodalmi munkákkal. A nyilvános pálya, a  
melyre lépett, elvonta kedvencz Íróitól, s csak 1788-ban lépett 
újra a közönség elé önálló művel. Gessner idylljeit adta ki, még 
pedig minden tekintetben nagyon sikerült fordításban. Az a gördü

*) Magyarország geografika, azaz földi állapotjának lerajzolása. Kassa.
1775.
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lékeny, síma, hangzatos nyelv, melyben «Ábel halála* van megírva, 
csupán csak a Báróczy stílusához fogható; s ha Kazinczy nem is 
vallotta volna magát büszkén Báróczy tanítványának: ez idyllek
ből bárki is láthatná, kogy a «Marmontel meséi*-nek írásmódja 
lebegett Kazinczy előtt mintaképen. Van itt is újítás, csakhogy 
kevés olyan, mely a nyelv szellemét sértené; Kazinczy Gessnerjé- 
ben csak annyira volt újító, a mennyire Báróczy volt • Marinontel»- 
jé b e n : sohasem túlozva, sohasem hágva át azokat a szent és 
érinthetetlen korlátokat, melyeket nyelvünk geniusa annak f^'iő- 
•dése elé szabott.

Gessnert «Bácsmegyei Összeszedett Levelei» követték; az az 
érzelgős német regény, mely a mikor «Adolf s Briefe» czímmel 
ogy obscurus német író kiadta, szinte eltűnt a német Werther- 
majmolások tömkelegében, s a mely nálunk akkora hatást keltett, 
hogy szinte felvillanyozta a magyar közönséget. Alig volt ház, a 
melynek kisasszonykái keserű könyeket ne hullattak volna Bács- 
megyei irtóztató szenvedésein, s ne emlegették volna elkeseredéssel 
a  hütelen «Nincsi*t, a ki oly égbekiáltó módon árulta el a «leg- 
szeretőbb kebelt*.

Sokat írtak már arról a nagy hatásról, melyet a magyar 
Werther kelett mindenféle, merre «érző szív* dobog e hazában; 
e hatás okai közül én csak a nyelvieket akarom itt érinteni. S így 
legelőször azt kell hangsúlyoznom, hogy Kazinczy határozottabban 
ebben a müvében kezdte el a nyelvújítás m unkáját; s mivel még 
ekkor nagyon távol volt azoktól a túlzásoktól, melyekkel például 
Egmont-fordításában olyan sűrűén találkozunk: a közönség öröm
mel tapsolt új szólásainak, látva, hogy a «paraszt* magyar nyelven 
is csak úgy ki lehet mondani akármit, mint a Goetheén vagy a 
Marmontel-én. Maga Kazinczy is említi ezt a «Pályám emlékezeté «- 
ben .1) «Továbbá az (hozhatá Bácsmegyei szerencséjét), hogy némi 
kedves és érzékeny s poétái képű szólásokat hoztam be a nyelvbe, 
melylyel előttem senki nem éle még nálunk.* Tetszett a közönség
nek az is, hogy K. nem iparkodott megrontani az olvasó élvezetét 
azzal, hogy mindenféle sületlen új szóval helyettesi tette volna az 
akkor a műveltebb körökben annyira elharapódzott idegen szókat. 
Csakhogy Kazinczy e tekintetben már túl ment a határon; nem 
elégedett meg azzal, hogy idegen szót használt ott, ahol arra

x) 157. 1. Aignor-féle kiadás.
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múlhatatlan szükség vala, hanem élt vele olyankor is, a  m ik o r  
volt keze ügyében az illető fogalom kifejezésére alkalmas m a g y a r  
szó í b . Úgy akart írni, mint akkor előbbkelő köreinkben beszéltek ~ 
törvényesíteni akarta azt a zagyvalékos, latin, franczia és n é m e t 
szókkal tarkított nyelvet, melyben szerettek tetszelegni az ak k o ri 
high life ama tagjai, kik nem átallották, magyar szót venni ajkaikra* 
Ezeknek a színház nem volt «mulatság* — (fidonc! hiszen a  bére
seik vasárnapi csárdásozása is csak a z !), hanem «amusement» ; a  
«fájn» világ «galant» tagjai nem bokrétával, hanem «bukétt&l» 
kedveskedtek imádottaiknak; a «noblesz» ifjai dehogy nevezték 
volna a nagybátyjukat máskép, mint «onkel»-nek, a nagynénjöket 
meg máskép, mint «tánt#*nak. A dolog annyira ment, hogy ez a  
habarékos beszédmód lassankint az elegantiához tartozo tt; az 
uraktól átszármazott a polgári osztályra, s a huszas évek házm es
ter-kisasszonya épúgy «8zámította honneur»-jének, ha valamelyik 
úri dandy megdicsérte «schlank figür»-jét és «herczig frizür*-jét, 
mint a hogy most iparkodnak megtanulni a zongorázás neme* 
művészetét. Kazinczy, a ki egyébkint, kivált későbben, egyre azt 
hirdette, hogy a publicum, az usus előtte sulylyal nem birnakr 
ebben a részben hízelegni szeretett olvasóinak, s egy rom lott izléa 
szolgájává alacsonyította le magát. Maga is belátta később, hogy 
ez hiba volt: mondja is a «Pályám emlékezeté*-ben. «A szép 
társaságokban ismert idegen szókat nem ügyekeztem m agyar 
névvel jegyezni meg, a mit mások és többére igen szerencsétlenül 
cselekedtek. Hogy az utolsót tettem s szép társaságoknak adott 
munkában tettem, igen jól tettem ; de oly helyeken is tettem, hol 
elmaradhatának vala, s azt nem jól tettem.• (157. 1.)

«Bács megyei Levelei »-t Kazinczy kétféle fordításban adta 
ki: egyszer 1789-ben, másodszor 1814-ben. A két fordítás között 
lényeges külömbségek vannak. Az első hívebb a másodiknál, a  mi 
a mese menetét, a második hívebb az elsőnél, a mi az egyes helyek 
fordítását illeti. Mindazonáltal én az 1789-ben megjelentet becsü
löm többre, minthogy ebben sokkal kevesebb az idegenszerűsége 
mint az 1814-ki fordításban. Az elsőt Heinrich Gusztáv is nagyon 
dicséri «Bácsmegyei Levelei* legújabb kiadása elé irt előszavában, 
ahol azt mondja róla: «A német eredetit fölülmúlja stílusban és 
hangulatban; emez biztosabb, plasticusabb, kevésbbé elmosódó: ez 
nem oly szétmálló, nem oly túlzottan érzelgős, mint a ném etben.. . .  
Ki a német regényt és a magyar fordítást egymásután olvassa, oly
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külömbséget fog tapasztalni, daczára a fordítás hűségének, mint a 
k i  nyomott, bűzös levegővel telt szobából az utczára lép, vagy a  
k i  egy és ugyanazon dolgot, például emberi arczot előbb kék 
szemüvegen keresztül, és azután józan, ép két szemével nézi.»

Azok a törekvések, melyek a máit század nyolczvanas 
éveinek vége felé megindultak, s a magyar színészet ügyének 
íölvirágoztatását vették tervbe, Kazinczyt arra bírták, hogy drámai 
termékek fordítására adja magát. így jelent meg 1790-ben, mint a 
Külföldi Játékszín első kötetének első darabja: «Hamlet, szomorú
játék hat felvonásban, úgy amint az a mi játszószineinkré léphet.» 
Fájdalom azonban, Kazinczy Shaksperet nem az eredeti angolból, 
hanem valamelyik kontár német átdolgozásból fordította, melyben 
a  leghatásosabb jelenetek egyszerűen el vannak hagyva. Mind ez, 
mind pedig az a körülmény, hogy Kazinczy különben is hanyagul 
bánt a nagy tragédia-iró eszméivel, nagyon alászállítják e fordítás 
becsét. Három évvel a «Hamlet* megjelente után újra szomorú
játékkal lépett a nyilvánosság elé; Lemierre négyfelvonásos 
«Lanassza »-ját adta ki, de ezt sem fordította az eredeti francziából, 
hanem németből. Míg ez a műve az előbbivel körülbelül egy szín
vonalon áll, addig Herder «Paramythion»-jai, melyek szintén 
1793-ban jelentek meg, a stílus folyékonyságát és szépségét tekintve 
elérik a Gessner-fordítást.

Merészebben lépett föl Kazinczy a Goethe «Sztellá»-jában, 
melynek fordítása alhalmával legelébb is azt akarta elérni, hogy a  
dráma múzsája magyarúl is más nyelven szólaljon meg, mint az 
elbeszélő műfajoké. Mig e törekvését siker koronázta, addig az a 
sok xenologismus, mely a «Sztellá»-ban már sűrűén üti fel fejét, 
sokfelé visszatetszést keltett. A «Sztella* fordítása fejezi be Kazin
czy működésének első korszakát, melyet a «mérsékelt újítás* 
korszakának lehetne nevezni. A második korszak, mely akkor 
kezdődik, a mikor Kazinczy kiszabadult szomorú fogságából, a  
•merész újítás» korszaka volt. Ebben jelent meg a híres kilencz 
kötet, melyek a magyar nyelv reformácziójának voltak eszközei. 
A mit föntebb Kazinczy műfordítói munkásságáról elmondtunk, 
nagyobbára úgyis a kilencz kötetre vonatkozik, s azért itt csak a  
fordítás hűségét akarom még néhány szóval érinteni. Vegyük pél
dául a kilencz kötet majdnem legkiválóbb darabját, Osszián éne
keit, s hasonlítsuk össze egyik passzusát aa eredetivel, illetőleg a 
Macpherson-féle fordítással.

A MAGYAR MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE. 843
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A tale of the times of old, Why tbou wanderer unseen! T h o u  
bendle of the thistle of L óra ; why thou breeze of the valley, h a s t  
thou leit mine ear? I hear no distant roar of streams, no s o n n d  
of the harp, from the rook! Come thou huntress of Lutha, M alv ina, 
call back his sóul to the bard. I look forwards to Lochlin of la k e s , 
to the dark billowy bay of Uthorno, where Finghal descends from  
the roar of winds.

«Regéje a hajdan időnek! Mért hagyád el ily hirtelen fü le i
met, soha nem látott bujdosó, te ki Lorának barátait (?) ingatod . 
Nem hallom én távol folyamoknak harsogását, nem a lant zengze- 
tét a bokros ravatalokról. Malvina, jer, bárdod kiáltoz; hozd vissza 
neki lelkét, hozd vissza te hókéz. Kinézek a habbal gazdag Lochlin  
felé, az uthornói szirtes rév felé. Ott kel partra az én bajnokom  
az enyészet habjain.»

E rövid mutatványból is kitetszhetik, hogy Kazinczy épen 
nem volt nagyon lelkiismeretes fordító; ez a néhány sor is igazol- 
hatja azt a véleményt, melyet róla mint fordítóról, föntebb el
mondottunk.

Imre Sándor1) nagyon magasztalja Kazinczy Sallustius fordí
tását, de szerintem a nagy mester a klasszikusok fordításában nem 
áll olyan fokon, mint a franczia prózaírókéban, a mi különben 
természetesnek is látszik, ba megfontoljuk, mekkora stílbeli kü- 
lömbség van Marmontel és Sallustius között. Még a Szent Hajdan 
Gyöngyeinek fordítását említem meg külön, mint a mely annak 
idejében a legheresb vitákra adott alkalmat. Nemcsak a fordítás 
tárgya miatt támadták meg Kazinczyt, hanem azért is, m ert pró
zában fordítottta Pyrker hexametereit. Ez a támadás, mely különö
sen Toldytól, Kazinczy egyik legnagyobb bámulójától indúlt ki, 
annál csodálatosabb, mert ugyanaz a Toldy egyetlen szóval sem 
rosszallotta, hogy Kazinczy a nagy északi költőt, Ossziánt is pró
zában fordította.

Az említetteken kívül Kazinczytól még a következő fordítá
sok jelentek meg: Herczeg Rochefoucauld Maximái és morális 
reflexiói három nyelven, németre fordította Schulz, magyarra 
Kazinczy F. B écsés Trieszt, 1810. — Yorick levelei Elizához és 
viszont; Érzékeny utazások Franczia- és Olaszországban (Sterne 
után), Goethe «Római CarnevaW-ja, «Clavigo»-ja és ugyancsak

*) Kazinczy Nyelvújítása. Arany Figyelője. 18f»2.
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Goethétől «A testvérek*. Wielandból: A Szalamandrin és a Kép
szobor, Herderből, «A repülő Szekér*, Webertől: « A vak Lantos# 
és végre «Az Etna», Brydon után. Az utóbbiak mind a kilencz 
kötetben jelentek meg; önállóan Saílustiusa látott napvilágot (a tud~ 
akadémia által kiadott Római Classicusok első köteteképen), to
vábbá: «Le8sing Játékszíni Mesterművei: Emília Galotti, Barn- 
helm i Minna, és Miss Sara Sampson* ,* «Sokrates Mainomenos, 
azaz a sinopei Diogenes dialógusain; Mailáth: «Magyar Regéke 
Mondák és Népmesék, Pest, 1864*; Moliére: «A botcsinálta doctor^ 
Buda, 1834*, és «A kénytelen házasság, Buda, 1839*.

Ezeken kívül maradtak fenn Kazinczytól kéziratban is mű
fordítások, többek között Metastasióból is. A «Themistocles* egé
szen elkészült, az oAriadne libera»-ból pedig csak töredékeket lel
tek az elhunyt költő hagyatékában. Fordított Kazinczy a «Titus 
kegyelmessége* czímü melodrámából is, melyet már régebben 
Iliéi ültetett át nyelvünkre. De valamint a «Themistocles* és az 
« Ariadne libera*, úgy e töredék fordítása sem nagyon sikerült. 
Pedig sokat bajlódott az olasz udvari poéta csengő-bongó rímei
vel s * P á ly á jáb an  fel is kiáltott: «Mit nem törtem magamat, 
hogy Metastasiónak egy-két darabját, azokat a rövidebbeket át
hozzam !»

Az olasz költészettel, úgy látszik, nagyon szeretett Kazinczy 
foglalkozni, mert Metastasion kívül Tassoból is fordítgatott. Kéz- 
irati müvei között, melyek a magyar tudós akadémia könyvtárába 
kerültek, találhatók «Prózai töredékek# is «Goffredo vagy a Meg
szabadított Jeruzsálemből.# Ugyancsak kéziratban maradt fenn 
Hamlet második és Macbeth első fordítása. Remélhető, hogy az 
akadémia nem fog soká késni, Kazinczy még eddig kiadatlan mü
veinek közzébocsátásávaJ, s akkor aztán az irodalombuvár teljes 
áttekintést fog nyerhetni a széphalmi remete korszakalkató mun
kásságáról.

XII. Kazinczy iskolája.
Azok közül, a kik Kazinczy mellé állottak.a nyelvújítás baj

nokaiként, sokan választották azt az eszközt, melylyel nagy czélja 
elérésére mesterök élt. A Kazinczy iskolájához tartozó műfordítók 
sorát tán legalkalmasabban Szemere Pállal kezdhetjük, a ki a 
nyelvújítás diadalát egyéb eszközökkel is nagy mérvben elősegí-
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tette. Leghíresebb fordítása Körner "Zrínyije*, mely 1826-ban je 
lent meg az «Élet és Literatúrai első kötetében. Nemcsak abból 
a  szempontból méltó e munka nagy figyelemre, mert azoknál a 
személyiségeknél fogva, melyek első előadatása alkalmával közre
működtek,1) nagyon fokozta a magyar színészet iránti érdekeltséget: 
hanem fontos különösen azért is, mert ez a mi első jam busos t r a 
gédiánk, sőt — hogy Toldy szavait idézzem — ez az első d rám a  
magyar nyelven, mely veráezett formában gáncstalan. M ondhatni, 
Szemere Zrínyije alkotta meg a magyar tragédiai dikcziót, m ert 
csak az ő példája nyomán merte a két Kisfaludy a jam bust a lk a l
mazni tragédiáiban. De mennyivel fölötte állt a Szemere verselése 
még a Kisfaludy Károlyénak i s ! A «Zrínyi*jambusai után valósá
gos kín végigdöczögni a «Stibor vajda* nehézkes, darabos vers
sorain, melyek, ha az elejöket kis kezdő betűvel írná az em ber, 
beválnának prózának is.

Különben Szemerét nemcsak a magyar tragédiai dikczió m eg
alkotásának dicsősége illeti, hanem ő volt egyszersmind a legelső, 
aki nyelvünkön ottava rimákat irt. Csakhogy az e versnem ben ir t 
monológot (a « Zrínyi* V. felvonásában) csak 1826-ban készítette 
el Szemere, míg a darab többi része már az 1818-ik év őszén egé
szen megvolt. Ez ottava rimáknak is az ad fő becset, am i közös 
jellemvonása Szemere minden verses müvének: a rendkívül d a l
lamos, folyékony, költői nyelv, mely a «Zrínyi* fordítóját a legelső 
rangú magyar verselők sorába emeli. Nála igazán föllelhető az, 
mit Toldy «a nyelv grammatikai, rethorikai és sesthetikai klasszi- 
czitásának* mond.

Kazinczynak egyik leglelkesebb híve Helmeczy Mihály volt, 
«a nyelvújítás legrettenthetlenebb bajnoka.* Igaz ugyan, hogy am a 
fordításaiban, melyekben az új szók és mondások kovácsolását a 
túlzásig vitte, ez a «rettenthetlenség» nem igen vált előnyére, s 
hogy azért nem is lehet alaptalanoknak mondani az ellene olyan sok 
felől intézett tám adásokat: de azt mindenkinek, a ki munkásságát 
ismeri, be kell vallania, hogy Helmeczy nagyot lendített a m agyar 
műfordítás ügyén, s hogy a nyelv erejét és csínját illetőleg kortár
sai tanulhattak tőle. Tanultak is ; mert Kisfaludy Károly nem átal-

*) A szerepek így voltak kiosztva: Szulejmán: gf. Teleki József, 
Zrínyi: Dallos kapitány, Juranics: gf. Teleki Ferencz, Zrinyiné: gf. Teleki 
Johanna stb.
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lo tta  bevallani, hogy Helmeczy verselő ügyessége nagy hatással 
v o lt a saját technikájának fejlődésére, éB tény, hogy gróf Széche
n y i István is sokat köszönhetett a Helmeczyvel való sürü társal- 
kodásnak.

Bár Helmeczy műfordításai közül csak kevés jelent meg 
nyom tatásban (legnagyobb részök most íb Toldy hátrahagyott ira- 
.tai közt várja a sajtót), de abból a néhányból is, a mely nyilvá
nosság elé került, megláthatni, hogy ő sokkal nagyobb gondot for
d íto tt az alaki és anyagi hűségre mesterénél. Sokat fordított Schil
lerből, s e nembéli fordításai közül többet fel lehet találni Soproni 
JFidler Ferencz összeplagizált«Schiller Fridrik versei* czímű gyűj
teményében. Ezenkívül megpróbálkozott Tassóval is, lefordítván 
a  «Megszabadított Jeruzsálem* második énekéből azt a részletet, 
melyben Olinth és Sofronia története van elbeszélve. Egyik legsi
kerültebb fordítása a «Dies Irae* czimü zsoltáré, mely 1828-ban 
jelen t meg az «Aurora* -bán. Ebben is játszi könnyűséggel győzte 
le  az alak nehézségeit; majdnem szószerinti hűséggel fordított s a 
mellett mellett meg tudta óvni a költemény ódonszerű színe
zetét is.

Nincs igazuk azoknak, akik Helmeczyről, «a ki a szókat el
metszi*, csak a gúny hangján szoktak beszélni; túlzott ő is, épúgy 
m int Kazinczy, de azért érdemei is voltak, még pedig elég nagyok. 
S ha talán emlékbeszédszerű nagyítással is él Toldy, midőn azt 
mondja, hogy «ami Kazinczy a szépirodalomban volt a szép nyelv 
tekintetében, az volt Helmeczy az irodalom és élet nyelvének tisztí
tására nézve*: de azért kétségbe vonni nem lehet, hogy Helmeczy 
csakugyan hozzájárult műfordításai által ahhoz, hogy szabatosab
ban és grammatice is hibátlanabbul szóljanak íróink.

Bár nem oly híven, mint Helmeczy, de sokkal költőibb nyel
ven fordított Szenvey József, a ki leginkább az Aurora számára ül
tetett át Schiller-féle költeményeket, ö  is mint Szemere Pál, nagy
ban hozzájárult a magyar verselés külformáinak nemesítéséhez. 
Kár, hogy legtöbb Schiller-fordításának kiadatlannak kellett ma
radnia, mert különben nagy lett volna hatása a magyar szinmű- 
irodalomra is. ÖBszesenhét Schiller-féle tragédiát fordított: «A h a 
ramiák*, «Fiesco», «Ármány és szerelem*, «Don Carlos«, «Stuart 
Mária*, «Az orleansi szűz* s «A messzinai hölgy*. Ezek legna
gyobb részéből csak mutatványok jelentek meg ama kor folyóiratai
ban ; teljesen csak két darab látott napvilágot: «A messzinai hölgy*
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(az akadémia külföldi játékszínében) és az «Ármány és szerelem # 
(Nagy Ignácz szinmütárának II. kötetében). Apróbb k ö ltem én y t 
mintegy 60-at fordított Schillerből, köztük a híres «Lied v o n  d é r  
Glocke»-t, mely először az Aurórában jelent meg. Utóbb k ia d ta  
Soproni Fidler Ferencz már föntebb említett gyűjtem ényében, 
mely ezenkívül még körülbelől tizenkét Szenvei-féle fordítást t a r 
talmaz. Valamennyi között főkép az «Ének a harangról* é rdem el, 
korához képest majdnem csodálatra méltó technikájánál fogva, 
elismerést A teljes alaki hűség mellett a tartalmi hűségnek is o ly  
fokát találjuk benne, mely még napjainkban is becsületére v á ln é k  
bármely fordítónak.

Fábián József is egyike Kazinczy kiválóbb tan ítványainak . 
Különösen Cicero- és Columella-átültetésének köszönhette, hogy a  
magyar tudós akadémia is felvette tagjai sorába. Fábián fo rd ítása i 
mindenek előtt abban tűnnek ki, hogy meglátszik rajtuk, m ek k o ra  
tanulmánynyal, milyen alapos, mély képzettséggel fogott ő m u n 
kájába. Nemcsak műfordító volt, hanem jeles classicus philo logus 
is, a ki fel bírta fogni és szerencsésen vissza is tudta adni azt a  s a 
játos szellemet, mely Cicero remekein el ömlik. Találóan jellem ezte  
Toldy, mikor azt mondta róla, hogy «magyarban is rómaiul szól* . 
E kiváló és ritka tulajdonság mellett szívesen elnézi az em ber, 
hogy a metrika tekintetében sokféle licentiát engedett meg m agá
nak; az ilyenek: «megjöni», «istentöli* sűrűén előfordulnak 
hexametereiben.

Kazinczy neveltjenek mondható Döbrentei Gábor is, a  k i 
egyike volt termékenyebb műfordítóinknak, s ama kevés író ink  
közé tartozik, a kik igazi lelkesültséggel foglalkoztak Dante hazá
jának irodalmával. Első volt, a ki nálunk a Divina Commediát 
fordítani próbálta: e kísérlete azonban meg nem jelent, s csak 
Toldy mond róla hírt. Nagy érdemet szerzett Döbrentei am a v á l
lalat által, melyet Külföldi Színjátékok czím alatt indított meg, de 
a melyből, fájdalom, csak két füzet látott napvilágot. Az egyik egy 
Müller-féle német szomorujátékot («Vétek sulya»)> a másik pedig 
Moliére «Fösvényét »> tartalmazta, mindakettőt szabatos, csakhogy 
néhol nagyon régieskedő fordításban. «Yorick és Eliza Levelei* -nek 
Kazinczy fordítása után már teljesen felesleges kiadását Shakspere 
«Macbeth»-je követte, mely első kötete volt egy »Shakspere Re
mekei* czímű vállalatnak. De ez is a Külföldi Játékszín sorsára j u 
tott. E fordítások mindegyikének megvan az a hibája, hogy rendkí
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v ü l  dagályosak s e miatt gyakran érthetetlenek is. — Döbrentei a 
m űfordítás elveiről is értekezett egy «Shakspere játékszíni mun
ká inak  magyar fordításához tartozó jegyzések* czímü dolgozatban, 
m elyet a Minerva 18á8-ik évfolyamában adott ki. Leginkább Ka
zinczy műfordítói elvei ellen kél ki e munkában, mely sok alapos 
igazságot mond el, s kivált a fordítói hűség fontosságát nagy nyo
m atékkai hangsúlyozza.

Itt kell megemlékeznünk Kis Jánosról is, a ki termékénység- 
ben  fölülmúlta magát Kazinczyt is. Műfordításai nem egyenlő 
becsűek; legjobban a levél- és az értekező stílust tudta eltaláldí, 
m íg a drámai nyelvvel nem birkózott meg sikeresen. De drámai 
fordításaiban is megtalálhatni azt az előnyét, mely egyéb munkáit 
is kitünteti: szabatos, világos, egyszerű nyelvet, mely mindig 
hozzá simul az eredeti értelméhez. Csak erőt nem tudott stílusába 
önte..i, s azért «Iphigenia*-fordítása egyike leggyöngébb munkái
nak. Maga is érezte Kis e fogyatkozását, s ennek tulajdonítható, 
hogy többnyire a didacticus művek átültetésére vállalkozott. Ilye
nek : Delille tankölteménye «A falusi életről*, Wieland «Musa- 
rion»-a, Longinus könyve «A fenségesről#, Pythagoras «Arany 
mondatai*, Anaximenes és Aristoteles Rhetorikája, Cramer tan
költeménye: «A papi hivatal méltóságáról*, De Theis «Római 
levelei*, Svetonius életrajzai, Cato verspárjai stb. Legsikerültebb 
fordítása kétségkívül: «Horatius levelei*, melyhez Kazinczy fordí
totta le Wieland magyarázó jegyzeteit. Ez után Persius és Juve- 
nalis satirái következnek, melyeknek hangját Kiss remekül el 
tudta találni. Ellenben P. Terentius Afer prózában fordított «An- 
droszi lánya*, továbbá Goethe föntebb említett «Ipbigeniája* 
nagyon messze elmaradnak eredetük mögött.

A «Kazinczy-triász* tagja, Vitkovics Mihály, leginkább azzal 
szerzett a műfordítás terén érdemeket, hogy a szerb népköltészet 
egyes gyöngyeit átültetgette m agyarra; ezzel azt eszközölte, hogy 
már most a magyar népdalt is nagyobb figyelemben kezdték része
síteni, mint egész addig. Népdal-forditásai általában sikerűiteknek 
mondhatók, a mi annyival érdekesebb, mert Vitkovics eredeti nép
dalaiban soha sem tudta eltalálni az igazán népies hangot. Míg 
ezekben gyakran erőltetetten, mesterkélten szól, addig fordításai 
természetes egyszerűség által tűnnek ki, s aránylag csak ritkán 
zökkennek ki a népies beszédmód kerek vágásából.

Vitkovics különben fiatal korában a latin és görög klassziku-
Fbilologi&i Küzlöny. VII. 7. 55
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sokkal is foglalkozott; Horatius, Seneca, Lucretius és T lieokritos 
voltak kedvencz költöi s ezek mindegyikéből fordítgatott is. E  
fordításai azonban többnyire kéziratban maradtak, s csak ú jab b a n  
láttak napvilágot az Aigner-féle Vitkovics-kiadásban. H asonlókép 
kéziratban maradt két nagyobb terjedelmű színműfordítása is  ; az  
egyik egy Kotzebue-féle öt felvonásos szomorú színjáték («A k e 
resztes vitézek»), gaelyben azonban a személyek nevei meg v a n n a k  
magyarosítva; a második egy Jünger-féle német vígjáték («A p o 
zsonyi kabát»), mely ugyanabban a sorsban részesült. Egy h a rm a 
dik színmű-fordítása («A megengesztelés*), nemkülömben S ch iller 
értekezést- «A játékszínről* már életében megjelentek: amaz ö n á l
lóan, ez Kulcsár Magyar Theátrum-Almanachjában.

Mint műfordító, e korszakba tartozik még Bacsányi J á n o s  
is, a kit már föntebb említettünk, mint olyat, a ki a m agyar m ű 
fordítás elméletét fejtegette. Itt Osszián-fordításáról kell szólanunk, 
melyből 1816-ban közölt mutatványt az Erdélyi Múzeum V. füzete. 
0  volt az első, a ki Ossziánt a- magyar publikummal m egism er
tette. Eleinte prózában fordította ugyan, de később belátván, hogy 
a gaél dalnok müveit is ellapítja a kötetlen nyelv, alakhíven kezdte 
átültetgetni; ez annál könnyebben esett neki, mert technika tek in 
tetében egyike legügyesebb fordítóinknak, a ki megérdemlette 
Kazinczy dicséretét: «En azt tartom, hogy Osszián jobb kézbe 
nem akadhatott volna.» Az ő fordítása egyengette útját annak  a 
művészi Osszián-fordításnak, melyet a Bzintén Kazinczy híveihez 
tartozó Fábián Gábor adott ki 18;i;J-ban. Erről azonban, minthogy 
munkásságának súlypontja a Kazinczy utáni korszakba esik, e 
helyen nem szólhatunk.

Igen jó véleményben volt Kazinczy Nagy Sámuel, debreczeni 
könyvtár-tiszt műfordítói képességéről is, a melynek három te r 
méke látott csak napvilágot. Az egyiknek czíme: «Az isten jósága 
és bölcsesége a természetben*; ezt Kazinczynak dedikálva adta ki 
1798-ban. «Maga ez a cselekedet, már olyan — írja e dologról a 
széphalmi mester egyik Kiss Jánoshoz írt levelében, — hogy én ezt 
az embert szeretném, ha mást tisztelt is volna meg dedikácziójával.» 
A másik két müve Nagy Sámuelnek : Campe Psychologiája, továbbá 
Gessner Daphnisa és Első hajósa. Mind a három munka nagyon 
középszerű.

Már ezeknél sokkal nagyobb figyelmet érdemel Tanárky
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Ján o s  Tasso-fordítása.1) Meglepő anyagi hűsége azt mutatja, hogy 
nem  másodkézből való átültetés; bár nem költői, de folyékony, s 
néhol emelkedett prózában van írva, s annak idejében kedvelt 
olvasmány volt. Vörösmartyról említi Gyulai, hogy fiatal korában 
nagyon szerette forgatni. Tanárky külömben még egy érdemes 
munkával gyarapította műfordítói irodalmunkat: a magyar Plutar- 
chossal, melyet «Némely görög és római nagy emberek élete» 
czímmel három kötetben 1807—9-ig adott ki Pesten.

Szintén az olasz irodalomból eszközölt fordításokat Döme 
Károly (gyakran használt írói nevén Mede Pál). Csakhogy ő írója 
kiválogatásában nem volt olyan szerencsés, mint Tanárky. Míg ez 
az olasz klasszikái költészet egyik igazi nagyját ismertette meg a 
magyar közönséggel, Döme a vizenyős Metastasio unalmas melo
drámáival vesződött. S mindamellett, hogy mint egyéb, nevezetesen 
Horatius és Ovidius-fordításai mutatják, nem volt oka visszariadni 
a technikai nehézségektől: mégis prózában fordította Metastasiót. 
Dömére nagyon ráillik, a mit Lessing mond a «Briefe» valamelyik 
kritikájában egy német Popé-fordításról. «Und in Prosa hat er ihn 
übersetzt! Einen Dichter, dessen. . .  Yerdienst in dem war, was 
wir das Technische in dér Poesie nennen. . . ,  dem dér Reim keine 
Kleinigkeit w ar! Einen solchen Dichter in Prosa zu übersetzen, 
heisst ihn árger entstellen, als mán den Euclides entstellen würde, 
-vvenn mán ihn in Verse übersetzte!# Mennyire kell fájdalnunk, 
hogy Döme tehetségeit egy Metastasióra fecsérelte: legjobban 
láthatni a fönt említett Horatius és Ovidius-fordításokból, továbbá 
egy töredékből, melyet Klopstock Messiásából ültetett át. Metas- 
tasióból két kötetnyi színmüvet fordított Döme; az egyik «Metas- 
tasiónak egynéhány darabjain, a másik «Még egynéhány darab 
Metastasiótól» czimmel jelent meg. Ezenkívül lefordította még 
Döme Bossuetnek egy vitázó munkáját is.

Guzmics Izidorról sem szabad itt megfeledkeznünk, bár 
legnevezetesebb fordításai (Zsoltárok, Jób, Prédikátor, Sophocles 
«0edipus»-a, Euripides «Iphigeniája») a következő korszakba 
esnek. De ez időszakban adta ki aTlieocritos maradványait», me
lyek 1824-ben jelentek meg Győrött. Említem végül Schedel 
Ferenczet (Toldyt) is, a ki Schiller Haramiáit adta ki magyarul

l) Torquato Tasso «Megszabadított Jeruzsálem»-e. Fordította olasz 
nyelvből Tanárki János. Pest, Lanilerer, 1805.

55*
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1823-ban, az ezt megelőző évben pedig Isokrates «Erkölcsi I n té 
seit* bocsátotta közzé. Mindkét mű gyakorlatlan kezdőre vall s 
nagyobb figyelemre nem méltó. •

XIII. A klasszikus iskola folytatói.
Az 1808—32-ig terjedő korszak ama műfordítóit foglalom e  

czím alá, a kik bár elvben Kazinczy hívei, de q. halhatatlan érdem ű 
Virágtól nyerve akár közvetlen, akár közvetett impulsust, la tin  é s  
görög remekírók fordításaival szerepelnek irodalmunk tö rtén e té 
ben. S ezek között első helyen Vályi-Nagy Ferenczet, a de rék  
Homer-fordítót kell megneveznem, a kinek magyar I l ia s z a *) 
1821-ben a Marczibányi-intézet 400 váltó forintos díját nyerte  el. 
Ezen a munkán látszik meg legelőször az a jótékony hatás, m elye t 
Virág fordításai által kifejtett. Vályi-Nagy mindenben nem é rte  
ugyan el mesterét, de ami az anyagi hűséget illeti, annak h a tá ro 
zottan fölötte is áll. Kazinczy így dicséri: «nem oly jól (fordíto tta  
Hómért), mint óhajtanunk illet, de jobban, mint várhatánk.* M ég 
inkább magasztalta Kazinczy abban a sok port fölvert v itáb an  
mely ama kérdés körül tám adt: vájjon Vályi-Nagy csakugyan 
plagizálta»e fordításának első énekét, mint ezt Kölcsey á llíto tta , 
vagy sem? Ma mér tisztában lehetünk e vád jogosultsága felöl. V ályi- 
Nagy csakugyan használta Kölcsey Homer-fordítását, melyet neki 
maga Kazinczy adott) át. A széphalmi mester maga írja ez t az  
Erdélyi Levelekben, a hol ez ügyről ekkép nyilatkozik: •Elm ondám , 
hogy az Iliásznak egy más fordítása is készül, és hogy annak első  
énekét Vályi-Nagygyal csakugyan én közöltem, és hogy a szeretetre  
méltó ember annak minden szerencsésebb helyeit átvette s ó h a jtja , 
hogy Kölcsey az övét megelőzze.» A mint tehát az utóbbi m ondat
ból kitetszik, Vályi-Nagy teljesen jóhiszemüleg járt el, m időn 
fordítása^ némely kevésbbé sikerült helyeit Kölcseyből kijavította. 
De minthogy erre őt leginkább Kazinczy ösztönözte, sőt m aga 
Kazinczy is szaporította a javításokat: ennek, mint a M agyar 
Iliász kiadójának lett volna tiszte, a dolgot a mű elé irt előszavá
ban megemlíteni. Az ő hibája folytán keletkezett hát a h íres

\) Homér Iliásza, ford. Vályi Nagy Ferencz, Sáro6 -Patakon Exegetica 
Theologiát, Egyházi történeteket, Görög Literaturát tanító Professor. Sáros
patak, 182J. Kazinczy előszavával.
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«iliászi per*, mely egy időre annyira megzavarta a Kazinczy- tábor 
békéjét. Vályi-Nagy, e pör közvetlen előidézője, az Iliászon kívül 
lefordította még H om er«Batrachomyomachia»-ját is, mely 1809-ben 
jelent meg Sáros-Patakon. Még ebben a nyelvvel nem bánik olyan 
ügyesen, mint második művében, s azért nem nagyon túlzott 
Kölcsey, mikor azt mondta neki e fordításról: «Tisztelendő ur! ez 
jó l francziául vau fordítva.* (Kölcsey Összegyűjtött Munkái 
i n .  167.)

Mert már föntebb megemlítettük, ejtsünk itt még egynéhány 
szót Kölcsey Iliász-fordításáról, mely először a Felső-Magyarországi 
Minerva 1826. évfolyamának szeptemberi füzetében jelent meg. 
(Összegyűjtött munkáiban az I. k. 189—226. lapjait foglalja el.) 
Csak az első két éneket fordította le Kölcsey teljesen, a harmadik
ból már csak töredékeket adott. S ezt nem eléggé fájlalhatja a 
magyar irodalom, mert ha Kölcsey befejezi m unkáját: ez lett volna 
nemcsak legjobb Homér-fordításunk, hanem egyáltalában műfor
dításaink egyik legbecsesbike. Kölcsey Homér-fordításának becsét 
Bajza is elismerte: «Kölcsey tán az egyetlenegy közöttünk — így 
szól a fordításról irott czikkében*) — ki az Iliász elkezdett fordí
tásával reményekre ébreszte, hogy, ha tehetségek szorgalommal és 
munka türödelemmel párosulnak, s a nyelv kincsei nem hagyatnak 
sok figyelem és használat nélkül: a harmadik (t. i. a teljesen 
identicus fordítás) időszakába eljutás, habár nem oly szerencsével 
is mint a németeknél, legalább egészen lehetetlen nem lesz.*

Virág Benedek iskolájába tartozik a már föntebb (az első 
időszakban) említett Édes Gergely is, a ki Horatius lefordításával 
részben megelőzte m esterét.J) Természetes, hogy mikor aztán 
Virág 1824-ben kiadta Horatius fordításának utolsó részét is, az 
Ó dákat: feledésbe merült Édes Gergelynek külömben tömör, 
rythmicus fordítása.

A nyelv folyékonyságát és természetes báját tekintve fölül
múlta Édest Ovidius egyik kiválóbb fordítója: Egyed A ntal,2) a ki 
a verselés könnyedségét illetőleg maga mögött hagyta Virág 
Benedeket is .8) Nála nem fordulnak elő olyan nyakatekert hexa

*) Összegyűjtött munkái. IV. köt. 151. lap.
*) Horácz munkái, magyarázta Édes Gergely, 2 köt. ISI!).
8) Publius Ovidius Naso Búsverseinek Negyedik Könyve. Pest, 1823. 

P. Ovidius keservei, ö t  könyv. Sz.*Fejérvár 1826. —’ Pontusi Elégiái. Pest, 
1839.
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meterek, melyek csak a metrum kedvéért ilyeténképen szegik m eg  
a magyar szórend legfontosabb törvényeit:

Készítsétek úgy ám de jutalmamat, itt ne hogy én csak 
Volnék Argók közt a jutalmatlan !

De már Homonnay Imrénél, egy másik Ovidius-fordítónknál, 
nem ritkaság az ilyen sem. Fordításaiban *) minden lépten-nyom on 
küzdés vehető észre a nyelvvel, a külalakkal; döczögős hexam eterek, 
felforgatott szórendek munkáit majd élvezhetetlenné teszik.

A klasszikus iskola folytatói közé tartozik Baricz G yörgy  
«császári királyi ingenieur-kapitány* is, a ki Tacitus leford ítására 
vállalkozott. Munkájának azonban csak első kötete jelenhetett m eg 
(Becsben 1823-ban), minthogy a müveit közönség nem ta lá lta  
pártolásra méltónak a — mondjuk ki mindjárt — nagyon, de 
nagyon gyarló átültetést. Az említett egy kötet Agricola é le té t, a  
Germaniát s a Szónokokról szóló beszélgetést tartalmazza. K éz ira t
ban maradtak Baricztól: Tacitus Annalesei, Históriája, v a lam in t 
az ifjabbik Plinius levelei is.

Ennél jobb fordító volt Szentgyörgyi Gellért, bár m agyaros
ság tekintetében ez sem állja meg a sarat. Sallustiust és Cornelius 
Nepost fordította le; amaz 1811-ben jelent meg és különösen becses 
ama hosszú tanulványnál fogva, melyet előszóképen irt bele 
Jankovich Miklós, s a mely sok értékes adatot tartalmaz a klasszikus 
szerzők magyar fordításairól.

Ungvárnémeti Tóth László, irodalmunk per excellence klasz- 
szikus költője, Tirtaeusból és Hippocratesből, Henczfalvi Szász 
József Anakreonból, Szabó Elek Minucius Felixből, a «Mondolat»- 
áról elhíresült Somogyi Gedeon Petroniusból fordított. G rosser 
János kiadta Cicero válogatott leveleit (Szeged 1816), Márton István  
Phaedrust, Mokri Benjámin pedig Epiktetosnak kézi könyvecskéjét 
bocsátotta közzé. Nagy Ferencz Homér Béka-egér-harczát, továbbá 
Flavius Josephus «Pártos Jeruzsálem#-ét ültette át, Bion és Moschus 
énekeit pedig kéziratban hagyta hátra. Nagy László Tibullust, 
Bodon Abrahám «Vergilius költeményét a gazdászatróU, Bodon 
József pedig Lucius Annaeus Seneca néhány iratát fordította le. 
Sepsizalányi Szabó Elektől uj magyar Fédrus jelent meg (Kolozs-

l) P. Ovidius Naso Pontusi levelei, Ibise, Diófa keserve és ortza orvos
sága. Buda, 1827. — Ovid verseinek öt könyve.
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v á rt, 1824), Rácz Istvántól pedig • Tacitus könyve Németországról* 
(P est, 1826).

XIV. Ez időszak többi műfordítói.
Dolgozatom bibliographiai teljessége szempontjából adom a 

következőkben mindama műfordítók betűrendes névjegyzékét, a kik 
az 1808— 1832-ig terjedő időszakban működtek ugyan, de a műfor
dítás történelmében ?zerepet nem igen játszottak. A rendel
kezésemre állott források elégtelensége mentse itt is a netán elő
forduló hézagokat.

Balajthy : Chrysanth és Dária, vagy a megrettenthetetlen keresz
tény, szomorújáték németből. Sárospatak 181G.

Balog Sámuel: Az ezüst lakodalom, néző játék öt felvonásban, 
írta  Kotzebue. 1831.

Bolyai Farkas : Popé próbatétele az emberről. Anglusból fordítva. 
Más poétákból való toldalékkal. (Név nélkül) M.-Vápárlielytt 1819.

Cserey Farkas : A fekete ember, egy tréfa. Kolozsvár 1800.
Cseri P á l: Albano Zindi, vagy egy czigány herczegnek történetei 

Buda 1821.— Verner vagy a tengeri hajós csöndes kunyhója. Pest 
1819. — Auguszt és Károly, vagy a titkos házasságnak szerencsétlen 
gyermekei. Pest 1818. — Engelhard Márton, vagy egy ifjúnak tengeri 
utazása. Kolozsvár 1826.

Csery Péter : Katinka vagy a marienburgi szép leány. Pest 1824.
Csontos István : Smid Kristóf ifjúságot érdeklő irományai. Kassa 

1829. Hat kötet.
Czövek: A gályás rabszolga. Pest 1818.
Dómahidy Menyhárt: Vakon töltve, vigj. egy felvonásban, írta 

Kotzebue. Pozsony 1813.
Dudok P á l: A bosszuló lelkiismeret, szomorújáték 4 felvonásban, 

írta Kotzebue. Kolozsvár 1831.
Fazekas Sámuel: Galatea, a Flórián úr első könyvéből 1825.
Fekete István : Lelki vigasztaló órák, írta Müller.
Horvát Endre: Theodul estvéi, németből. Buda 1819.
Kassay Sámuel: Fegyveres bajtársak, vagy az esküvés ereje, írta 

Stein Bernát. Miskolcz 1825.
Kossovich Károly: Ortisz Jakab utolsó levelei, olaszból. — 

Rousseau «Contrat Social*-ja.
Koszta J . : Az ifjú Werther gyötrelmei levelekben. Esztergom

Kovacsóczy : Varázsrózsa, Schulze után ; Kassa 1828.
1 8 2 7 .
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Kovács Antal (felfalun): Római Északák, írta olaszul gróf V erri 
Sándor. Kolozsvár 1823.

Láng Ádám János : A kísértő hegyi lélek, vagy a három k ív án 
ságok. Németből. Kassa 1825. — Genovéva, hajdankori szép és érzékeny 
történet: Kassa 1824. — A tündér lant, vígj. Kassa 1824.

Lőtsei Sámuel: Arthello, vagyis az udvari bolond, vígj. 3 szak a 
szokban, írta Eckartshauaen. Kolozsvár 1817. — A jegyző könyv. írta  
Kotzebue. Pest 1823.

Nagy-Rácz György: A nagy Kanut, 3 ktt. Pest 1815.
Pály Elek : A tolvaj szarka (írta Guiglielmi). Kassa 1828. —  Don 

Juan vagy a kőbálvány-vendég, írta da Ponté. Kassa 1829.
Puky: Külföldi játékszín. Pest 1827. 2 ktt.
Szabó Elek : Fedrusnak, Augustus szabadosának, tesopusi beszé

dekről írt V könyve. Kolozsvár 1824.
Szathmáry-Király József: Erdővári Klára vagy a szerelem

áldozata, írta Nikolai. Kassa 1825.
Szeder Fábián: Azaél halála, avagy Dina elragadtatása, D ogat

D. P. után. Pest 1826.
Székely Sándor (aranyos-rákosi): A Luziádából fordított egyes  

töredékeket. (Megjelentek a Hébében és az Aglájában.)
Varga Elek: Heródes és Marianna. Pest 1821.

Toldalék.

Az 1772—1831-ig folyóiratokban megjelent műfordítások bibliografiája.

Fájdalom, e czímsorozatot sem mondhatom egészen teljesnek. 
Csak ama folyóiratokat vehettem figyelembe, melyeket a budapesti 
nyilvános könyvtárakban megkaphattam ; n.ár pedig tudvalévő, hogy 
uzok kivált e részben még hiányosak. Mindazonáltal azt hiszem, hogy a 
jelentéiienyebb dolgok közűi nagyon kevés kerülte el figyelmemet. Az 
clmaradtakat tán sikerül majd pótlanom «A magyar műfordítás törté
nete a legrégibb időktől napjainkig* czímü munkámban, melynek meg
írását egyik főfeladatomul tűztem ki. — Az e jegyzék készítéséné. 
felhasznált folyóiratokat betű rendben sorolom elő; a fordítások olyan 
rendben vanntik megemlítve, a milyenben ott előfordulnak.

1. Aspasia.
Szatmári: Töredék lord Byron egyik elbeszélő költeményéből.
Fenyéri Gyula: Tasso tAminta»-jából.
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Yirág Benedek: Barine (Horácz ut. >
Szerényi: Schiller-féle epigrammák.
Fábián: Két dal Hafizból.

2. Aurora.
Helmeczy Mihály: Tasso «Szofrónia és Olind*, kereszthadi rege. 

(A «Gerusalemme Liberata- I. én. 81—90. és a II. én. 1—53. strófája. 
Helmeczy Mihály : A patak melletti ifjú (Schiller).

* * Dal a távolból (Matthison).
* « Dies Irae.

Szentilonai: Amália.
Makáry György: Dies Irae.
Verseghy: A világ korai (Ovidius).
Szenvey Józöef: A világ korai. Görögország istenei. A búvár. 

Schiller az ő barátihoz. Az élet vezérei. Asszonyok érdeme. (Vala
mennyi Schillerből.)

Vitkovics György : Szerb népdalok.
Kazinczy: Sulpicia Cerintbúshoz (Tibullus).
Sz. J . : A szkadári lányka. Szerbus népdalok. (Szerbből.)
Báró Wesselényi Miklós: A barátságról (Segur.)

3. Élet és Literatura.
Szemere: Körner «Zrinyi»je.
Rájnis: Orfeusz és Euridice. (Vergilius Georgic.)
Kazinczy: Orfeusz és Euridice. (Vergilius Georgic.)
Szemere, Helmeczy: Ifjú a pataknál (Schiller).
Kazinczy : Szent Hajdan Gyöngyei. (Pyrker.) Mutatvány.

4. Erdélyi Múzeum.
Gróf Dessewffy József: A gondatlan ivó. (Anacreon.)
Révai: Az «Iliász* első éneke.
B. Naláczi István : Szafó éneke.
Abrudbányai Szabó Sámuel: Az ember és fejedelem kötelességei. 

(Vemet.)
Batsányi: Az inisthónai háború (Osszián). Az eredeti versmér

tékben.
A. R .: Marc Aurél elmélkedéseinek kivonata.
Szentkúti Sándor: Hamlet monológjának paródiája, Jago után. 
Döbrentei: Boileau «Poetiká»-ja.
Fordításokról szóló «Tudósítások* : Gróf Haller Gábor lefordí

totta Montesquieu «Esprit des Lois»-ját; Szép, jászberényi tanár az 
egész Juliusz Ctesart.
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5. Felső-Magyarországi Minerva.
Névtelen: Plató «Kriton*-ja.
Gr. D. J . : Az erő ereje. (Lessing.)
U. a. (Dessewffy József): Alpín. (Sulze «Die bezauberte Rose*- 

jének egy részlete.)
U. a . : Epikúrosz három gnómája.
U. a . : Érosz. (Schiller ut.)
U. a .: Gróf Buffon gondolatai a stylusról. (Részlet.)
K. L .: Némi elmésen gúnyoló jegyzetek Licbtenbergből.
K. S .: Wieland élőbeszéde Cicero leveleinek német fordításához. 
Fábián Gábor: Keleti literatúra: Arab példabeszédek és szenten- 

cziák, elégiák stb.
E. I. P . : (Edvi Illés Pál): Lucretia, vagy a nemes római dám a 

(Livius.)
Gr. D. J. : Theodota, Kszenofonból.
Döbrentei Gábor: Példák Shakspere színjátékai fordításából. 

(Macbetli, I. felv.)
K. J . : Eszes mondások. (Gracia.no Boldizsár.)
S. K. J . : Persius III. és V. satirája.
Balogh Pál: Montesquieu egy perzsa levele Párisból Sinyrnába. 
Homonnay Im re: Próbatétel Ovidius munkáinak magyar ford ítá

sából. (Pontusi levelek.)
S. K. J . : Poliklétus utazása. (Báró de Theis.) Részlet.
Arvay Gergely: Cliaron. (Lucián szerént.)
Gr. D. J . : Az életposta stácziói. (Lange.)
E. I. P .: A szépség ereje. (A Koránból.)
E. I. P . : Luther leveleiből.
Kölcsey: Homér «Iliász*-a I. éneke.
Guzmics: Kaligénia. (Herder.)
S. K. J . : Yerulami Baco gondolatjai.
Edvi Illés Pál: Az elsikkasztott gyűrű. (Lessing Nathanjából.) 
Édes Albert: A mezei élet. (Claudianus.)
S. K. J . : Próbák Xenophon Sokratesről írt munkájából.
Bay György : A halász. — Édes gondok. (Mindkettő GoBtlieböl.) 
Terhes Sámuel: Flórián meséiből.
Guzmics: Nemezis a liellen költőknél és a képmüvészeknél. 

(Herder.)
S. K. J . : Próbák Sokrates nevezetességeiből.
S. K. J . : Horatius levele a Pisokhoz.
Árvái Gergely: Galatea. (Mme Genlis.)
Szenvey: A messzinai hölgy. (Schiller szomorújátékának els& 

felvonásából két jelenet. Toldy bevezetésével.)
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Kies Károly: Washington írásai közűi némi darabok.
S. K. J . : Horatius Epistoláiból II. könyv 2. levél.
Kiss János: Pereius első satirája.
Szenvey: Stuart Mária. (Schiller szomorújátéka IH. felvonásából.) 
S. K. J . : Az androszi leány. (Terentius vígjátéka.)
S. K. J . : Florushoz. (Horatius.)
S. K. J . : Popé többféle jeles gondolatai.
SzalayLászló: Torquato Tasso (Egyjelenet Göthe színdarabjából.) 
Petz Lipót: Ion. (Plató.)
Staut József: A természet rajzolatja. (Buffon.)
E. I. P .: Hálaadó hymnus. (Addison.)
B. A játszó gyermek. (Schiller.)
E. I. P : Hjmnus a feltámadásról. (Klopstock.)
S. K. J . : A heréit. (Terentius.)
Horváth János: Részlet Ossziánból.

6. Hasznos mulatságok.
Schittensam József: Ifjú a pataknál. (Schiller.)
Tóth László: Nemorin éneke. (Flórian.)
Tóth László: Sappho éneke Küpriszhez.
Töltényi: Ballada. (Mailét.)
Töltényi: Néhány darab Lord Byron Childe Haroldjából.

7. Hébe.
Kazinczy: Horácz Meczénhez. Epistola I. 7.
Gr. Dessewífy J . : A múlandóságról. (Tasso.)
Kazinczy: Pindaros VI. olympiai éneke.
Bodola Károly : Szabadság. (Blumauer ut.)
Gr. Dessewífy J . : Két epigrarama. (Az egyik Platóból, a másik 

Meleagerböl.)
Kazinczy: Epigramma. (Simonides.)
Szentmiklósy: A virágok. (Schiller.)

8. Kedveskedő.
Névtelen: Az úri imádság. (Witschel.)

« Steme «Tristram Shandy»-jából.
« Levelek Popéból.
« Mutatvány Gibbonból.
« Elégiák. (Propertius és Tibullus.)
« Inkle és Yariko. (Steele.)

Benedek Áron : Epigrammák francziából. (Bret, Baratin, Daceilly^ 
Imbert, Pannard stb.)
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Kis János : Elégia. (Tibullus.)
Pap István: Az özönvíz. (Ovidius.)

9. Koszorú (Szépliter. Ajándék.)
Kölcsey : Művészi vetélkedés Gessner fordítójával.
Szentmiklósy: A májusi északa. (Hölty.)

« Az estve. (Schiller.)
Döbrentei Gábor: Hamlet monologja. (Shakspere.)
Schedel Ferencz : A napi szépségek. (Lübeck.j 
Balogh P ál: Egy falusi temetőkertben írt elégia. (Gray.) 
Szentmiklósy: Bajvivás Ámorral. (Anacreon.)
Névtelen: Juvenalis satiráiból.
Győry Sándor: Dávid siralma Saul és Jonathan felett. (Szentirás.)
D. Cs. J . : Dal a magánosságról. (Popé.)
Garzó Mihály: Mutatvány Ovidius Átváltozásaiból.
Kiss: Dionyz, Pythias és Damon. (Feneion.)
Vásárhelyi János: Három dal Anakreonból.
B .: Töredék Byron «Kain»-jából.
Szerónyi: Mignon dala. (Göthe.)
H. B .: Az anya álma. (Allan Cunningham.)
Ertzly János: Az éneklés és hangjáték feltalálása. (Gessner.)
Tar Mihály: Resignatio. (Schiller.)
Horkovits Józs.: Resignatio. (Schiller.)
S .: óda. (Horatius.)
B. J . : Proserpina elragadtatása. (Claudianus.)
Szeder Fábián: Szent-Gothárd útja. (Devonshire herczegnő.) 
Matskássi Ferencz: Theokritos két idyllje. Mosclius keserve B ion 

halálára.
Matskássi Ferencz : Solon imádsága a múzsákhoz.
E. I. P . : Az énekes publikán. (Pfeffel.)
Szén vei: A havasi vadász. (Schiller.)
Fábián Gábor: Próbafordítás a Frithiof-moudából. (Tegnér.)
Kis János: Három Herder-féle költemény.
Szerényi: Három epigramma Goetheből.
Szenvey: Egy moralistához. (Schiller.) Minnához. (Schiller.) 
Jeszeney Osználd: Hero és Leander. (Schiller.)
Szenvey: A reméuy. Játszó gyermek. Schiller.)
Fábián: Firdusi és Balkhi persa költőkből. Fáredh arabusköltőből. 
Szentmiklósy : A vásár. (Schiller.)
Hetényi: Emmához. (Boileau.)
Szentmiklósy: Epigrammák. (Goethe.)
M. J. A kikelethez. (Kömer.)

860 RADÓ ANTAL.
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Szerényi: A vétkek é6 a büntetés. (Lichtwer.) Epigramm (Goethe.) 
Holéczy: A Kóránból.
Szentsimoni: Daliczák. (Francziából szabadon fordítva.) 
Kecskeméti Dániel: Egy csecsemőre. (Qeinsius.)
S. S .: Ravaszdi Róka. (Részlet Goethe tReinecke Fuchs»-ából.> 
L—cs Móricz : A görög anthologiából.
S. I . : A mosdó leányka. (Szerbből.)
Högyesi István: A leány panasza. (Schiller.)
Holéczy: Mózes. (Az ótestamentom II. könyvéből.)
Szabó István: A görög anthologiából.
Névtelen: Emmához. (Schiller.)
Somogyi Gedeon: Kolnadona. (Osszián. Hexameterben.)
Sztrokay Antal: Lucanus PharsaliAjából.
Névtelen : Briseis Achillhez. (Ovidius.)
Z .: Apró dalok Matthissouból. Epigramm Schillerből.
Sz. J . : Lelt Simon. (Költői elbeszélés szerbből.)

« Szerb népdalok.

10. Magyar Múzeum. (Kassai.)
Virág Benedek: Egy hajóhoz. (Horatius.)
Kreskay Imre: Scipio álma. (Metastasio színműve.)
Ráday Gedeon id.: Mezei dal. (Jacobi.)
Virág: Jeremiás keserveiből.
Batsányi: Kárthon. (Osszián.)

t Wieland «Neue Göttergespráche*-jéből.
Kazinczy: Az isten szemlélése. (Klopstock.)

« Az Éjszaka. (Gessner.)
Batsányi: Osszián utolsó éneke. — Oszkár halála. (Osszián.) 
Szabó Dávid: Milton «Elveszett Paradicsom*-ából.
Batsányi: Klóris. (Jacobi.)
Dr. Földi J . : Juliska. (Catullus.)
Kazinczy: Dal Anacreonból. (‘H pj jxsXalv* nívst.)
Id. Ráday Gedeon: Két ének Gellertből.
Kazinczy: Young Első Éjszakájának kezdete.

« Példák Klopstock Messiásából.
Simay : Plautus «Váratlan vendég*-e.
Kazinczy: Egy hajóra. (Horatius.)
Szabó László: A rózsához. (Overbeck.)
B. 0. L . : (Báró Orczy): Wieland Agathonjából.
N. J . : óda. (Horatius.) — Anacreonból.
Aranka Györg}*: Lesbiához. Gondolatocska. Thyrsis Mykonhc". 

(Catullus.)
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Kazinczy : Anacreon XXXIII. dala.
Dayka: Penelope Ulisszeshez. (Ovidius.)
M. J.: Homerus «Ilias*-a I. énekéből.
Döme Károly : Ovidius Keservei első könyvéből.
Vérségi: Engel I. «Philosoph für die Welt»-jéből.

11. Magyar Múzsa.
Debreczeni poeseos professor: Mutatvány Vergiliusból párrím fí 

sorokban.
A. S .: Phaedrusból az «Elóljáró beszéd* és az első mese.
Névtelen : Pyramus és Thisbe. (Ovidius.)
Szathmáry Mihály: Horatius első satirájából.
A. Y.: Mapes Gvalter korcsmadala.
Látzai József: Gellert meséiből.
Névtelen : Kleist egy dala.
F. J. (Földi.): Reland Adorján «Galatea»-jából 9 alagya.
Névtelen: Horatiusból, Anacreonból, az Aeueisből és Ovidius. 

Penelope Ulissesv-hez czímű heroidje.

12. Orpheus.
Dr. Földi: Licinushoz (Horatius.)
Vitéz Imre: Töredékek a Wieland «Diogenes*-éből.
Szabó László: Glycerion. (Wieland «Diogenes*-éből.)
Kazinczy: Sóhajtás. (Metastasio.)
Kazinczy : A törvényszabásról. (Rousseau.)
Id. Ráday Gedeon : Eviralla. (Osszián.)
A. J . : Anacreonból.
Kazinczy: Két epigramm. (Kaestner. Lessing.)
Szabó László: Panasz. (Ovidius «Tristium».)
Id. Ráday Gedeon: Dienes. (Vergilius I. eclogája magyarosítva.) 
Kazinczy : A habok. (Carlo Maggi sonettje prózában.)

« A gyermek poéták. (Götz.)
« Három dal Anacreonból.
« Semira és Sémin. (Gessner.)

Aszalay: Mesék Lessingből.
Kazinczy: A rózsa és a hyacinth. (Francesco de Lemene.) 
Kazinczy Miklós : Vallás-türödelem. (Saadi perzsa regéje.)
Földi: Neobule. (Horatius.)
Kazinczy: Lilla. (Olaszból.)
A. J. : A vén ember. (Gellert.)
Dayka: A szép szemek. (Olaszból.)
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Sáray Sámuel: Szerencse-kivánás a magyarokhoz. (Németből.) 
Csépány István : Egy gőgös leánykához. (Blumauer.)
Darvai János: Moor Károly. (Mutatvány Schiller «Rüuber»-jéből.) 
Földi: Lesbiához. (Catullus.)
Csépán István: Abelard ntolsó szavai Heloizhez, és Heloiz utolsó 

szavai Abelardlioz. (Németből.)
Dayka: Phyllis Demophoonhez. (Ovidius.)
Kazinczy: Az elkésődött leány. (Stolberg.)
Csépán : Alom. (Uz.)
Aranka: Virgil «Aeneis»-ének eleje. (Haska.)
N. Y : Vergilius «Aeneis* ének eleje.
Kazinczy : Egy hajóra. Horatius. )
Virág: Egy hajóra. (Horatius.)
Horváth Adám: A Prometheus tüze. (Bürger.)
Mede P á l: Tibullus első alagyája.
Ivánkay Vitéz : Simon Rau’ szicziliai poéta Írásaiból.
Id. Ráday Gedeon: A violácska és a rózsa. (Rudolphi.)
N. Y;: Mapes Gvalter kocsmadala.
Id. Ráday Gedeon : Feneion «Telemaque»-jából.
Látzai József: A tánczos medve. (Gellert.)
Rájnis: Vergilius «Aeneis*-éből.

« Voltaire «Henrias#-ából.
A. J . : Dieneshez. (Martialis.)
Kazinczy: Klopstock két ódája.
Id. Ráday Gedeon: La Fontaineből.

« Szép Rózsi. (Vergilius «Alexis»-ének meg-
magyarosítása.

Ivánkay Vitéz: Phyllis. Ámor és Vénus. (Franc, de Lemene.) 
Földi: Dalok Anacreonból.

A «literatúrai tudósítások*-bán következő művek vannak, mint 
készülő félben levők vagy már készek megemlítve:

Fehér György, pozsonyi növendékpap: Tasso «Megszabadított 
Jeruzsálem »-e.

Horváth András, Bódva helység jegyzője elkészült Ovidius 
«Metamorphoses»-einek négy sorú kadencziás versekben való fordítá
sával.

Ivánkay Vitéz: Goethe «Clavigo»-ja. (Kazinczy igéri az általa 
kiadandó «Játékszín»-be.)

Darvas: elkészült Schiller «Tolvajai»-val.
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Febér: fordítja Racine minden darabjait.
Ivánkay Vitéz r Johanna Gray, szomorújáték Wielandtól.
Kovács Ferencz : A Fiesco zendülése. (Schiller.)
Bárány János: Don Carlos. (Schiller.)
Koré Zsigmond : Strelitz műveit fordítja.
Hogy vájjon az itt felsorolt munkák meg is jelentek-e, arról b iz

tos tudomást nem szerezhettem.
Érdekebnek tartom még ideigtatni a következő «literatúrai tudó

sítás »-t : «Két ízben tudósítják már a hazát, hogy Tassonak •Megszaba
dított Jeruzsálem*-ét valaki Kassán fordítja. Ez nincsen úgy ; Ivánkay 
Vitéz ur, a Dusch «Orestes*-ének fordítója nem engedett az ösztön
zésnek, mert olaszul nem tud, s látta hogy fordítása, ha a németet 
venné példáúl, nagyon hibás leend. Azt továbbá is Fehér György nrtól 
várja a haza, úgy mint a ki Tassot olaszból is fordíthatja.*

13. Sokféle.
A VI. évfolyamban Sándor Istvántól vannak költemények, 

melyekre azt jegyzi meg, hogy «rész szerint francziából fordította, rész 
szerint maga szerzette őket*. Melyek a fordítások és melyek az eredetiek, 
nincs megjegyezve.

14. Uránia.
Kármán : Petrarca két canzoneje. (Prózában.)
I. . . . i : Lalage. (Kleist.)
Névtelen: A háborús zivatar. (Metastasio.)

« A windsori erdő. (Popé.)

15. Zsebkönyv.
Dr. Földi: Kis gazdagság, nagy boldogság. (Horatius.)
Kazinczy : A csillagokhoz. (Goethe.)
Márton József: Szerelmes vetélkedés. (Horatius.)
Sz. P. J . : Imád«ág a hadban. (Körner.)

« A csókra vágyó. (Körner.)
« A szerelem boszúlása. (Németből.)

Márton József: L^lliiishoz. (Horatius.)
R adó  A n t a l .
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VAS GEREBEN RADÁKOVITS JÓZSEF.

(Vége.)

Szántay Sándor kinyomozván a Jakab és Klein által titkolt 
szerződést, s azon körülményt, hogy Jakab kényekedve szerint 
lenyomhatja a piaczi árt, elhatározzák valamely úton-módon a 
piaczi árt a kitűzött határidőn méltányos fokon tartani.

Midőn az első piaczi ár folytán av majoresco bankáránál 
teendő törlesztést Klein nem tudja lefizetni, érezni kezdi Klein, 
hogy nemsokára kihull kezéből a hatalom. Ő azonban sokkal 
inkább hozzászokott, mintsem hogy azt nélkülözni tudná. Remél li, 
kegyencze által mentő eszközhöz eljuthatni. Nem óhajtja többé 
valamikép Jakabot rábirni a szerződés megsemmisítésére, de 
önmaga is siet rongálni az adósság által megterhelt vagyont — 
hogy azután a birói zár alá jutott vagyonnak ő lehessen gondnoka. 
Efelől a remény magja hamar kicsirázott s megnövelkedett lelké
ben. Kezd vágyat érezni az alkotmányos életben való szereplés
hez, hogy felsőbb helyen őt olyannak ösmerjék, ki a megyében 
érdemekkel bír. Azon hitben, hogy a zsidó árendással közös titok
nak ki sem részese, s így hatalma teljes virágában van, tekin
télye árnyékában sok csúszó-mászó üdül, s kegyét lesi a megye, 
megnyugodva remélli, hogy néhány év múltával ellenében 
eltörpül minden, tán még a majorescónak ,épen hivatalában is 
utóda lehet ?

A kimerült gazdaságból nem lévén jövedelme a majorescó
nak, kénytelen százezer forintot felvenni saját árendás zsidóitól a 
korteskedés küzdelmeihez. A hatszázalék kamaton kívül, ráadás
képen kötelezi magát ezért a közvetítő kormányzó 6000 jobbágy 
napszámos átengedésére. A ravasz zsidó épen a vetés, kapálás s 
aratás idején követeli napszámok megadását, — mit a gazdaság 
egy évi terméke koczkáztatása nélkül nem teljesíthet Klein kor
mányzó. Kénytelen beleegyezni a zsidó feltételébe s megadni a 
6000 napszám váltságaképen 12,000 forintot. E botrány megtoldva 
a birkapusztulás és a veszprémi vásár hírével, eljut messze vidékre 
s mindenütt a majorescóról beszélnek. Azon tudat, hogy nem ő, 
de ügyetlen helyettese tette tönkre, a pénzhiányban már leledző ma- 
jorescót megtéríti, annál inkább siet vagyona romjait tisztázni,
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miután tudomására jut, hogy sem fivére, sem bankára, kiket k o r
mányzóhelyettese miatt oly sértően mellőzött, nem részese a közel
ben fenyegető sequestrumnak. Szántayt, mint kiben fölismeri a 
jellem mintaképét, megbízza pénzügyi zavarai tisztázásával. E z 
összeköttetésbe lépett a majoresco bankárral, ki nemcsak koczkáz- 
tatott millióit remélli visszanyerni, de egyúttal a meghonosításhoz 
érdemet akar szerezni, megajánlja a Szántay által tervezett jobbágy - 
váltságlioz szükséges összeget. Három hónap alatt létrejött az első 
szabadváltság, minek számtalan bámulója lön, csrtk két ember volt, 
kit a guta megütni készült, s ezek közöl egyik Klein, a másik J a 
kab volt.

A gróf elszakadván a maradipárttól s beléolvadván a haladók 
soraiba, amott a vezérszerepre Klein próbálkozik. Kudarczot vall 
pártja csakhamar vezére miatt, ugyanis a kiszabadult Kiss András 
kanász megemlegeti a plenipotentiarius ősi n ev é tK le in t, m időn 
a maradipárt szellemében izgatva, a magyar alkotmány érdekében 
ősei által hullatott vért emlegeti fel. E személyes név kudarcza 
annyira befoly a rendek határozatára, hogy a főispán kimondatá a 
többséget, — s nemsokára az egész országban meg lön adva a nem 
nemeseknek a hivatalképesség. Mint későn termő fa, nyolczszáza- 
dos meddőség után, kihajtanak az ázsiai faj ágai, fiatal sudarai 
erőteljesen fejlődének, megtennének egy új nemzedéket: az uj 
Magyarországot. (Megyegyülésen országos ügyről határoznak ?)

Klein látván a gróf közeledését öcscse és Szántay Sándorhoz, 
s érezvén a bizalmatlanság növekvését, egyedül ahhoz központo
ssá  minden erejét, hogy valami módon kibillentse a jószágból s 
ezzel együtt a főispánságból a grófot. Elősegíti e törekvésében a 
szabadelvűekhez való csatlakozást kedvetlenül tekintő kormány. 
Hol kérelme nélkül a grófot felmentik saját hivatalától. Helyébe 
adminisztrátornak’ Kleint nevezik ki. Ez csakhamar fényes instal- 
lácziót rendez, s az adminisztrátori tisztség felvétele előtt lemond 
a teljhatalmú kormányzóságról. Az adminisztrátori állást azonban 
nem foglalhatja el, mivel Kiss András nemeslevelével történt visz- 
szaélés elárulásával kezd fenyegetőzni a czigány, ha Klein elfog
lalni merné a majoresco helyét. Eszeveszetten siet kijelenteni 
Klein, miként az uj hivatalról ünnepélyesen lemond. Ezáltal nem 
csak Klein semmisíttetik meg, megfélemlik a hetvenkedő Jakab  
is, a mennyiben jó ideig beérte a majoresco egybevásárlott kötvé
nyei kamataival. Nem mer sequestnnmot kérni.
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Sokan azt kérdezik olvasóim közül, hogy nem jutottam-e a 
mti végére. Igenis, nem is. Amennyiben hátra van még harmincz 
oldal «töredékkép».

Klein letűnt a cselekvény színpadáról. Jakab elzüllik a tanyá
ról nagy iratcsomóval s végzete a csatatérre sodorja, hol leüti 
Klein kémszerepet viselő fiával együtt egy golyó. A csikós fiai 
emelkednek fel. Egyik nevezetes iró lett, s Szántaynak leányát 
kapja nőül, a másik, kit apja csikósnak nevelt, 12-edmagávaI haza
szökik Olaszországból, s elhull a szabadságharczban. A jobbágyok
nak megadatik a teljes polgárjog, s a liberális mint a pecsovics 
egybeolvad: s lett együtt a hatalmas magyar nemzet.

Általában igen szép s azon korban felette hálás volt a törté
neti tárgy feldolgozása. De akkor is, ugv mint most, rendkívüli 
képességet igényelt, a történeti tárgynak a cselekvényben való 
ügyes csoportosítása. Vas Gerebennek nem volt tehetsége valamely 
történelmi-politikai eszme fejlődését rajzolni. Idealisálni azt, tán 
nem hiányzott tehetsége, de azt magasztosságában feltüntetni kép
telen volt. Megörökítni nem volt képes az eszmefejlődést, de nehány 
hangulatteljes képben sikerült az utódokkal is megértetni az eszme- 
őbrény megalakulását, az általa megfutott korszak uralkodó eszméi 
folyamatát, terjedését. S kevesebb költőiséggel mint ezeket felttin- 
teté, megérteti velünk a kellemes episodképek szépségeiért gya
korta elfeledett eszme diadalát. Képzelete szabad szárnyú sas, mely 
felkeresi ugyan a legszebb vidéket, de tagadhatlanul keveset ta r
tózkodik a főeszme fészkénél. Az olvasóközönséget megvesztegeti ez 
episodkepek bája, de a mtiértő okvetlen boszankodik az úntalan 
közbetolakodó mellékcselek vényen, mely elhódítja a főcselekvény- 
től a tért. Mindezek láttára azon meggyőződésre jutunk, miként az 
iró nemcsak nem törekedett a müelmélet szabályait megvalósítni, 
de azokat épenséggel nem is ösmerte. Voltaképen neki nem volt 
más czélja, mint nehány sikerült rajzát, 1809-től 1849-ig terjedő 
korszakból merített emlékezések összegyűjtött töredéke gyanánt 
egy nagyobb munkában értékesítni. Mint szerzője a bevégzett mű
nek, érezte a cselekvény szerkezetének hiányosságát. Ennek beös- 
merése a Régi Jó Időkből idézett nehány sora, melylyel mentegeti 
magát, az első kötet végén, s igéri sok minden közt, a sok tétova 
bolyongás után a regény fonalának kikeresését. Azonban halljuk a 
mentegetőzést. «Egy korszakon estünk át, mely históriai keverék 
lévén, egyébre alig használhatám, minthogy kiszedjem belőle az
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alakokat, melyek egy tulajdonképem egészhez szükségesek. G o n 
dom leszen reá, hogy fonalat vegyek föl, mely a következőn egeszen 
következetesen húzódjék végig. Közbefonván lehetőleg azt is, m i 
felösmerteti velünk, hogy a képnek alakjai egyedül és k izáró lag  
magyarországiak, és nem volna olyan szépen vagy keményen ösz- 
szeille8ztett keret, melybe ezen Képeket máshová szorongatni le
hetne*. Ily kíméletlen, de alapos váddal, leghevesebb bírálója sem  
támadta meg Va9 Gerebent. Es ez védelem, illetőleg mentség a k a r t  
lenni. Az iró által ígért fonál feltűnik ugyan helyenként, de  az 
többnyire láthatlan marad előttünk, daczára az Ígéretnek s rová
sára a mű becsének. Es mégis Vas Gereben e műve a maga n e m é 
ben valódi remekmű. íróink közül igen sokan tudtak a m últbó l 
kitépett cselekvényt szilárdabban tömöríteni, de a múlt é le tm oz
galmait s főleg azon kort, melyre élénken emlékezünk, kinek sem  
sikerült Vas Gerebennél érdekesebben s minden vonásaiban a v a ló 
hoz oly hű rajzban megörökítni.

A Nagy Idők Nagy Emberek (1857) tárgyát a Vas G ereben  
által oly sokféle találékonysággal feldolgozott vagyonper képezi. 
A Sión túl fekvő idősb Baltay-család képviselője az ifjabb B a lta y  - 
ág ellen sok évtizeden által elkeserültséggel folytatott pert azá lta l 
akarja ketté vágni, hogy öcscse által elvétetni szándékozik az 
ifjabb ág egyetlen leány sarját. Az öcscse azonban tudja azt, m i
ként a leány nem őt, de a regényíró által jó hazafinak nevezett 
gr. Dunay t szereti. Miután ezt értésére adja az ifjabb Baltay b á ty - 
jának^amaz még inkább ellenséges indulatot érez gr. Dunay irá n t, 
ki szerinte nem jó magyar, mivel nem dohányzik s nem iszik b o r t. 
Egy vadászat alk«Imával ifjabb Baltayt lelövi egy paraszt, m it  
idősb Baltay gr. Dunay kezének tulajdonít. Szeszélyes okokból 
Dunaytól elidegenült idősb Baltay meg akarja indítani újra a p e rt , 
s hosszas keresgélés után ráakad az öcscse által a körmendi levél
tárba letéteményezett periratokra, melyekkel Dunaytól az ifjabb 
Baltay lánysarjjal kapott birtokot elperelhetni remélli. E per m eg
indításáról lebeszéli gr. Fesztetics György birtokos halálos ágyán 
írt levele, mely új irányba löki a cselekvényt, a mennyiben a ján lja  
az öreg Baltaynak, hogy béküljön meg Dunayval, ki eközben 
tisztáztatik a gyilkosság vádja alól egy halottnak vélt egyén vallo
mása által. Az öreg Baltay gr. Fesztetics levele szerint, megbékül 
a Dunay családdal, sőt fogadott fia számára, Baltay Im rének, 
megkéri Dunaytól Jolán nevű leányát. Egyesség történik prókátor
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nélkül. Váratlan dolgokban gazdag korrajznak tárgya, mint látjuk 
elég szegény. Az írónak azonban főczélja volt, e szeszélyesen 
épített cselekvény körében nehány nagy embert, mint gr. Fesztetics 
Györgyöt, a keszthelyi heliconi ünnepély rendezőjét, s a gazdasági 
tanoda megalkotóját, hg. Batthyányi Lajost, mint jobbágyai szi
gorú, de édes atyját, s Kisfaludi Sándort mint a nemzet költőjét, 
magát á népet bemutatni. Őseinknek képcsarnoka inkább műve, 
mintsem regény. Irányeszméje valósítása végett a nemzeti önsze* 
retet nem ritkán elragadja, s korrajzoló helyett önműve rovására 
költővé teszi.

Harmadik müvének A Nemzet Napszámosainak (1858) nép
szerűséget s kedvező fogadtatást biztosított a Régi Jó Idők s Nagy 
Idők Nagy Emberek keresettsége. A mű azonban magában is bír 
annyi érdekes alakot fő és lmján sarjadozó mellékcselekvényei- 
ben, hogy ennélkül is nagy elterjedtségnek lett volna részese. 
A főcselekvény magaslatát Keszi Balázs nagyváradi földbirtokos, 
annak hagyatéka és végrendelete bírja. Ez nevelteté ‘fel Eeszi 
Benedeket, s miután szolgabíróvá választatta a megyénél, hogy 
teljesen emberré tegye, jószágai gazdag kormányzójának leányát 
adja hozzá nőül. Hálátlan unokaöcscse azonban ipjával a jószág
kormányzóval együtt fúvja a követ s leveleikben únta^an felújított 
tárgyat képez, váljon mikor hunyja be az öreg Keszi Balázs sze
meit örökre. Egy elcsapott íródeák boszújából eljut egy ily tárgyú 
levelök Keszi Balázs kezébe. E levél által felbőszült nagybácsi egy 
szegény ispánt, távoli rokonát nevezi ki általános örökösül, Ben- 
ezéuek pedig megküldi a végzetes levél másolatát hitelesítve. Vég
rendeletét a váczi káptalannál téteményezi le, annélkül, hogy erről 
valakit környezetéből értesítne. De ertesíti az ispánt, hogy ezentúl 
rokoni szeretetben részesíti, küld annak ezer forintot, hogy hagyja el 
szolgálatát s menjenKállóba lakni, míg a szentmihályiaktól haszon
bérelt jószágát fél év múltáig vissza nem kapja, melyet néki akar 
átengedni. Ezután alig ér Nagyváradra, meghűti magát s meghal. 
Utána marad Benedek érdeke, a vagyon kérdése, s az ispán 
so rsa! Es mindezek megoldásához csak egyetlen nevet hagyott 
hátra. Ugyanis végső.perczeiben egy Nagy Pista nevű nagyváradi 
színésznek, — kit Keszi Balázs orvosa Sándorffi más bátor em
ber hiányában betegápoláshoz kért fel, — a haldokló az előtte levő 
könyv soraiból «Pusztay Péter» nevet mutogatja ki roskatag 
ujjaival. Az öreg Keszi azon megokolatlau szeszélyét, miként nem
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hagy nyomot a letétbe helyezett végrendeletről, a jelleme e lle n é re  
ez egyetlen esetben kiváncsivá lett Nagy Pista van hivatva jó v á  
tenni. Megfogadja, hogy addig nem nyugszik, míg az előtte ösm e- 
retlen Pusztai Péter nevű embert fel nem találja, hogy m egkérdez
hesse attól, mi köze volt Keszi Bálinthoz.

Azt hivén, hogy a levél az ispán Pusztay Péter által ju to t t  
közös rokonuk Keszi Balázs kezébe, ennek halála után az isp á n t 
rögtön elküldi a jószágkormányzó. Veje ped'g siet Váradra ló b a lá - 
lának árán, által venni a bíróság által összeírt ingó s in g a tla n  
vagyonát az elhunytnak. Épen az örökség átvételével foglalkozik, 
midőn előlép a királyi fiskus s mindent lefoglal. Köztudomás sze
rint ugyanis nem létezett örökségi végrendelet, a vagyon nem  
ősöktől öröklött, de szerzemény, tehát a fiskust illeti. Keszi B enedek  
protestatióját jegyzőkönyvbe foglalták ugyan, de annak sem m i 
eredménye, mivel ipája dölyfe a causarum directorával N ém eth tel 
tűz egybe, s ennek ellenvéleménye elapasztja minden re m é 
nyüket. .

Az alap nélkül gyanúsított ispán neje ösztönzésére nem  vál
lal többé ispánságot, hanem Nagy-Kállóban vendéglőt nyit jó  sze
rencsével. Imre fia, egy életrevaló fiú ezalatt kitanulta V áezott a 
gymnasiumot s néhai Keszi Balázs barátja, s végrendelete őre 
Balog kanonok ajánlata és saját ügyessége folytán Németh a cau- 
sarum directorának irodájába jut s megnyeri annak rokonszenvét. 
Oly szép jövőt biztosít magának néhány ev alatt, hogy m int k e re 
sett ügyvédnek, épen nincs oka néhai Keszi Balázs végrendeletét 
kutatni. De a véletlen reá vezeti. Nagy Pista kóborlásai közben 
Keszi Balázs halála után li? évre Nagy-Kállóba téved, s e lju t 
Pusztay Péter vendéglőjébe. Ócska kabátjának egy felreesö zugában  
találnak pályatársai egy iratot, melylyel Pueztay Péternek ö rö m et 
szereznek. Ez irat néhai Keszi Balázs kezéből való, s k ijelen tetik  
benne, miként általános örököse Pusztay Péter s hogy végrendelete 
a váczi káptalanban keresendő. Nagy Pista e kabátot ez időközben 
elhunyt dr. Sándorffitól, Keszi Balázs orvosától kapta, ki am az  
iratot szórakozottságból benne feledte. Pusztay Péter felkeresi a 
káptalant, s a «csomó megoldatott* czímü fejezet tartalm át m in 
denki elképzelheti.

Az, ki Vas Gerebennek A Ptirös atyafiak {18G0) czímü rege* 
nyét olvassa közvetlen a Nemzet Napszámosai után, nemcsak az 
alapeszme, de a végrendelet ügye, úgy a cselekvők jellemében is,
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felÖsmerheti Vas Gereben ama gyengeségét, melynél fogva önmaga 
plagiatorává leszen öntudatlanúl. Ép mivel ez könnyen felösmer- 
hető, e kivonatban nem keresem, sőt fel sem vehetem a hasonlít
h a tó  szálakat s csakis a cselekvény főfolyamára terjeszkedem ki. 
Kardos István ügyvéd szeretetlen rokonaitól elzüllve gazdagon, de 
elhagyatva hal el pesti házában. Maga után hagy azonban egy 
végrendeletet, melyben míg egy részről büntetni remélli kapzsi s 
fennhéjjázó rokonait, meg akaija jutalmazni azt, kit becsül s szeret, 
egy mérnök rokonát, de a kit megkínálni ez örökséggel épen nem 
merészel, ösmervén önzetlen jellemét. Végrendeletet ír tehát, mely
ben egyrészről meg akarja büntetni kapzsi rokonait másrészről, 
úgy intézni ügyét, hogy hosszú czivakodás után az 5 örökös csoport 
kénytelen legyen a mérnöknek juttatni a hagyatékot. Az öreg urat 
nemsokára a sírba követi rokona Kardos mérnök is, kinek igényei
nek örökösévé tehát leánya lett. Az ügyvéd halála után megkezdő
dik a hajsza. A kíilöncz ügyvéd azt nevezi általános örökösül, 
kiről legalább is kettő az örökösök közöl hites helyen kijelenti, 
hogy köztük legtöbb esze van. Miután a kiegyezkedés terve dugába 
dőlt, megkezdődik a koncz feletti dulakodás.

A végrendelet tartalma köztudomásra jutván, Kardos Pál az 
egyik örökös, a hagyaték negyedrészét odaígéri két testvér örökös
nek. Ezeket ez alkura Kardos Pál neje beszélte reá. A határozott 
napon megszavazza a két alkura lépett, méltóságos rokonuknak a 
«legtöbb észt.» l)e a mérnök leánya nevében Sipos, néhai Kardos 
ügyvéd irodájának örököse fölebbez. Mely fölebbezés abban áll, 
hogy esztendő múltán, ugyanazon napon, ugyanazon bíróság előtt 
kell szavazniok, szavazatuk megerősítése véget*. Időközben azon
ban e két alkuvó testvér keveslem kezdi a szavazatukért jutó részt. 
Azt hívén, hogy többet is kizsarolhatnak, a méltóságos rokont 
újabb tanácskozásra hívják meg. Fondorkodó nejétől, időközben 
egy fogalmazvány jutott Sipos kezébe, melyben nemcsak a méltó
ságos asszony által elkövetett fondorlatok vannak leírva, de ez 
igen durván nyilatkozik egyúttal azon rokonokról, kiknek szava
zata által bírni remélli az örökséget. Sipos ez irattal bevágja a 
méltóságos asszony útját. Sipos az irat előmutatásával rábírja a 
méltóságost arra, miként ne fogadja el a kialkudott szavazatokat, 
hanem maga Í3 a mérnök leányának adja szavazatát. Véle szavaz 
egy lenézett rokon, az ötödik örökös s így az örökség a kitérések
ben igen eszesnek ecsetelt Jolánnak Ítéltetik. Sipos tehát jól szá
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mított, midőn sejté, hogy egy év alatt megszakad a czivódó roko 
nok közt az egyetértés. Mint Jolán teljhatalmasa elfogadja a  sza
vazatokat, s összekél a leánynyal s boldogul élnek.

Életunt Ember (1862.) czímü regényben egy rokonszenves 
alakkal találkozunk, Yámossy Lászlóval, ki eltávozik a szülői ház
ból, mivel szülői hajlamai ellenére őt pappá akarják nevelni, 
hogy vagyont szerezhessen gróf fiúkkal nevelt fivére számára. 
Sikerült képben van feltüntetve a szülői házból eltávozó ifjú 
eszmemenete, elhatározása, előítéletekkel való harcza. Ez elhagya
tott ember sok jó tulajdonnal megáldva megkezdi az életküzdel
met, s általa az életnek s boldogságnak (Vas Gereben kedvencz 
eszméje szerint) megment avagy megtérít sok olyant, ki m éltó 
arra, s általa elbukik a megtérítésre érdemetlen. Az életkedvvel 
megáldott ifjú mint egy főrangú család nevelője első sorban az 
életunt embert gr. Erdeyt téríti meg, a közügy, gyermekei és ne jé
nek. Meggyőzi arról miként rögeszméje ellenére is érdemes a rra  ö, 
hogy szeressék, s a szeretet érzelmét ő sem tudta teljesen kitépni 
leikéből. E feladat érdemes bizonyára a kidolgozásra, a gyógymód 
azonban, melyet a szerző választott, a mily gyakorta előfordul Vas 
Gerebennél, oly elfogadliatlan egyúttal. A gróf fogadásképen m eg
figyel három embert a nép köréből, azon osztályból, melyből nem 
hiheti, hogy becsülésre érdemes ember akadhat; belátván azok 
megbecsülésre való méltó voltát, az általa megvetett emberiség 
iránt keltezett rokonszenv megtépi életúntságát s megtér. A főcse- 
lekvény czímére jogosult elbeszéltek mellett, egy második regény 
is foly le egyidejűleg. Az elmellőzött ifjú szülei elkényeztetett 
idősb fiuk által végnyomorba sülyesztetnek, melyből a  kiüldözött 
ifjú menti meg őket. A vértagadó szülők méltó, de mesterkélten 
előidézett bünhődése az, hogy elmellőzőtt fiuk által jutnak dédel
geti fiuk által elpazarolt vagyonukhoz. E részek azonban, melyek
ben az apa, anya nagyravágyása megtörik, s épen az elmellőzőtt 
fiú által emelkednek fel — igen hatásos lehetne, ha ugyan nem 
volna oly vázlatos. Ugyancsak a fiatal, mindenható Vámossy 
menti meg gr. Erdey leányát szerfölött kalandos úton gr. Ováry 
elaljasult fiától, kinek a leányt, beleegyezése nélkül gr. Erdey m int 
apa, elígérte nőül. Ugyané réven gr. Ováry aljas szenvedélyétől 
megment egy csárdás leányt is az ifjú — s leleplezi Ováry gróf 
aljasságát. Vas Gereben a mindenható ifjút, ki a bonyodalmat
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széttépi, mondjuk egyszer mindenkorra, szerencsés és boldog 
házassággal jutalmazza regényeiben.

A Tekintetes Urak (1864) czimü regényében Vas Gereben által 
kedvelt elemek, hiú apa, kevély nő, pazarló fiú, s egy minden sebre 
írt találó ügyvéd fiatal ember, beállítva Vas Gereben sokszor is
métlődő eszmekörébe, képezi a cselekvény tárgyát. E szereplők 
után mindenki sejtheti, hogy & javítás leszen a szerző czélja. A sze
szélyes felületességgel rajzolt cselekvényben több megjavított mel
lett kimagaslik Hegyfalussi Aladár, kit apja kamarássá akar kine
veztetni, s ki elvégre mint egy bérlő veje, igen szorgalmas gazdává 
változik, léha mulatozásait megúnva. Ugyancsak a kevély alispánné, 
a regény másik megjavította, szintén lemond nagyzási hóbortjai
ról, s megelégszik azzal a körrel, melynek czime: tekintetes. A 
megjavítást a leleményes Egerszegi ügyvéd hajtja végre, kit a 
szerző azzal jutalmaz, hogy a nagyzási ábrándokból kijózanított 
alispánné' leányát adja nőül hozzá. Általa jutnak nehányan oda, 
hogy a becsvágy, ész és szorgalom által oly hatalmat bir az ember, 
mely nemesen jutalmaz. Ki ez átalakítást végezi, alantas szárma
zása daczára is megérdemli, hogy a nemesek maguktól nyújtsák a 
baráti jobbot.

'Dixi (1864) ugyancsak azon évben jelent még meg. Szerző 
helyes felfogása szerint képgyűjtemény. Elbeszélési anyag a múlt
ból, gondatlan kézzel egybekötözve, úgy hogy a kötőfonál a tárgy 
természetes üdeségét lehervasztá. Az írót csak az összeillesztő 
érdeme illeti, a külömböző vidékről beküldött adomaanyagot elég 
mostohán törte a rosszul választott czím alá. Műve első részében 
Felsőbüki Nagy Pál, Balog Pál, Novák J. apát s Király kanonokról 
véljük, hogy hősei lesznek e műnek, egy Katona Mihály nevű 
gymnasista diákkal egyetemben, kit Király neveltet s pártfogol. 
Miután azomban ezeket többféle helyzetben bemutatta a szerző, 
elfeledi őket. S elvezet minket Fóder juhtenyésztő bérlő Sörös 
Mihály személyéhez, ki Budán az okból látogatja meg a hadipénz
tárt, hogy az 180í). évben jószágán sok ezer juhot felemésztő tábor 
vezérlő tábornokától kapott nyugtáját kifizettesse. A nyugtatvány 
aláírását azonban a hadparancsnokságnál nem ösmerik. Miután 
elolvasni nem tudják a vezérlő tábornok írását, de meg sem tudja 
mondani a hadparancsnokság, hogy a nyugta keltezése napján ki 
vooult el azon vidéken egy egész táborral; elutasíttatik Sörös 
Mihály kérelmével, addig míg az aláírást eszközlő tábornoknak
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nevét el nem tudja olvasni. Főbenjáró kérdés lesz Sörösre nézve, 
ki az aláíró, él-e még, hol van, s szavahihető ember-e a hadparancs
nokság előtt? A hadparancsnok e kérdéseire Sörös nem tud vála
szolni, de hazamegy, s elkeserültén azzal vigasztalja magát, hogy 
ezentúl nem hívják bérlőnek. Miután vagyona veszendőben van , a 
bérletet nem meri megújítni. Hosszan, de nem unalm asan van 
leírva az emberi társadalom természete, melynél fogva elkerüli a 
szegény állapotra jutott szerencsétleneket. Továbbá sikerültén van 
rajzolva a bérlő érzékenysége s fájdalma a mellőztetés s lenézés 
miatt, melyet kell elszenvednie azoktól, kik azelőtt asztalánál 
hízelkedtek néki. A véletlen, melyre bizta, hogy netán «eltévedt 
vagyonának igazi nyomába vezeti», csakugyan segít rajta. Véletle
nül azon vidékre kerül Katona Mihály kit Sörös Mihály ügy bajos 
szomszédja garaboncziás diáknak néz. Ez felösmervén G. tábornok 
aláírását, megnevezi az aláíróts tartózkodási helyét. Sörös hozzájut 
vagyonához. A regény azonban nincsen befejezve azzal, hogy e 
zaklatott ember hibáján kívül veszendőbe ment vagyonához ju t. 
Sörös most a garaboncziás diákot kezdi hajhászni, hogy m eghálál
hassa ügyessége által szerzett jótéteményt. Fizetni akar háladatos- 
ságból, de hitelezője a garaboncziás eltűnik vagy megszökik hálája 
elől. Midőn nem sikerül megjutalmaznia az ifjút, s mégis ju ta l
mazni akar mindenáron valakit, egy véletlen által jutalm át épen 
az ifjú édes anyja élvezi. Evek múltával az ifjú ügyvéddé képezi 
magát saját erejéből, s találkozva a bérlővel, az hogy hálátlannak 
ne látszassék, az ügyes ifjúnak odaadja leánya kezét. Ezek után 
valaki kérdezheti, miért Dixi a czím. Egy utóbeszédet helyettesítő 
szakaszban elmondja az író az lSríő-iki országgyűlésnek am a moz
galmas pillanatát, midőn Széchenyi István feléleszté a nem zetet. 
Király halálos ágyánál beszélik ezt el, kinek ezáltal igazoltatik a 
nemzet jövőjében való hite, b a hírhozónak ráfeleli kedvencz sza
vát a Dixit. «S harmadnapra kialszik a láng, mely nem esen 
érzett, i)

(Jarasos Aristokraczia (1865) ez. müvében irónk am a nem 
szerencsés, de divatos önelbeszél te tő modort használja, mely a  kül
föld által nálunk meghonosult. Cselekvénye magvát a három diplo
más ember élettörténete kepezi, mely körül buján sarjadoz fel. 
kisebb nagyobb magasságra egy-egy epizód, mi háttérbe szorítja a 
hőst s főcselekvényt. Neve a hősnek Vidor István, olyan milyen 
Vas Gereben lehetett. Ha ugyan nem önmagát rajzolta le, bizony
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nyal ifjúkori emlekezései befolyásával alakíttatott ez alak. Vidor 
életvidám, jó kedélyű, adomázni szerető, mindenkihez simulni tudó 
egyén, kit mindenki szeret, s kinek senki sem ellensége. Rá minden 
hat. Túlságos érzékenysége egyedüli s szegényes oka annak, hogy 
az ügyvédi vizsga letétele után, a mérnöki tanfolyamot, majd az 
orvosit is végzi. Adomaszerű okai vannak e fáradságoknak, melyek 
ugyan előtérbe vannak tolva, de az elhatározásra sem nem elégsé
gesek, sem ki nem elégítők.

0  beszéli el a Garasos Aristokraczia nem érdektelen, de kicsi
nyes versenyét; melynek tanulságos befejezését egy kereskedő csa
lád tönkrejutása képezi. A női nagyravágyás áldozatai az első kötet 
befejeztével letűnnek a cselekvény színpadáról. Hogy azonban még 
Be kizárólag új alakok ne bírják el a tért, nehány ösmert alak új 
regénye kezdődik.

Miután a Feketekutya család elbukásával a versengés fonala 
megszakadt, a csak megingatott Faddi család fiában nevelt vesze
delmet lépteti elő a regényíró. Tönkretéteti, illetőleg elszegényíti 
a családot, halálos beteggé öregíti a családapát, bünhődteti az 
anyát. Mig a család ártatlan sülyed a nyomorba, azalatt az anyát 
alig kisérti nehány perczig ama gyötrő tudat, miként ő oka e sok 
bajnak.

A kettős családi katastropha után egy nagy meglepetés vár 
reánk: «egy végrendelet,* melynek értelme szerint tekintélyes ösz- 
szeg örököse az, a ki a fűszeres, Faddi és Balog közöl legtovább 
él. E végrendelet által jutunk azon fonalra, melyet a cselekvényben 
nélkülözvén — eltévedtünk. Csak Balog uzsorás tudott e végrende
letről. S ez siet a feketekutyás fűszerest felhasználva annak neje 
fényűzései által előidézett számadási hibákat, tőkefelmondás által 
sírba betegítni. Ravasz terveivel előkészíti s már-már megéri Faddi 
halálát is — kit saját fia által akar küldeni sírba. Elvégre azonban 
Balog unokaöcscse Vidor, a nevezett három örökösjelölt egyikének 
rokona, másiknak gyermekével lép házasságra s ekként a végren
delet egy zárpontja értelmében, egyetlen örökössé lesz. E házasság 
által fejtetik meg a rejtély, miért kívánja a rég feledett fűszeres 
leányát Vidorra tukmálni — hiszen ez egybekeléstől remélheti az 
uzsorás kezéből való szabadulást. Az uzsorás egy elájulással bűn
hődik; Faddiné kigyógyul nagyravágyó álmaiból.

A Garasos Aristokraczia legérdekesebb részleteit a juratus-élet 
emlékeiből merített s előszeretettel rajzolt jelenetek képezik. Ezek
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azonban a mennyire érdekesek, ép annyira túlbőségükkel a regény  
főeselekvénye rovására történnek. E műben sem találunk tervszerű  
építést; kalandozik, csapong az iró ide-oda, hogy az olvasó m éltán  
hiheti, miként akkor midőn munkához fogott az iró, aligha vo lt 
megállapított tervrajza. Sőt tán alig rendelkezett több anyaggal —  
a képzeletében szunnyadozókban elbizakodván — mennyi nehány  
adoma keretében elfér.

Kidolgozása pongyola, a simítás hiányzik, sőt némely elü tő  
rész nincs is beillesztve az egészbe. Nagy értékű köveket használ 
fel az építésnél, de nincs terve, s ideje sincs a kiszegellő részeket 
az egészszel öszhangzatba faragni.

Egy Alispán (1865) szerkezetre nézve Vas Gereben müvei 
közt a leggyöngébb. A csekély bonyolító erő, mi más müvekben 
előtűnik, itt teljesen hiányzik. Összefüggéstelen képeket találunk 
-csak felhalmozva, melyek annyiban vannak viszonyban egymással, 
hogy elfödik s elfeledtetik az előző fejezeteket. E képek nemcsak 
tökéletlenek 8 elhamarkodottak, de hamisak is. A korrajz széles 
határok közt tévedező czíme alatt szabálytalanul terjeng ide s tova 
a  szegényes mese. Földváry Gábor, Fáy András, gróf Keglevich 
Miklóst vette fel a cselekvény színpadára az iró. Nemzeti hősöknek 
tünteti fel ezeket az iró, országos nevezetességül, megfeledkezvén 
arról, hogy nála mily szegényes czélért, még szegényebb indokok
ból, s az iró által teljesen elsilányított módon vergődnek el czéljuk- 
hoz : a pestmegyei színház, vakok intézete felállítása, s a  paksi 
dunai kiöntés kiszárításához. Földváry lelke a cselekvénynek, és 
mégis oly fölületesen van rajzolva, hogy mint őt, i\gy csak eszközeit 
hanyagolja el az iró. Mintha Vas Gereben érezné e felsorolt nehány 
tény kisszertiségét, a három csendes ember mellett sok ízetlenül tré- 
fálkodó korhelyt téríttet meg Földváry által. E korhelyekben az el
múlt évtizedek sírgödréből idézi fel a kicsinyes tespedés fiait. A Föld* 
váryak iránt érzett hálatartozás rábírta az irót ez elzüllött korhelyek 
megtérítésére. Megtagadják a korhelyek régi isteneiket, de az olvasó 
aligha hiszi el azt, hogy Földváry annyi szellemi nagysággal birna. 
hogy ennyire meghathassa környezetét. Elvégre Vas Gereben maga 
tépi le hőse fejéről a koszorút. Elmondja, hogy a színház felépült 
ugyan, de sokkal csekélyebb az épület a közóhaj által tervezettnél, 
melvnek létesítésén aregénytárgy befejezése évében Széchenyi fára
dozott. E uehány ócsárló szó által letörpül Földváry összes fára
dozása. Pedig egyedül Földváry érdeme megörökítése végett íratott
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a  korrajz. Vas Gereben a kegyeletes érzést s tiszteletet, melyet 
Földváry iránt érzett, akarta lefesteni. E czélja valósitása közben 
megfeledkezve a korlátról, elfoglalva lévén, a tartalomba való min' 
den a Földváryak körében hallott reminiscentia beillesztésével,. 
adott túlzott képet s rossz regényt.

Jurátus Élet (1866) czimti művében két szomszédot mutat 
be. Faragó Péter alispánt és Csillag Pál főjegyzőt. Amaz komoly
ságáról ösmeretes, emez kora daczára kedélyére nézve örök fiatal
ságnak örvend. Az ellentétet tovább is folytatva látjuk, hogy F a
ragó a múltban élt, a maradipárt hive, a latin nyelv mellett küzd, 
8 mint alispán a törvény rideg szavai alkalmazója, Csillag mint 
főjegyző a jövendőt kutatja, azon tűnődik: mi lenne jobb törvény 
a jövőben, a magyar nyelvet terjeszti, a megyegyüléseken a nem
zeti kiváltságok ellen küzd. Mig az alispán s párthívei azt vélik, 
hogy a kiváltságok befolyása egyúttal az alkotmány létét is veszé
lyezteti, azalatt a főjegyző nemzeti nyelven hirdeti, hogy Magyar- 
országból csak úgy lesz valami, ha újra teremtjük. E két ellentét 
közt remélhető a küzdelem. Az iró a reformeszmékhez való meg
hódítását a maradipárt vezérének, tűzte ki regénye alapeszméjéül. 
Megtéríti ugyan hosszú három köteten által a reformeszméknek. 
Faragót, de ez nem Csillag érdeme. Az országos haladás látása 
kényszeríti rendszeres medrébe az elmaradottakat, így a többi kö
zött Faragót is. Megfeledkezve e két ellentet közt vívandó harcz 
fonaláról, Vas Gereben egy kerülő utat tesz, miközben élete legbol
dogabb, de egyúttal legszomorúbb korából egy-egy élénk csoporto- 
zatot mutat be. Bár e kitéréseket Faragó fia és Csillag leendő veje, 
mint két juratus által összeköttetésbe hozza a két főszemólylyel, 
mindamellett a juratusélet érdekes episodjai nem képesek pótolni 
a két öreg elejtett küzdelmét. De a bemutatott élet, egyetemben a 
hosszadalmas kitérések, elmélkedések s leírásokkal, sem képes át
meneti lánczszemet képviselni az öreg Faragó világnézete megvál
toztatásában. Az alakok, bárha egy körből vannak kitépve, oly ide- 
genszerüek, miként alig férnek meg egy kép keretében. Vázlatos 
voltuk által inkább álarcznak nézi az olvasó őket, mintsem élő 
alaknak. Tetteik oly mesterkéltek, a be- és kibonyolítás oly erőlte
tett, hogy az olvasónak örömére szolgál a hosszúra nyújtott mese 
végződése. Utolsó korrajza II. József kora Magyarországban (1867) 
tárgyául szolgáló cselekvény oly szegényes, hogy nem érdemes 
elmondani. A cselekvényt inkább elbeszéli, mintsem végbeviteti az.
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iró. Az elbeszélést gyakorta szakítja meg holmi idézet egyik-másik 
történeti kézikönyvből, Mig a többi művekben az adomás fordnlat 
több-kevesebb szerencsével el van rejtve, ez tisztán túlzása az adom a- 
regénynek. A közönség alig méltatá figyelmere.

V.

Vas Gereben méltánylásához saját szempont kívántatik. Nem 
födöz fel új eszméket, nem képez új irányt, de a mindennapi nép 
élet kitünően rajzolt képeiben eredeti erőt mutat be. Érdeme abban 
határozódik, hogy a népéletet úgy tudja szemünk elé varázsolni, 
miként abban a müveit ember is szokatlan élvet talál. Tárgyát 
olyképen, hogy azon nem változtat semmit, nem torzít, nem szépít, 
de feltünteti azt valóságában. Megtartja a nép nyelvét, melynél 
magyarosabban senki sem írt. Midőn valamely tárgy avagy esz
mény meghatja, irálya erőteljes s bujaságig gazdag népies zam attal. 
Midőn enyeleg, irálya sziporkázó. Utánozhatlanul tud dévajkodni 
s ilyenkór az érzés könvüi gördülnek le múzsája arczán. Müvei 
legszebb részét azon lapok foglalják el, hol egyszerűen a szív 
érzelmei ömlenek. Mint a nép, úgy a lélek is rajzaiban magasztos 
nyugodtságában tűnik fel legszebben. Kevésbbé szerencsés a  szen
vedélyek kifejezésében. Bizonyára érezte gyengeségét e téren, a 
szenvedély rajza elől rendszerint kitér, avagy furfangos fogással, 
azt csak eredményében tünteti fel. A szenvedély viharát rajzolni 
ha megkísérli is, legtöbbnyire sikertelenül fárad.

A bevezetés müveiben szertelen terjedelmes; rendszerint bő 
leírás közben mutatja be alakjait. Hasonlít ahhoz, ki kártyázni ta 
nít valakit, mi végből sorba rakja le kártyáit, s elmondván ezekről 
egyenként értéküket, kever s kezd játszani. Anélkül, hogy tudná, 
melyik alakkal fogja a játékot befejezni, kezdi meg a játékot.

Tárgyának lebonyolításában sokszoros szakadozottság ötlik 
szemünkbe. Átmenete hiányos, több helyütt a lélektani vonások 
rajzában. És e hiány az iró lelki tulajdonainak róható fel. Midőn 
ihletet érez, habár idegen helyen is. leül és ir egy-két óráig. E se t
leg nehány hét előtt megkezdett munkát folytat. El sem olvassa 
ilyenkor mit írt az előző részben. Legfölebb utólag összeboronálja 
a mesgyéket. Általán az összekötő szálak egybesodrásával nem 
törődik. Inkább új ötleteket raggat egymáshoz, mintsem a cselek
vényt folytatja. Két-liárom nagyobb művön is dolgozik egyszerre, 
s csak barátai unszolására szelidítgeti néha a hézagokat.
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A helyett hogy a cselekvények központjába lépne, bemutatja 
hét megye apraját-nagyját; miután érzi, hogy ereje e kitérésekben 
van, untalan űj ingoványokat képez az elbeszélés főfolyama. Bősé
ges leírásokkal küzködik elvégre s így legnagyobb nehézségét képezi 
valamely mű befejezése. Elbeszélése elágazó szálai nemhogy nem 
mennek keresztül egymásután, de fáradságos munka azt egybe
vezérelni. Mintha csak az élet útai nem vezetnének egymáson 
keresztül, úgy döczög nehézkesen előre személyei tömege. Rend
szerint egyet-egyet tol előre s visszatérve egy másik elfeledett alak
hoz azt vonszolja által a múltból a jelenbe. Mig egyet általvonszol 
az előtérbe, a többit ismét elnyeli a feledés. Egyik kártya elfedi a 
másikat nála, ha szabad folytatni előbbi hasonlatomat.

Sem a tárgy megalkotása, sem kiképzésére nem fordít elég 
gondot. Szerkezete általában mesterkélt, s az elhanyagolt jellemzés 
helyett váratlan fordulatok, ötletek által akarhatni. A chronikaszerű 
fény épen nincs előnyére. Mesterkélt fényű sugarai alatt a vázlatos 
jellemvonások álarcznak tüntetik fel a társadalmi osztályok kép
viselőit.

Mint a kivonatolt művek tárgyaiból kétségbehozhatlanúl ki
tűnik, Vas Gereben a feledésbe merülő idő, szokások, erkölcsök s 
emlékek megörökítőjének tekinté tollat. Erezte tán, hogy a nép 
érzését, örömét, búját kortársai közöl oly hűen tolmácsolni mint 
ö, senki nem képes. Születése helyén a patriarchalis életet élte, 
érezte a nép lealjasítását, a közigazságnak epyéni érdekek szolgá
latába való siilyesztését. Midőn a nyugoteurópai társadalmak min
tájára alakult főváros falai közé sodorja az élet vihara, önkénytelen 
összehasonlítás által érez ösztönt megörökítni a feledésbe merülő 
ősiség jellemző vonásait. Irodalmunk minden korában Gvadánviig 
feltalálható e törekvés. Gvadanvinak sarkasmusa azonban míg nem 
tud megbékélni az új világrenddel, csak gúnyolódik rajta, azalatt 
Vas Gereben életszükségletnek tekinti az átalakulást. Sok változás
nál előcsillan ugyan sajnálkozása, ha fejlődő társadalmi életünk 
valamely idege a jót mellőzve, ferdén növekszik ; avagy kiküszöböl- 
tetni látja az ősit, oknélkül megtelepített idegen új «módi» helyén.

Regényei a nemzet politikai s társadalmi életére jelentékeny 
befolyást gyakoroltak. Műveiben nem egyedül a régi társadalmi 
élet rajzát adta, egyúttal reformok mellett küzdött. Az előjogokat 
eltörölte a törvény, az előítéleteket elavulttá tette a korszellem 
uoyan> de még nem halt ki azon nemzedék, melynek nem csekély
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százaléka fájlalta a lemondást. És e küzdése nem volt erőszakos. 
Müvei nagy hatására befolyással lehetett az is, hogy ö a nem zeti 
élet felvirágzását, a nemzet ébredését, politikai, közgazdászati 8 
társadalmi megújulása hajnalát festé az elnyomatás éjjelén. M inden 
egyes sora gyógyitó ír volt a nemzet sajgó sebén.

A Dunántúl képezi terét legtöbbnyire regényeinek, s e m elle tt 
a népélet hű feltűntetése főbb törekvése. E kettőben foglaltatik ön 
maga emlékeivel egyetemben. Gyermekkorában s fiatal éveiben á té lt 
viszontagságok adják meg művei alapszínét, melyet m egaranyoz 
költészete, úgy hogy csak néha csillan elő emlékében rejtező sebe. 
Ifjúkori emlékeiből szövi tárgyát legtöbb müvében. Szemelyei közé 
legelőször is önmagát rajzolja elmaradhatatlan előszeretettel, m in t 
oly fajú embert, ki kettőt ér. Diák vagy juratus avagy fiatal ügyvéd 
alakjában jelenik meg műveiben, mindenütt kúnkötést old meg, 
miután minden körülmények közt fel tudja magát találni, s m inden 
hálóból ki tudja magát vágni furfangjával. Apjával, mint becsüle
tes, komor, de tiszteletreméltó s igaz ok nélkül a jószágkormányzó 
által üldözött férfiúval, s a házi ügyek vezetésében hangadó nejével, 
az iró szigorú édes anyjával is gyakorta találkozunk. E lm aradhat- 
lan a pedáns tiszttartó, s a kapzsi jószágigazgató, kik Vas G ereben
nek életében annyira emlékezetesek. Tujder nyegleségeivel érdemié 
meg a megörökítést. Eletkömyezetéből többeket is találunk. Ezek 
közül az öreg Schnellerné szeretetre méltó alakja szintén az élet
ből van másolva. Eredetijét a mai nemzedék közül is sokan látták 
a házasulandó ifjúság körében a házasság szent igáját terjeszteni. 
Oly kitűnő másolat, hogy szinte eredetinek nézhető. Számtalan 
alakot nevezhetnék meg a dunántúli adatközlők szívessége folytán, 
de nevek említésétől egyrészt visszatart a névkim elet, m ásrészt 
az, hogy e nagyobb részben már elhunyt szereplők ösmerősei is, 
azaz azok, kiket a megnevezés érdekelhetne, szintén az élők sorá
ból már eltűntek.

Vas Gereben négy megye összesarkalló pontján született, 
tehát már gyermekkorában nagy megfigyelő tehetsége által ösmerte 
Dunántúl minden vidéke jellemvonásait. Későbbi életküzdelmei, 
majd országszerte kedveit látogatásai által népÖBmerete annyira 
gazdagult, hogy müveiben a népélet gazdag kincses bányáját bír
juk. A nép köréből választott alakjai szintén élő személyek voltak. 
Részben kortársai, részben mint Köntös a paraszt patriarcha, a 
néphagyomány által megőrzött tekintély hírében állott Vas Gere
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ben gyermekkorában. Egyesek rajzában mutatkozik e körből leg
nagyobbnak Vas Gereben. E genreben főleg mint csendéletfestő
nél nyilatkozik megfigyelő tehetsége által rajzának színgazdagsága. 
De nemcsak egyeseket tud művészileg bemutatni, megtaláljuk az 
egyeseket csoportosítva is. Nagy érdekű a népszellem átalakulásá
nak rajza, melyet a művelt világ el nem szigetelhető áramlata hoz 
létre. E kettős világ egymásrahatása képezi rajzai második jellemző 
oldalát. Egy részről a mezei emberek találékonyságát, egészséges 
életnéz létéit, küzdelmeit a művelt világ blasirtsága s kimértségé
vel. Parasztos makacssággal ellenszegülését a művelt világ tagjai 
elfogultságával szemben. Elvégre a két ellentétes elem kiegyenlítő
dése harmonikus rajzát. A Régi Jó Idők valódi mikrokosmus, 
melyben a magyar nemzet átalakulásának sikerült képét feltalál
hatjuk. A szunnyadás, ébredés, erőfelösmerés, küzdelem, átalaku
lás festésében valódi mesternek mutatkozik. Minden mozzanatnál 
birja az oda illő hangot és hangulatot. Elvezettel járjuk meg az 
utat, mely elvezet a szunnyadástól a nemzeti élet eleteréig. Nem 
mondhatni sok jót történelmi alakjairól. Ezeknek feltüntetéséhez 
sohsem szán elég fáradságot. A nép e nagy törpék mellett eltör
pül, de otrombának is tűnik fel. Es a nagyok még sem látszanak 
valódi nagyságoknak. A történelmi tárgygyal is olyképen van. Az 
általa felölelt történet cselekvénymagvául csekély, keretnek a buja- 
szépségű népéletképekhez szegényes.

A Régi Jó Időknek dicséretre méltó tulajdona, hogy több
nyire oly élénk a cselekvényét kisérő párbeszéd, mintha élőszóval 
előadott drámából lenne kitépve. Többi müveiben a párbeszéd már 
nem ennyire élénk, mindenütt inkább megtermett mint kecses, vi
lágosabb mintsem finom, inkább értelmes, mint szellemtől szik
rázó. Nem emelkedik magasba a földről tekintete, de nem is botlik 
csak ritkán. A fordítások által becsempészett idegenszerű kifejezé
sek ellensúlyozására törekszik. E magyaros előadás emeli tárgya 
hatását. Áradozó ugyan, sőt néha túlteijengő, de könnyen ömle- 
dezö irályával megbékít az ötletek gazdag sora. Ily zabolátlan kép
zelnie is, mely ha valamely ötletre bukkan, kész azért hosszú feje
zeteket beskatulyázni a főcselekvénybe. Nem egyszer keletkezik 
néha ilyképen a'főcselekvény mellett egy házasság, egy szerelem, 
egy családi per, egy ember élettörténetének hosszadalmas leírása. 
Nem ritkán megfeledkezve olvasóiról oly eszmekörbe téved, mely 
nincsen müvével szerves összefüggésben. Leveleken által elmélkedik

Fhilologiai Közlöny VII. 7.

Digitized by v ^ . o o Q l e



882 VÁLI BÉLA.

arról, mi személyét érdekli, s miről azt hiszi, hogy a közönség is 
érdekkel viseltetik az iránt. Ritkán ju t a dolgok mélyére, de gya
korta terjengőssé leszen. Tagadhatlan, hogy e kitérések tarta lm a 
érdekes, sőt vonzó annyira, hogy ezek is hosszú időre tetszést biz- 
to8Ítni a műnek képesek, de az alig vonszódó cselekvényt lassú  
menetében teljesen feltartóztatják.

Vas Gereben művei alapeszméit tekintve egy tömörített soro
zatot képeznek. Nem a hely, idő és cselekvény, de a czél egysége 
által. Az avatatlan szem is könnyen felösmerheti Vas Gereben cse- 
lekvényében a vezérfonalat. Gyakorlott szem pedig el nem téveszt
heti, hibz az iró a tanulságot rendszerint oly boszantó nyíltsággal 
tolja előtérbe. Czélja volt feltüntetni, mi volt a magyar, mi m ost 
néhány lelkes férfiú által s mivé lehet, ha észszerűen haladunk* 
Iránya nemes volt. Több erővel e szempontok kiaknázásához ki 
sem birt. Neki magyaros véralkata, érzülete, jelleme, nemzetének 
ösmerete képezte erejét. Azon idők viszonyaiban, melyekben m ü
veit irta, leljük annak megfejtését, miért örökíté meg csak a nem 
zeti jellemvonások közöl a nemesebbeket. Mentségére mondható, 
hogy nem hizelgésből tette. Hatalmas eszköze, nemes volt czélja 
melyet korrajzai által elérni akart, de letiporta önmaga a ré t virá
gait, miután szünetlen azon tarlón tipeg, hol első virágait szedte. 
A Régi Jó Időkben az újság ingerével hatott a feldolgozás, főleg 
pedig a képzelet által alkotott elemnek a közel múltból kiszakított 
elemekkel való szerencsés egybeolvasztása. Az átmenet a m últból 
a jelenbe bárha vázlatosan, mégis magasztos vonásokkal volt fel
tüntetve a Régi Jó Időkben. Ezt követő müveiben a történeti elem 
megszakadozott. Nagy történeti személyek, kicsinyes események 
háttéréül állíttatnak fel, a távlat kisebbítése nélkül. Nem rostálja 
meg adatait, nemcsak túlbőség, de a történelmi szempontból sem . 
Csak azt sem keresi mi igaz s mi a ferdített vagy költött. E  kettő  
közt sem von határt. Az adomát történetnek veszi, s a tö rténetet 
eladomázza. S mintha összes költői erét kimerítné a Régi Jó Idők 
megirása, többi korrajzaiban a nemzet múltját, társadalmát, szo
kásait, éltető szellemét, küzdő eszméit nem tudja oly impozánsnak 
feltüntetni. Innen magyarázható az, hogy mig a Régi Jó Idők a lak 
jai olvasás után egész nagyságukban megmaradnak emlékezetünk
ben, azalatt a többi művek átolvasása után azoknak csak nehány 
ötlete, adomaszerű tette marad az emlékezetben. E tény valódi 
mértéke költői értéküknek.
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Jellemeivel is ilyképen vagyunk. Mig első müveiben egy-egy 
kitünően rajzolt genreképben a szereplők egyik-másikát egyéni jel
lemvonásokkal is birni látjuk a jól megfigyelt társadalmi osztályok 
határozott jellege mellett.

Többi müveiben az irányeszme annyira uralkodik, hogy ennek 
feltüntetése lévén a főczél, szereplőit nem többé mint egyéneket, de 
csak mint valamely társadalmi osztály tipikus képviselőit tünteti 
fel. És mégis az alapgondolat nem az alárendelt esemény és jellem 
rendszeres összefüggésében, de elvont elmélkedésekben döczög elő. 
Jellemeit mind cselekvényét is az iró szeszélye lökdösi előre. Motí
vuma az iró ötlete. Mint az epizódok elfoglalják a főcselekvénytől 
az élet színpadát, úgy az epizódok kicsinyes ötlethősei a szegénye
sen rajzolt főalaktól, elhódítják az érdeklődő figyelmet. Kerülő utón 
éri el az iró ezélj át, hogy mulattat. A mulatás által megvesztegetett 
képzelet még nem is veszi észre az epizódok csillogása közben az 
e főcselekvénytől való messze* tévelygést. Mig a tárgy érdekes, a 
jellemek csak vázolva vannak. Összeütközése a mesterkélten egy
bekapcsolt érdekeknek nincs kimerítve. Megoldása a csomónak, 
tulajdonképen az egyik fél érdekeinek széttépése. Még rosszabb 
eset az, hogy elcsépelt módon házasság által egyesíti az ellenséges 
érdekeket. Nincs ereje általában az adomázás határán túlemelni a 
cselekvényt. Müve elején mindig nagy horderejű tények kibimbó
zását hirdeti s csalódásunkkal törpül el a cselekvény.

A 60-as évek első felében határozottan hanyatlik. Családi, 
anyagi s szerkesztői gondok apasztják el költői erét. Évei számával 
fejlődik műveinek gyengesége. Nem változnak azok, de erősbülnek. 
író i sajátosságában tekintvén népszerűsége forrását, azt kiapadhat- 
lannak véli. Balul magyarázá müvei hízelgő keresletét. Nem vette 
észre, hogy a népiesség hajhászása szennybe téveszthet. A szerke
zet elhanyagolását ő természetes keresetlenségnek itéli s alkot mű
gond nélkül, szeszélye szerint. Elhamarkodottsága pedig a meg
maradt természetes szépségeket hervasztja el. Valódi meghatottság 
részvéte s rokonszenv a pathos tengerében alig-alig merül föl. Időn 
és téren kész átgázolni, csak hogy egy megható jelenetet előállít
hasson. Midőn levetkőzi a kezdő tartózkodó félelmét, munkái 
kereslete kezdi ösztönözni, egyedül a hatás izgatja. Lázasan dolgo
zik sokat, nem előnyére saját hírnevének. Feltűnése idejében álta
lában a népies-nemzeti próza megteremtőjének hitték, ő azonban 
az előlegezett tetszés által elragadtatva iránytalanul tévelyeg; mig
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a kritika szét nem oszlatja ábrándképeit. A bírálók Ítélete pedig 
nem képes letérítni a tévedés útjáról. Javítás helyett elkeseríti a  
bírálat. Továbbra is a tömtg ízlésének s tetszésének hajbászata  
képezi főczélját. A múlthoz csak azért fordúl, hogy emlékezéseit 
értékesíthesse, melyeket legtöbbnyire a szerkezet rovására csopor
tosít vég nélkül. Történelmi ciclust képező regénysorozatának utolsó  
időből származott alakjainak néhány adomaszerü vonáson kívül, 
mitsem bírnak magukon. Mint emberek oly hiányosan vannak r a j
zolva, hogy alig ébred fel érdeklődésünk irántuk nehány p illanatra . 
Ezek mellé illesztett népéletképei természetes szépségei bám ulatra 
ragadnak. Mintha csak mesteri remek művekből lennének kivágva.

Évről évre jobban kiképződik benne a históriai képek, alakok 
s események megörökítése vágya. Kora viszonyai is elősegítek ezt, 
nemcsak egyéni hajlamai. Elmondja regényben azt. mit kom oly 
történeti munkában azon időben elmondani nem volt lehetséges. 
Elvégre annyira beleszokik e könnyű nemébe az írásnak, hogy oly 
sokat töm történeti elemet regényébe, mennyit az el nem b ír  m int 
regény. A regény elve6zté alapszínét, s történetnek nem volt elég 
komoly. Az olvasóközönség érezteté is véle gyengeségeit, a 60-as 
években nem fogadja oly kedvezéssel regényeit, mint az előző 
évtizedben. Utolsó munkáiban a történelmi tárgyat nem is dolgozza 
fe l: nem olvasztja egybe a képzeletében alkotott mesével, de m ind
kettőt mintegy darabokban lökdösi elénk. Keresi az alkalm at 
ahhoz, hogy a múltból bírt jellemző adomákat értékesíthesse. 
Alakjai eltörpültek. Néhány történeti adomán kívül mit sem bír
nak. Ez pedig gyenge érdeklődésünket ébren tartani. Mint emberek 
oly felületesen vannak rajzolva, hogy csak a történeti név kedvé
ért tudjuk átlapozni. A lényegtelent olyképen részletezi, m in t a 
lényegest, miáltal a kép részletei elvesztik a fontosság arányát. 
Egy vonalon ugyanazon színekkel festi a fölöslegest, mellékest s 
alárendeltet a főalakokkal. Szerkeszteni épenséggel nem tud. Az 
alapot rendszerint oly terjedelmesen részletezi, oly nagyra építi, 
hogy a rajta alkotott mű kicsinysége által elvész. Az expositio 
müvének többi részei rovására túlterjed. Érdekemelkedése oly 
lanyha, oly nehézkes, hogy a magaslat, melyhez elér, épen nem 
magas. Fordulata adomaszerü; a kifejtés pedig kevés kivétellel, 
úgy tűnik fel mint egy utóbeszéd. Ki nem veszi számba Vas Gere
ben müveinek szerkezeti hiányait, az érdekesnek s m ulattatónak 
fogja találni mindazok tartalmát és előadását. A műbiró szemét
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azonban nem vesztegetheti meg az izgatóan kellemes színvepyü- 
let, melyhez ha hozzászokik a szem, élénken bokrosodnak elő a 
hiányok.

A népies irány felkarolása a közönség által, végeredményé
ben nem volt üdvös irodalmunkra, főleg Vas Gereben munkás
ságára. A népiesség zászlója alatt az ízléstelenség hódítni kezdett. 
Tartalommal az írók mitsem törődnek, czéljuk minél több népies 
kifejezést felhasználni. Népünket jellemző eszmék s vonások által 
élvezett népszerűségét Vas Gerebennel egyetemben sok más író 
népies szólamok hajhászásával pazarolta el. Keresetlen egyszerű
ségéért szerették soraikat, később merev keresettségük miatt 
hanyagolta el műveiket a közönség. Vas Gerebent jó ízlése meg
menté ugyan attól, hogy folytonosan ne tévelyegjen ízléstelen 
túlzásokban, de nem ritkán tévedt oda. Mindenáron jellemezni 
akart minden sorával, hogy ezt elérhesse, nem riadt vissza az 
alszerű, pórias használatától. Nemzeti nyelvünk kincseit nem 
emelé fel magához, de az irodalmat sülyesztí a népieshez. íme egy 
példa: «Látod az az egyik liszt porhanyósbb, mert az a lusta pára 
állt mellette, az az Ágnes, hanem ördög sem lesz belőle, ha valami 
bolond beleakad valaha, mert piros a pofája, aztán a falattal nem 
marad adós a bélének. »

Mint látható ezekből nemcsak lekivánkozik a néphez, de 
néha már a sárba is beletéved. Csakhogy minél szembetűnőbb 
legyen a népiessé", nem riad vissza a népies durvaságban keresni 
a jellemzőt. Az előszeretet az általa müveit genre iránt annyira 
elfogultá tette, hogy az övéhez nem hasonlót sem szépnek, sem 
jogosultnak nem tartá. Élete utolsó éveiben Eötvös regényeit 
kisérte főleg fig) elemmel, s ennek befolyása látható is. Sajátságos 
ellentétet képeznek müvei Eötvös Falujegyzője népies alakjaival. 
Ott a parasztok szájáról válogatott finomsággal pereg le egy*egy 
művelt ember ajkára illő kifejezés, Vas Gerebennél ellenkezőleg 
történik. Ugyanis a finomultabb ízlésű egyének beszédmódja, soha 
nem a szólók társadalmi állása s műveltségének megfelelő, de 
mindig az író tolul előtérbe. Ily helyeken látszik ki, hogy b. Eötvös 
nem ösmerte népünket, Vas Gerebenről pedig, hogy kizárólag 

, férfiak társaságában élte le napjait. A férfitársaság gondolkozás
módját s társalgását találjuk helytelenül alkalmazva nők körében 
is. Botlását azonban inkább lehet mentegetni, mint Eötvös téve
dését, ott, hol ez utóbbi parasztjai az urak nyelvén beszélnek. Vas
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Gerebennél a nép megmaradt népnek, s ha magasabb társadalm i 
állású egyént is a pórnép hangján hallunk beszélni, úgy e m aga
sabb állású egyén e tulajdonságát többnyire igazolja az író azálta l, 
hogy huzamosabban tartóztatván személyét a nép körében, eleve 
módot nyújtott annak a népies nyelv elsajátítására. A bölcselkedés
ben is utánozta Eötvöst, bárha érezhette ehhez szükséges tehetség  
hiányát. Bölcselkedése azonban nem emelkedik mintaképe m agas
latáig, de alant szárnyal. Legtöbbnyire oly alant, hogy m aradt az 
parasztfilozofia.

Vas Gereben kettős életet élt. Otthon, családi körében zárko
zott, komor. Szereti nejét Szabó Eleonorát ép úgy, mint első nejét, de 
véle boldog életet nem élt. Első nejétől született két fia naponként 
megzavarta a házi békét. Az apa hiába igyekezett fiaiban a m ostoha 
anya iránt rokonszenvet ébreszteni, s a tartozó tiszteletet fenn tar
tani, daczára, hogy neje ezt teljes mértékben kiérdemelte, mégis 
hasztalanul fáradott. Házibékéjét barátai társasága által kísérli 
kipótolni. Az «Arany ökörben», «Kis Pipában®, oBeJeznaiban* gyűl
tek össze az 50—60-as években a tehetségesebb írók s országos 
nevezetességű férfiak, kik körében felvidámult. Élénk s kellemes 
társalgása által ezek körében általánosan nélkülözhetlenné vált. 
Rendkívüli élvezettel tudta elmesélni diákköri élményeit; m ajd 
adomaversenyt rendezett Feleki és Szerdahelyivel, mely alkalom 
mal többnyire ő maradt a győztes. Élénk képzelmével m inden 
tárgyról tudott találni összekötő fonalat társaságban., m inden 
viszonyra találó megjegyzést. Hőst szeretett játszani, habár nem  
lehetett nagy erkölcsi bátorsága. Tele szájjal beszélt hallgatóihoz 
8 észrevétlenül uralkodott környezetén. Nála két érzelem volt csak. 
Vagy lelkesedett, vagy közönyös volt minden iránt. Azokkal szem
ben, kiket szeret, túlságos odaadó, mint egyenes jellem, tettetni nem 
tudván, kíméletlen azok iránt, kik az ő tetszését nem bírják. Azok 
minden pillantása sértő reá nézve, mit megtorolni siet egv-egy 
adoma fulánkjával. Általában ösmerték e jellemvonását, túlságos 
érzékenységét nem veszik figyelembe.

Általán a szépművészetek iránt fogékony. Nemzetisége, hazája 
s anyanyelvének szépségein kívül húzamosabban lelkesítni mi sem 
képes. Időszaki közlönyeiben nem egy új eszmét vet fel, de törek
vése ezek iránt való érdeklődés felkeltésében idő előtt megernyed. 
() veté fel többféle társaság, népkönyvtár eszméjét, tanulók tápin
tézetét stb., más létesített vagy létesítendő közhasznú intézmény
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alapterveit, de ezek kivitelére nincs ideje, sem kitartása hívek 
szerzéséhez. Mint őt magát szünetlen utazásai közben sohsem 
tudta senki hol tartózkodik s milyen viszonyok közt, akként ma
rad rejtély ő legjobb barátai előtt is lelkileg. Egy két szerencsét
len vállalata eloszlatja a családja által élvezett jóllétet. S nem 
csak a jóllét esett ezek áldozatául. De életviszonyai kúszáltsága 
örvényt képez, mely elnyeli neve jóhirét. Az élettel való küzködése 
elvonja az írói pályáról, s az aránylag jobban jövedelmező ügyvédi, 
majd ügynöki megbízások teljesítésére kényszeríti. Szünetlen 
pénzzavarai kölcsönzésre utalják, miáltal barátainak s ösmerősei- 
nek vált elviselhetlenül terhére. Rendetlen életet él. Néha hetekig 
vándorol plébániáról plébániára az ország valamely zugában, majd 
hozzáfog a munkához s nem ösmer határt. Lázas tevékenységre 
kényszeríti egyéni sajátsága s családja nélkülözésének látása; e 
lázas munkásság következménye a krónikaszerttség s szakgatottság. 
Mint ember könnyelmű; a könnyelműek minden árny- és fény- 
oldalaival. Hirtelen haragú, de jószívű; mások bánata iránt részt
vevő. A mily rögtönösen torlódott meg leiké bánata, oly hamar 
szokott az szétfoszlani is. Becsvágya soha sincs, hiúsága mellett 
sem. Erzé ő tehetsége teremtő ereje színvonalát; de ösmerte azon 
tulajdonát is, hogy nincs elég ereje és türelme. Öntudatosan hasz
nálta művészileg az önlelkéből merített népies elemet műveiben, 
de nem előnyére saját müveinek a műszabályokat nem jól alkal
mazta ő. Nem él a tudomány és művészet amaz eszközeivel, melyek 
nélkülözhetlenek középszerűségek alkotásánál is. Kéziratait szíve
sen olvassa fel barátainak. Hosszú keskeny hasábokra ír rendesen, 
hogy magát előre tájékozhassa, mennyit kap érte kiadójától. Költ
séges háztartása, s szerencsétlen vállalkozásai oly pénzügyi mű
veletekben melyekhez nem értett, s melyeknél véle szemben szak
értő, de nem becsületes társak állottak, felemésztik nagy 
jövedelmét. Müvei kiadásáért versenyeznek a kiadók, s mégis 
minduntalan jó barátai segélyére szorul. E tekintetben megteste
sült dilemma volt Vas Gereben, tőle megmenekülni segélyadás 
nélkül lehetetlen volt. Végre mint utolsó mentőeszközhöz fordult 
a hirlapszerkesztéshez, a Peleskei Nótárius czimű népkönyvtára 
(1857) kedvezőtlenül fogadott vállalata megszüntetése után, s meg- 
indítá a Két Garasos Újságot (1858), majd nemsokára a Képes 
Újságot (1859). Mindkét lapja igen jól jövedelmezett. Tartalmát 
többnyire maga Vas Gereben írta. Csak nehány fiatal író kisérle-
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teit találhatjuk lapja hasábjain, kiket szerkesztői üzeneteiben 
szünetlen arra ösztönöz, hogy tárgyaikat a magyar népéletböl 
merítsék. A «Képes Újság» tartalma változatos és érdekes; m eg
felelő a legkényesebb irodalmi igényeknek. Képeit a külföldön 
tartózkodó magyar népélet festőitől szerzé a szerkesztő, ezáltal 
reméllvén, hogy lassankint elhódítja a külfö’d hasonló term ékei 
magyar közönségét az idegentől.

E két vállalatot azonban, mely független állást b iztosítha
tott volna dús jövedelmével, elhanyagolja, majd elejti politikai 
szereplésvágya miatt, mi nem csak nem derít fényt nevére, de 
elhalványítja népszerűségét. Pálfi s más nehány kormánypárti 
vezérférfiú rábeszélésére, megindítja barátai ellenzése daczára a 
Nép Barátot (1861— 1867). Elhitetek véle, hogy nélkülözhetlen 
leszen lapja, mivel hatni kell a népre, midőn hajnalodni kezd 
fölötte, nehogy tizenegy évi nyomor után a szabadosság álta l a 
várva várt szabadság helyett az önkény igája súlvosuljon nyakára. 
E környezete által meggyőződésévé érlelődik lelkében ama nézet, 
hogy a múltak feledése által jöhet csak létre a kibékülés a 
nemzet és fejedelme közt. A viszonyok kényszere alatt, e hitével, 
kiküszöbölé a számadásból ama rovatokat, melyek nem sarkalato
sak s mégis feltartóztatják a számadás menetét. Lapja oly elveket 
terjeszt, minők nem népszerűek az ország egyik részében sem. 
Kívánta, hogy beküljünk meg a fejedelem s a Lajtán túl lakó népek
kel. Míg ő azon párton foglalt állást, melyik a múltakra fátyolt 
kívánt vetni, a többség véle szemben mohón keresgélé a  múlt 
hibáit. Kivergődve részben az elnyomatás zordsága alól, divatossá 
lett a zaklatások lerovásaképen ellenzékieskedni. A nemzet egyedül 
saját érdekeit kívánta irányadóúl érvényesítni, s elítélé azokat, kik 
az öszbirodalom jólléte szempontjából szükebb korlátok között is 
készek voltak kibékülni. Az elnyomatás terhétől megszabadult 
közvélemény az egyéni nézetek szentségét sem kimélé, jogtalanul 
s helytelenül, de egyúttal kímélet nélkül vádaskodott. Hogy e 
vádak mennyire alaptalanok, megmutatá egy évtized, melynek 
múltával a vádaskodók sem tudtak más alapot találni a kibékülés
hez, mint a feledést,

A «Nép Barát» politikai kérdések helyett inkább társadal
miak megoldásával foglalkozott. Főleg Vas Gereben kedvencz tá r
gyát, az úrbéri ügyek tisztázását, mely Jférdés a nép jóllétével 
függ össze, fejtegető előszeretettel hasábjain. Vas Gereben simulé
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konyságával ki tudta kerülni mind a nemzet, mind az uralkodó 
érdekeinek tárgyalását, ezt rossz néven vették az ellenzék soraiban. 
Több főúr érdemetlen dicsőítése, kik iránt a tömjénező talán igen. 
de kikkel szemben a nemzet nem volt hálára kötelezve, szintén 
többeket elidegenített személyes barátai sorából. Határozottan fel
tám adt a vád ellene, midőn időszaki irataiban, s elbeszélő művei
ben olyanokra vesztegető a tömjént, kik megfeledkezve hónuk s 
nemzetük iránt való kötelezettségeikről, a császári udvarban avagy 
jószágaikon lebzseltek. Vas Gereben fájdalmas érzettel látta sze
mélye iránt e kiirthatlan vádat megfészkesülni. Azon hittel eltelve, 
hogy az idő a mérsékeltek tetteit fogja helyeselni, a közvélemény 
kedvezőtlen fordulatának hatását lelki életére, eltitkolja. Meggyőző
dése szerint joggal ki sem nevezheté Őt nem jó honfinak, azért 
mivel nem lep fel elleneinkkel szemben az indulat szavával, holott 
büntetlenül tehetné. Gyanúsítják, mert fátyolt vet a múltra, holott 
a  közelmúlt felnyitott emléke jó szer a gyűlölet fokozásához. Meg
rongált anyagi viszonyai az úrbéri ügyek rendezésével bajlódó 
főúri osztály körébe kényszerítik képességei értékesítésére. Ott mint 
az úrbéri ügyek rendezésében szakértőt s jó mulattatót szívesen 
fogadják. Ezek körében szívja magába azon eszméket, melyeket 
közzétéve időszaki irataiban, kevés jóbarát jóakaratú figyelmezte
tése mellett, a túlzók által elhintve meggyülemlett felette a rágal
mak özöne. Pedig politikával nem is igen foglalkozott, miveL nem 
volt érzéke a politikai élet iránt. Politikai elvei sem voltak kifej
lődve, s mint dilettáns a politikát lenézte. Ellenfelei a politikai 
dilettánst, egybetéveszték a tehetséges elbeszélés-íróval. Ez időtől 
személyétől elidegenültek kortársai, írói érdemeit agyonhallgatják 
vetélytársai, mint politikust a túlzók megvetik. Vas Gerebennel 
szemben ez utóbbi szigor nem jogosult. 0  minden erkölcsi s 
anyagi kényszer nélkül lépett ki a fennálló kormány védelmére. 
Az itéletteijesztő túlzók elfogultságának mi alapja sem volt. Vas 
Gereben időszaki irataiban egyetlen sort sem találunk olyat, melyet 
ma a legjobb hazafiak bármelyike is magáénak vallani restellene. 
Igen, Vas Gereben is egyike azon áldozata ama kor szélsőségének, 
mely a vádnak nem alaposságát, de mélységét kereste. A jelen 
számára van fenntartva számtalan honfit tisztázni a kortársak ily 
gyanúsításai alól. A vádaskodók mentségére legyen mondva, nem 
aljas okból, de hazájuk iránt érzett szeretet végtelenségében feled
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keztek meg azok, a kortársak iránt köteles bizalomról, ha a  haza  
ügyéről volt a szó.

E «Nép Barát* az 1848;9-ik évi Nép Barát népszerűségével 
épen nem bírt. Nem is azért szerkesztette a csekély jövedelem  
daczára is Vas Gereben, mintha nagy reményeket fűzne a lapjai 
által elérhető befolyáshoz, de mivel anyagi viszonyai által rá  volt 
utalva. A kénytelenségből vezetett lap rovatait a politika m ellő
zésével, megtolté úrbéri ügyek fejtegetésével. Innen gyűjti egybe, 
az úrbéri ügyek megoldásával megbízottak által jeles szakm unká
nak véleményezett Községi Tanácsadót (1864).

Politikai hírlapjának előfizetői csökkenése elkedvetleníti e 
vállalattól, s Dobsával egyetemben Komócsyt kérte fel egy élczlap 
megindítására. Komócsy sejtvén, hogy az új élczlap aligha verse
nyezhet a «Bolond Miska» népszerűségével, s csak hosszú rábeszé
lés után foglalta el a szerkesztői állást. A lapszerkesztésnél több 
fáradságot igényelt a béke fenntartása Vas Gereben és Dobsa közt. 
Dobsa piperkőcz, túlírnom, s szabadelvű volt, Vas Gereben nem 
tudta szótlanúi eltűrni munkatársa affectált saloniasságát, em ellett 
a lapban ultrámontán áramlatot akart képviselni, mit Dobsa nem 
tartott időszerűnek. Elczlapjuk a «Bakter» (1866) a harm adik 
szám megjelenése után megszűnt. Ugyanis Komócsy a m unkatár
sak szélsőségeit nem győzte sokáig kiegyeztetni s kilépése u tán  a 
fékezőt elvesztett két ellentét, benne egyúttal az összekötő kapcsot 
is veszíté. 1866 végén, miután a «Népbarát»> kiadási költségeit nem 
födözheté az előfizetési pénz, félbenszakítá a hirlapfolyamot. Egy
idejűleg azonban rábírta Komócsyt a «Hírmondó» politikai hetilap 
megindítására, melynél ő a főmunkatárs szerepét foglalta el. E  lap 
érdekében ment fel Bécsbe, hogy egyidejűleg a bécsi lapokkal, 
közölje a magyar delegatió tanácskozásait saját lapjával. E rőltetett 
munka által előidézett kimerültség s vérmessége következtében 
1867 január 26-án szívgörcsök lepték meg, s mielőtt az általa hasz
nált szert elkészíttethette volna, az udvari gyógytárban eszméletle
nül rogyott a földre s nehány pillanat múltával kilehelte lelkét.

A bécsi Concordia czímü írói egylet adoptált tagját méltó 
pompával temetteté el a wáhringi temetőben. Utolsó sorai a 
«Hirmondó»-bán halálhírével együtt jelentek meg, tiszta tükre poli
tikai eszméinek. Inti nemzetét, hogy feledje a haragot, összetartva 
lehetünk csak erősek. Boldogulni csak úgy fogunk, ha nem szítjuk 
magunk ellen* az örökös tartományokat.
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Alig adták által a földnek s máris teljesen a földé lett. 
Gondozatlan sírja elsüppedése előtt kifakult emlékezetünkből 
érdeme. Nagyságát letörpitni ki sem próbálkozott, de minthogy 
nem tömörül kővé a közöny, sirhalmával együtt eltűnt az emlé
keztető jel. Csak nehány jó barát őrzi emlékét, tétovázván kilépni 
a  közönyös új nemzedék elé. Régi sebek megújításától fél egyik, 
más okot sejtet más, midőn a múltba visszapillantani vonakodik. 
Kevesen rendezik csak szívesen emlékeiket, hogy visszavarázsol
hassák a múlt halványuló képét. Még kevesebb tud elfogulatlanul 
bánni holtat megítélő szavával. Ki sem merész közülök szóba 
hozni azt, hogy hazahozassék ama magyar író porladozó teteme., 
kinél magyarosabb, nyelvre s érzületre, alig é lt!

D r. V áli B éla .

Martialis V, 29.
Hogyha nekem nyálat küldsz, Gellia, mondani szoktad :

• Egy hétig szép lesz, a ki bel öle eszik*
Csillagom, ez ha igaz s nem akarsz gúnyt űzni belőlem,

Úgy nem evél temagad még soha nyúlpecsenyét.

Martialis X, 39.
Brutus consul alatt volt, eskndözöl, születésed,

Lesbia. Ámde hazudsz, Numa király lehetett.
Ezt s e  hiszem mert századaid mást mondanak erről.

Nemde Prometheus gyúrt téged agyagban előbb ?

Martialis I, 28.
Ügy mondják, hogy a tegnapi bor még érzik Acerrán. 

Rágalom ez, hiszen ő reggelig inni szokott.

Martialis XI, 64.
Nem tudom azt, Faustus, mit firkálsz annyi leányaak.

Azt tudom, egy lány sincs, a ki felelne neked.
Ifj. R emknyi E d e .
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R U O D L I E B .

A középkornak is van renaissancea. Alig hogy sikerült a 
fiatal német nemzetnek a rórani birodalmat megdöntenie s egy új 
állami, társadalmi és vallási életnek alapját megvetnie, m ár is 
áhítattal és bámulattal fordúl vissza a letűnt ókorhoz és ú jra  fel 
akarja éleszteni azt a világot, melynek csak az imént örökre véget 
vetett. E renaissance megteremtője Nagy Károly, a római császár
ság megújítója. A mint a hatalmas imperator országát róm ai m in
tára szervezi és élete delén elmerül a latin nyelv és irodalom 
tanulmányozásába, épúgy a német nemzet művelődése is a latin 
kultura nyomán indúl meg és a zsenge irodalom római példákat 
utánoz. Fénypontját éri e renaissance a szász uralkodóház korá
ban, midőn az Ottók összeköttetésbe lépnek Olaszországgal és a 
byzanczi udvarral s minden téren meghonosítják az antik szelle
met. A művészet terén a középkori renaissance a késő-római és 
byzanczi stílusban épült dómokban és palotákban, a tudom ány 
terén a klasszikái tanulmányok felvirágzásában, az irodalom meze
jén latin nyelvű költészetben és prózairásban nyer kifejezést. 
Németország írói akkor teszik meg először azt a végzetes lépést, 
melyet később oly gyakran ismételtek, hogy nem merítenek a nem- 
zeti élet forrásából, hanem idegen irodalomhoz fordulnak, külföldi 
mintákat utánoznak.

A keresztény egyház papjai és szerzetesei voltak főterjesztői 
ama mozgalomnak, mely az antik szellemet s főleg a klasszikus 
irodalmat igyekezett meghonosítani a német nemzet körében. De 
míg Francziaország költői a népköltészetből merítettek ihletet, a 
népmondából vettek tárgyakat és szárnyra bocsátották örök szép
ségű chansonjaikat, ugyanakkor Németországban parlagon hevert a 
nagyszabású hősmonda, az írók elfordúltak saját népüktől és élvez
hetetlen latin versek Írására pazarolták idejöket és tehetségöket. 
A klasszikái irodalom emez «újjászületés»-ében valóban kevés 
volt a köszönet. Vnjjon hányán ismerik ma Walafridus Strabo, 
Eckehard, Otloli, Froumund, reichenaui Hermann, Amarcius és e 
renaissance-korszak többi latin poétáinak csak neveit is?  É s a 
mellett, hogy az egyoldalú és költőietlen utánzásnak úgy sem volt 
maradandó becse, káros befolyással volt a nemzeti irodalomra is, 
elvonta tőle a legjobb erőket, a nemzeti költészetet háttérbe szorí-
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totta és fejlődésében gátolta. A halottaiból feltámasztott klasszikus 
szellem fagyos lehelletével elfonnyasztotta a nemzeti költészet 
kelő virágait, a melyeknek üde szépségét csak későbbi hajtásaik 
tüntetik fel. A német hősmonda nagyszerű tárgyait legfeljebb isko
lai dolgozatokra tartották érdemeseknek J) és elhagyták kallódni a 
német költészet ősmaradványait. v

A XI. században a klasszikus befolyás mellett új elemek 
tünedeznek fel és csakhamar át meg áthatják a német életet, tár
sadalmat és műveltséget: a lovagi szellem első nyomai. E lovagi 
elemek ugyan szintén külföldről, Francziaországból hatoltak be 
Németországba, de tulajdonképen német eredetűek lévén,2) teljesen 
megfeleltek a német nemzeti szellemnek, úgy hogy ez idővel egé
szen magába olvasztotta őket. A lovagi áramlat csak a keresztes 
háborúkban fejlődik ki tökéletesen, s azért sokan csak e hadjára
tok következményének tartották, de félreismerhetetlen kifeje
zést nyer már a XI. század elején. Korán ju t érvényre az irodalom
ban is és az első költői mű, a melyben e franczia lovagi szellem a 
klasszikus és a nemzeti szellemmel egyesülve jelen meg, a Ruodlieb 
czímü XI. századbeli költői elbeszélés.

A megváltozott társadalmi és irodalmi viszonyok határozot
tan  ránynomták bélyegöket a Ruodliebre is. A klasszikus elemek 
háttérbe szorúlnak és lielyöket modern vonások foglalják el. A 
Ruodliebben a tárgy, a leírt viszonyok, a világnézet és felfogás 
nem idegenek többé, latin már csak a nyelv és verselés. De még e 
közös sajátságban is külömbözik elődeitől és kortársaitól. Míg a X .  
és XI. százud költői szemmel láthatólag utánozzák a régi írókat, 
főleg Vergiliust, addig a Ruodlieb szerzője nemcsak hogy nem

V) ily  egyszerű iskolai stilgyakorlat a nWaltharius mami fórt is* ez. 
X. századbeli latin költemény is, mely a bún monda egy epizódját tárgyalja. 
L. Grimm : Lat. Gedichte des X. u. XI. Jarh. 57. 1.

a) A lovagi intézmény csírái már a német nép őskorában lelhetők 
fel. Tacitus (Germ. 13.) említést tesz a germánok egy szokásáról, mely 
egészen megfelel a középkori lovaggá avatás szertartásának, a swertleite- 
nek, és ugyané művéből (Germ. 8.) tudjuk meg, hogy a régi germánok a 
nőt époly tiszteletben tartották és valami magasabb lénynek tekintették, 
mint a lovagias középkor. A lovagiság legrégibb formája a hűbéri intéz
ményben, a hűbérúr és vazallusa közti viszonyban rejlett, a melyet a né
metektől vettek át a normannok, ezektől a francziák és l-'rancziaországból 
fejlettebb alakban ismét visszakerült Németországba.
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iparkodik klasszikus latinsággal írni, hanem még a latin g ram m a
tika szabályait és a latin vereelés törvényeit sem követi szigorúan. 
A Ruodlieb legjellemzőbb vonása azonban az., hogy a lovagi szel
lem, bár még fejletlenül, de lépten-nyomon nyilatkozik benne és 
épen e szellemtől való áthatottsága külömbözteti meg a középkori 
renaissanée egyéb költői termékeitől. Míg a W althariusban m ég a 
monda zord egyszerűsége nyer kifejezést, addig a Ruodlieb m ár a 
finomúlt társadalmi életet rajzolja, és hőstettek s csaták leírása 
helyett lovagi kalandokat mesél el. E tulajdonságánál fogva Sehe- 
rer joggal nevezte el költeményt a világirodalom legelső lovag- 

regényének.1)
A Ruodliebbel eddigelé aránylag még nagyon keveset foglal

koztak. A német irodalomtörténeti kézikönyvek legtöbbje csak 
mellesleg említi és egy-két sorban végez vele, nagyobb tanulm ányo
kat pedig épen nem bírunk róla. E mellőzés főoka, latin nyelvén 
kívül, valószinüleg az, hogy a költemény csak töredékekben m a
radt reánk -) s ezek nagy részét az első, Schmeller-féle kiadás m ár 
magában foglalta ugyan, de együttesen, teljes számmal eddig még 
nem voltak kiadva. A töredékek közt levő hézagok még hozzávető
leg sem voltak kitöltve, philologiai feldolgozásukról pedig szó sem 
volt. E hiányokon csak legújabban segített Seiler Frigyes kiadása,8) 
mely teljes tudományos apparatussal készült. Ezen kiadás alapján 
ismertetjük a következőkben az érdekes költeményt, mely ép oly 
joggal követelhet magának helyet a német irodalomtörténetben, 
mint a Waltharius, vagy az Ecbasis captivi vagy a gandersheimi 
apácza drámái.

Tegernseei kéziratok fatábláira ragasztva fedezte fel a R uod
lieb töredékeinek egy részét Docen, a müncheni könyvtár őre a 
jelen század elején. Utóda Schmeller András kutatásai folytán még 
több ily pergamentlevél került elő, úgy, hogy e lapok száma ősz*

ír. Schcrer : Gesehichte dér Deutschen Literatur, Berlin, 1880. í>8.1.
2I Grimm Jakab is azt mondja (Latéin. Gedichte X. 1.), hogy ha e 

költeménynek nem maradtak volna ránk csak töredékei, hanem teljes szö
vege, akkor nagyobb feltűnést okozna, mint a középkori latin költészet 
bármely más terméke.

3) Ruodlieb, der nlleste Román des Mittelaltcrs, uebst Epigrammen 
mit Kinleitung, Anmerkungen und Glossar lierausgegeben von l'riedrich 
Seiler. Halle a. S.
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szesen 34-et tett. Schmeller e müncheni kézirat (M )  alapján adta 
ki költeményünket Ruodlieb czím alatt 1838-ban.1) Két évvel 
később báró Moll dachaui könyvtárában egy más kézirat borítékáról 
sikerült leválasztani egy kettős lapot, mely szintén a Ruodlieb 
müncheni kéziratához tartozónak bizonyult. A müncheni kézirat 
az irás bizonysága szerint a XI. század elején készült. Későbbi 
keletű, nevezetesen a XI. század végéről való az a kézirat, melyet 
1830-ban Stülz Jodok fedezett fel a sz. flóriáni káptalan levéltárá
ban. E kézirat ( F) csak két levélből áll és a müncheni kézirat egy 
részének másolata.

Már Schmeller ismerte fel, hogy a müncheni töredékek, me
lyek a költemény szövegének túlnyomó részét tartalmazzák, a 
költő saját kezeirasút tüntetik fel. E nézet helyességét a kézirat 
egyéb sajátságain kívül főleg az is bizonyítja, hogy nem találunk 
a  töredékekben oly íráshibákat, melyek egy meg nem értett minta 
hamis olvasásán alapúinak, és hogy a számos javítás mind ugyan
attól a kéztől ered, mely magát a szöveget írta. Ebből a Ruodlieb 
kiadását illetőleg az a fontos elv következik, hogy minden betűre 
nézve a kézirathoz kell ragaszkodni és hogy semmiféle conjecturá- 
nak helye nincsen. Szabadabb, de subjectivebb is lehet az eljárás 
a  szöveg reconstructiójában, a töredékek rendezésében. Minthogy 
erre nézve a kéziratnak semmi külső sajátsága útba nem igazít, a 
reconstructiónak tisztán csak a tartalom összefüggőseget kell tekin
tenie, azaz a töredékeket oly rendbe kell szedni, hogy a cselekvény 
menete minél egyszerűbb, minél természetesebb legyen. Ez elvet 
Schmeller szerencsésen alkalmazta majdnem az összes töredékekre, 
s ezért az új Seiler-fóle kiadásnak is nagyobbrészt el kellett fogad
n ia  az ő reconstructióját. A Schmellerétől eltérő rendezést a töre
dékeknek csak egy csoportja követeli, az a mely a 25—30. lapokat 
foglalja magában és Schmellenéi G-vel van jelölve. Seiler meggyő
zően mutatja ki (16. 1.), hogy a 25-ik és az ezzel összefüggő 30. 
lap már nem tartoznak a G-csoportba, hanem hogy ezek a 29. lap 
után következnek és egy külön csoportot alkotnak. E lapok sor
rendje tehát Seiler szerint a következő lenne:

r  | 26 : 29 ] _  . *
G | 27 : 28 H  | Jo :

Lateinisclie Gediclite des X. u. XI. Jarli. Herausgegeben v. Jac. 
Grimm und Andr. Schneller. Göttingen 1838. 1^7—240. lap.
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Seiler ezen elrendezését nem helyeselhetjük teljesen, egy lépéssel 
még továhb kell mennünk. A 26. lap meglehetősen megrongált 
szövege egy elmélkedést foglal magában, mely azt fejtegeti, bogy 
az ifjúság múltával hanyatlik az erő és eltűnik a szépség is, és ez 
elmélkedés világosan Ruodlieb anyjának szájába van adva (XIV, 6 5 : 
tunc coepit mater Rotlieb minitare frequenter). A 30. lapon Ruod
lieb barátjának egy fiatal leánnyal való esküvője van leírva, m ely
nek előkészületeit a költő a 28. és 29. lapon írta le. A 31. lapon 
^/-csoport) ismét Ruodlieb anyja szól, panaszkodik, hogy m ár 
vénül és gyengül s arra inti fiát, hogy nősüljön meg mielőbb. Seiler 
szerint tehát az öregségről való elmélkedés (25. lap) a menyegzői 
előkészületek és a menyegző közé lett volna szúrva, a mi egészen 
értelmei len és indokolatlan volna. Ehhez járúl egy másik nehéz
ség. Ruodlieb anyja nincs említve tem a 28. sem a 20. sem a 30. 
lapon, hogy lehet tehát az ő elmélkedése az ezek közé eső 25. 
lapon ? Seiler e nehézséget azon magyarázattal véli elháríthatni, 
hogy a készületek megtétele után az egész násznép elmegy Ruod
lieb anyjának házába és ott ülik meg a lakodalmat. Csakhogy ez 
erőszakos magyarázatot nem támogatja a költemény egyetlen 
sora sem s egészen motiválatlan is volna, hogy miután a m eny
asszony házában tették meg az előkészületeket, egészen idegen 
házban menjen végbe az esküvő. Mind ebből kitűnik, hogy Seiler 
reconstructiója tarthatatlan. Nézetem szerint sokkal összefüggőbb 
lesz a cselekvény eme része, ha a szóban levő 25—30 lapokat 
következőleg rendezzük el. A H-csoport első lapjának ne vegyük a 
25. lapot, hanem a 30-ikat, úgy hogy ez következik a 29-ikre, 
vagyis a-lakodalmi készületeket közvetetlenül követi a menyegző. 
A 30. lapra következik azután a 25-ik, melyen a költő új eseményt 
beszél el. E 25. lapon olvassuk Ruodlieb anyjának fejtegetéseit a 
vénség hatásairól s erre következik a 31. lap, a melyen az előbbi 
fejtegetések kapcsán azt tanácsolja fiának, hogy nősüljön meg. Az 
J-csoport lapjai megmaradnak az eddigi sorrendben. A Gf, ff  és 
./-csoportok reconstructiójánnk tehát a következő schema szerint 
kell történnie:

| 2 6 : 2 9  | . ( 3 1 : 3 4
| -11 : 28 | ' 40 | 32 : 33

Azt tételezzük fel tehát, hogy a //-csoport kettős lapját 
Schmeller (vagy még Docen) tévesen hajtotta össze a borítékról 
való leválasztás után, azaz hogy eredetileg nem a 25. lapra követ
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kezeit a 30-ik, hanem megfordítva, a 30-ikra a áő-ik. (A lapok 
számozása Schmellertől ered.)*)

A Ruodlieb szövegének ily töredékes volta következtében, az 
irodalomtörténet nem méltathatja e költeményt teljes értéke sze
rint, de még ily hézagos alakjában is megérdemli, hogy tartalmi 
és alaki oldalát szemügyre véve behatóbban foglalkozzunk vele.

A költemény hőse, Ruodlieb, nemes családból származó 
lovag, a ki több úr szolgálatában áll és híven teljesíti vazallusi 
kötelességeit. Urai azonban csak szép szóval hálálják meg hűségét, 
«semper promittunt promissaque dissimulabant» ; azért elhagyja 
őket és apródjától kisérve, útnak indúl jobb hazát keresni.

A szomszéd birodalom fővárosába jut, megismerkedik a király 
vadászával, a kinek ajánlására az uralkodó hősünket is szolgála
tába fogadja. A király csakhamar megkedveli s miután egy szom
széd fejedelem ellen viselt háborúját szerencsésen befejezte, Ruod- 
liebet bízza meg a békealkudozással. Ez sikerrel jár el küldeté
sében és előkészíti a fejedelmek találkozását, mely a határfolyónál 
nagy pompával végbe megy. A fővárosba visszatérve, Ruodlieb 
levelet talál előbbi uraitól és anyjától. Urai felszólítják, hogy jöjjön 
vissza hazájába és Ígérik, hogy lerójják minden iránta való köte
lezettségüket; édesanyja pedig elhagyatottságáról panaszkodik és 
sürgeti fia visszatérését. Ruodlieb erre felkészül s elbúcsúzik a 
királytól, a ki azt kérdi tőle, pénzt vagy bölcseséget kíván-e szol-

x) £  sorok már meg voltuk írva, mikor mélyen tisztelt tanárom, Dr. 
Heiurich Gusztáv figyelmeztetett, hogy a berlini «Zeitschrift für (leutsches 
Altertum u. deutsche Literatur* Anzeigerje egyik utolsó füzetében (1883. 
IX. 70. 1.) Laistuer L. közöl a Ruodlieb Seiler-féle kiadásáról bírálatot s 
ebben a szöveg reconstructiójára nézve ő Í6 azon eredményre jut, a melyet 
én fönt valószínűvé iparkodtam tenni. A Ruodlieb szövegéről szólva, a ne
vezett müncheni tudós ezt mondja : «Aller wahrscheinlichkeit nach ist die 
jetzige záhlung dér blátter falsch; das geht aus dem in halt von blatt 25 
liervor, wir seben die mutter in eifrigem zureden begriffen, wobei durch- 
schimmert, dass das, worauf sie zielt, noch in dér blűte des lebens. unter- 
nommen werden müsse. fragment XVI. aber (azaz a 31. lap) zeigt ganz 
die námliche situation, die mutter stellt dem sohne vor, er müsse heira- 
tben. es ist kanm anders denkbar, als dass wir hier lediglích die fortse- 
tzung jenes gespráchs habén, folglich ist unser bl. 25 das letzte dér lage 11 
und demgemáss bl. 30. das erste.» (77—78. 1.) E hypothesist külomben már 
Keiler pendítette meg (16. 1 .), csakhogy nem fejtette ki teljesen és nem 
alkalmazta a szövegre.

Phiioiotfi»i Ködöm. vn. 7. 58
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gálatai jutalmául. Ruodlieb az utóbbit választja. A király teh á t két 
kenyeret ad neki azon utasítással, hogy azokat csak hazaérkezése 
után szegje meg, és a következő tizenkét tanácsot adja neki ú tra - 
valóúl: 1. Vereshajú emberrel ne barátkozzál. 2. Ne térj le az 
útról, ha sáros is, mert ha átlovagolsz a vetésen, károdra lesz.
3. Ne térj be sehová, a hol a gazda vén s az asszony fiatal, hanem  
oda, a hol a férj fiatal s a felesége öreg. 4. Vemhes kanczával ne 
boronáltass. 5. Barátaidat ne látogasd meg felette gyakran. 6 . Cse
lédeddel ne légy túlságos jó viszonyban, mert elbizakodik és nya
kadra nő. 7. Csak anyád tanácsa szerint házasodjál meg. A felesé
geddel bánj jól, de maradj ura, és ne mondd el neki titkaidat.
8. Fékezd meg haragodat és  ̂halaszd el a boszúállást m ásnapra.
9. Uraddal soha ne vitatkozzál. Ha valamit kölcsön kér tőled, add 
neki azt oda egészen, mert úgy sem adja többé vissza jószágodat 
éfe akkor még köszönetét sem kapsz érte. 10. Ha templom m ellett 
haladsz el, ajánld magad a szentek oltalmába, ha pedig harangoz
nak vagy énekelnek benne, akkor siess te is oda imára. 1 1 . Ha 
valaki Krisztus nevében felszólít, hogy ne böjtölj, akkor fogadj 
neki szót. 12. Ha földed van az út mentén, ne vonj árkot körule, 
hogy távol tartsad tőle az embereket. — Ruodlieb köszönetét mond 
a királynak e tanácsokért s útnak indúl haza felé.

Nem sokára találkozik egy vereshajúval és a király első 
tanácsa ellenére ismeretséget köt vele, de azt rögtön meg is bánja, 
mert társa mindjárt útjuk elején megcsalja. A második tanácsot 
Ruodlieb követi, de a veres elhagyja az utat, átlovagol a vetésen, 
miért a parasztok elverik. Faluba érve, Ruodlieb eszében ta r tja  a 
harmadik tanácsot, egy fiatal ember házába száll, társa azonban 
egy öregnél tér be, a kinek ifjú neje van. Éjjel a vereshajú az asz- 
szony segítségével meggyilkolja az öreget, de a gaztett m ár m ás
nap kitudódik s a birák a bűnöst halálra Ítélik. Ruodlieb folytatja 
útját és végre szerencsésen haza ér. Nagy örömmel fogadják és az 
öröm még fokozódik, mikor a királytól kapott két kenyeret meg
szegi és színarannyal találja megtöltve. A költő most egy kedves 
episódot beszél el (melyről fentebb már megemlékeztünk), Ruod
lieb barátjának és egy ifjii leánynak boldog szerelmét és egybe
kelését.

Ruodlieb anyja érzi, hogy az évek súlya mindinkább nehe
zedik vállaira, azért arra kéri fiát, hogy keressen magának feleséget 
Ruodlieb hajlik anyja szavára és rokonai nőül ajánlanak neki egy
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ismerős leányt. De miután megtudja, hogy ennek már mással volt 
szerelmi viszonya, nőül sem kéri. — Ruodlieb anyja ezalatt sok 
jó t  tesz özvegyekkel és árvákkal s e jótékonyságának jutalmát 
veszi: megálmodja fia fényes és boldog jövőjét. Ez álom, úgylátszik, 
nem sokára valósúl. Ruodlieb legyőz egy törpét, a ki életéért és 
szabadságáért esedezik és váltságúl megígéri, hogy hősünknek 
segítségére lesz Immunch és Hartunch királyok legyőzésében és a 
király kisasszonynak, Heriburgnak nőül nyerésében . . . .  I tt meg
szakad a költemény.

Ha az anyagot tekintjük, melyből a költő a Ruodlieb most 
vázolt cselekvényét megalakította, világosan megkülömböztethe- 
tünk abban novellái, történeti és mondái elemeket. Ezek közül 
legjelentékenyebb helyet foglalnak el az elsők, a novellái vonások. 
Már az idegen országba vándorló legény, a kit ott a szerencse 
elhalmoz javaival, elbeszélésekben és mesékben gyakran előforduló 
alak. De egészen novellái természetű a tizenkét tanács, ezek igaz- 
ságának kipróbálása és kalandokkal való illustrálása. E tanácsok 
közül egyesek (az 5., 6 . és 9-dik) általános didaktikai természetűek, 
mások (a 4. és 12-ik) minden ethikai alap híjával csak gazdasági 
előnyökre vonatkoznak; úgy hogy szoros értelemben vett novellái 
tanács csak hét marad (az 1 ., 2., 3., 7., 8., 10. és 1 1 -dik). E taná
csok legtöbbjét.megtaláljuk más elbeszélésekben is, még pedig 
rendszerint hármat-hármat egy csoportban. E hármas csoportok" 
bán egy tanácsnak mindig a főszerep jut, ez teszi az elbeszélésnek 
mintegy pointejét.

Az első csoport főelve a 7. tanács: Feleségedre ne bízd titko
dat, mert visszaél bizalmaddal. E tanácscsal sok elbeszélésben J) 
találkozunk, melyekben az a közös, hogy egy ember felesége előtt 
elárúlja valami bűntettét, a nő tovább adja a titkot, a dolog kisül 
s a férj bűnhődik. Feldolgozásai közül legismeretesebb egy újabb 
elbeszélés, Chamissonak «Die Sonne bringt es an den Tag* czímü 
költeménye. E csoport főelvével e két melléktanácsot szokták ösz- 
szefüzni: Ha utazást teszel, kelj jókor útra, és: Ne kelj át esőtől 
dagadt patakon.

l) E feldolgozások nagy részét összeállították Mussafia (Sitzungsbe- 
riclite d. phil.-bist. Classe d. Wiener Akad. LXIV. 612.) és Kőhler (Göttin- 
ger gél. Anz. 1871. 124.1.) — A magyar közmondás is azt tartja: Részegre, 
asszonyra, gyermekre titkot ne bízz.

58-
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A második csoport pointeje a 10. tanács: Ne lovagolj el kö
zömbösen az isten háza mellett. Evvel rendesen össze van k a p 
csolva az 1. tanács: Vereshajú emberrel ne barátkozzál.1) A hoz
zá jók tartozó elbeszélés fővonásaiban azonos Schillernek «D er 
Gang nach dem Eisenhammer» ez. költeménye tárgyával. E  cső 
port két tanácsa és meséjük valószinüleg keleti eredetű. A keleti 
mesében természetesen még nincsen szó templomról és m iséről s 
így hiányzik belőle az ethikai alap, mert az ifjút, a kit n ra álnok 
szándékkal a kemenezéhez küld, ott csak a véletlen menti meg.

A három csoport közül legfontosabb az utolsó, melynek 
pointeje a 8. tanács: Fékezd meg haragodat és halaszd el a boszú- 
állást, a melylyel össze van kapcsolva a második: Ne térj le a  já r t  
ú tró l2) és a harm adik: Ne szállj oda, hol a házigazda vén s a fele
sége fiatal. E hármas csoport feldolgozásait megtaláljuk m ajdnem  
az összes európai népek meseirodalmában. Seiler (12. 1.) főleg 
Köhler K. kutatásai alapján görög, latin, franczia, olasz, spanyol, 
provencal, angol és ír elbeszéléseket sorol fel, melyek mind e cso
portot tárgyalják. Valószínű, hogy ez a csoport és a hozzátartozó 
elbeszélés is keleti eredetű. Keretje rendesen az, hogy a mese hőse 
elhagyja hazáját és idegen földre megy szerencsét próbálni. Szol
gálataiért azután pénzbeli fizetés helyett három tanácsot és két 
kenyeret kap. Útjában a tanács helyessége bebizonyúl éB haza érve 
a kenyérben pénzt talál.

Szembetűnő, hogy a Ruodlieb cselekvényének magva m ajd
nem teljesen megfelel az utolsó helyen említett mesének. A költő 
ezen mindenek előtt annyiban változtatott, hogy három tanács 
helyett négyszer annyival látja el hősét és hogy meg legyen az 
egész tuczat, contaminálta mind a három csoportot, sőt még oly 
tanácsokat is vett fel (4. és 12.), melyek alig lehettek alkalmasak 
epikus feldolgozásra. A költő továbbá nem mondja el n tanácsokat 
oly rendben és összefüggésben, mint a hogy azt a három csoport 
meséiben találjuk; igy pl. az első tanácsot, mely eredetileg a 
10-dikkel volt összekötve^ a másodikhoz és harmadikhoz kap
csolja. A Ruodlieb végre abban is különbözik az eredeti elbeszélés
től, hogy hőse még nőtlen és ezért a cselekvény nem érhet véget

*.H)0 PETZ GEDEON.

Magyar közmondás: Veres kutya, veres ló, veres ember egy se jó. 
Magyar közmondás: Járt utat a járatlanért el ne hagyj.
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hazatérésével, hanem még elő van adva Ruodlieb házasulásának 
története.

E tanácsok vizsgálatából azt az irodalomtörténetileg fontos 
eredményt vonhatjuk le, hogy a l l .  században külföldi, részben 
keleti elbeszélések már ismertek és kedveltek voltak Németország
ban s ezeket bőven felhasználta a Ruodlieb költője is.

Giesebrecbt*) volt az első, a ki arra utalt, hogy a Ruodlieb- 
ben ki lehet mutatni történeti elemeket is, a mennyiben a királyok 
találkozása, mely a költemény V. részében van leírva, minden rész
letével II. Henrik császárnak Róbert franczia királylyal 1023-ban 
történt találkozására emlékeztet, sőt az említett történetíró a 
Ruodlieb előadását amaz események egyenes repróductiójának, 
nevezi. Az egyezés csakugyan meglepő. Mind a történeti uralko
dók, mind az elbeszélés királyai országaik határfolyamánál talál
koznak, mindegyikök fényes és tekintélyes kísérettel. A fejedelmek 
misét hallgatnak, azután együtt reggeliznek, ajándékokat ajánlanak 
fel egymásnak, de ezeket mindketten udvariasan visszautasítják és 
csak a püspökök s apátok részesülnek gazdag adományokban. 
Mind ezt beszélik a történeti források és elbeszéli a Ruodlieb köl
tője is, úgy hogy ez egyezés nem alapúihat puszta véletlenségen, 
hanem csak tudatos utánzáson. A költő alkalmasint nem írott 
források alapján, hanem csak hallomás után alkotta meg költe
ménye ez epizódját. Történeti források említik, hogy e találkozás 
számos nézőt csalt a Maas folyam partjaira és hogy emléke még 
sokáig élt a népben; nem feltűnő azért, hogy hire behatolt a 
tegernseei kolostor csendjébe is és hogy költőnk megörökítette e 
nevezetes eseményt.

Legcsekélyebb tór jutott költeményünkben azon elemnek, 
mely legértékesebb volna a kutatóra nézve, a mondat elemnek. 
A költő képzelete csak a mü végén száll fel a monda birodalmába, 
de talán érezve ereje elégtelenségét, csakhamar otthagyja a ködös 
régiókat. Két mondái színezetű momentummal találkozunk a köl
teményben, az egyik Ruodlieb anyjának álma, a másik a hős ka
landja a törpékkel. A mint a Nibelungének Kriemhildje előre meg
álmodja Siegfried gyászos jövőjét, úgy Ruodlieb anyja is álmában 
látja meg fia jövendő dicsőségét és boldogságát. Látja, a mint

*) Ge8chichte dér dentschen Kaiserzeit, II. köt. 1.
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Ruodliebet megrohanja két vadkan egy egész disznócsordával, de 
fia agyonveri az állatokat mind. Azután egy hársfa ágai közt 
látja pihenni, körülötte állnak harczra készen emberei. O da- 
száll egy fehér galamb, koronát tesz Ruodlieb fejére és csókot h in t 
arczára (XVII. 85— 114). Még inkább mondái természetű Ruodlieb 
győzelme a törpén, a mi által anyja álma teljesül s előtte m eg
nyílik a boldogság kapuja (XVIII. 1 —32.). Schmeller*) és G rim m  
Vilmos2) ez epizód alapján összefüggésbe akarták hozni a  R uod
liebet a német hősmonda két feldolgozásával, az Eckenlieddel és 
a Wilkinasagával. Az Eckenlied 82. strófájában Ecke elbeszéli 
Detrének az Eckesachs nevű hires kard történetét s elm ondja, 
hogy egy vad törpe ellopta azt első birtokásától s később Ruodlieb 
király kezébe ju to tt:

«Da^ swert daj was vil lange verholn
iedoch só wart es sít veretoln
von einem argen diebe.
dér kam geslichen in den bérc
reht &l8&m eine wilde getwerc.
dem künege Ruotliebe
dem wart sít ze handen bráht:
dér kunde wol behalten*. . stb.

A német forrásokon alapuló Wilkinasaga (keletk. 1250 körül) 
pedig, ugyancsak a kard történetét beszélve el, azt mondja, hogy 
maga a tolvaj Alfrikr törpe adta azt oda Ruodliebnek, illetőleg 
Rozeleifnek.

Az idézett helyek tehát épen csak annyiban egyeznek költe
ményünk szóban forgó epizódjával, hogy említenek egy Ruodlie
bet, a kinek törpével van baja. Az bizonyos, hogy a Ruodlieb köl
tője élő mondából vette át cselekvénye ama részletét, de hogy ez 
az átvétel miképen történt és hogy költeményünk hőse egy-e az 
Eckenlied és Wilkinasaga Ruodliebjével, arról az adatok ily sovány
sága mellett biztos ítéletet nem lehet mondanunk. Az ily csekély 
hasonlóságra nem szabad és nem is érdemes hypothesiseket alapí
tani, a mint azt Scherer tette .8) Ö t. i. a Ruodlieb e mondái színe-

Lat. Gedichte des X. u. XI. Jarh. 2áO. 221. 1.
'*) W. Grimm : Die deutscbe Heldensage. 59. 1.
8J Gescliichte dér Deutsclien Litteratur 1880. 72. 1.
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zetti részletét a költő eredeti invencziójának tarja s azt hiszi, hogy 
költeményünkkel később német vándorénekesek (Spielleute) ismer
kedtek meg s ezek innen vették át Buodlieb alakját a maguk 
dalaikba. Scherer e feltevésének ellentmond már az is, hogy a 
Ruodlieb valószinüleg sohasem volt befejezett költemény és ily 
töredékesen alig jutott mások tudomására; másodszor pedig nem 
is felelt volna meg az akkori ízlés követelményeinek, mert tárgyát 
nem merítette a középkori költészet képzeletvilágából, hanem a 
reális életet rajzolta és már e sajátságánál fogva sem tarthatott 
arra számot, hogy szélesebb körökre hasson. Ha pedig a közönség 
éB a dalnokok valami úton-módon mégis megismerkedtek volna 
vele és érdemesnek találták volna bővítésre és kifejtésre, akkor 
ennek bizonyosan több nyomára akadnánk a középkori költészet
ben, vagy akár az Eckenliedben is.

A költő a különböző eredetű és természetű elemeket ügyesen 
szőtte egymásba és érdekesen csoportosította az egész anyagot. 
Költeményén meglátszik, hogy compositióra törekszik. A tizenkét 
tanács előrebocsátásával az elbeszélendő eseményeknek mintegy 
programmját adja s ezzel felkelti érdeklődésünket, kiváncsiakká tesz 
a kalandokra, melyekkel e tanok igazságát be fogja bizonyítani. 
Az kétségtelen, hogy a költőnek terve volt, e tanácsok mindegyikét 
megfelelő eseménnyel illusztrálni, mert különben mi lett volna 
czélja felsorolásukkal? Kevésbbé bizonyos, hogy a hiányzó kalan-. 
dók leírásai elvesztek-e a kéziratból vagy hogy talán egyáltalában 
nem is voltak megírva. Az első feltevés nem valószínű, mert a ki
hullott lapok nehezen tartalmaztak annyi kalandot, a mennyi az 
illető tanácsok illusztrálására szükséges. Azt kell tehát feltennünk, 
hogy a költő munka közben jutott tudatára annak, mily nehéz
ségeket kell leküzdenie, ha tervét következetesen keresztül akarja 
vinni s azért inkább félbenhagyta megkezdett költeményét, befe
jezett mű helyett csak nagyszabású epikai kísérletet hagyva az 
utókorra.

A jellemek rajza nem sikerült a költőnek egyenlő mértékben. 
Az alakok egy része csak általános typusok képmásai. így maga a 
hős a jeles lovag, a jámbor keresztény és jó fiú mintaképe, Ruod
lieb anyja a derék asszony, a gondos, szerető anya typusa, a király 
a derék fejedelem ideálja. A jellemek másik részénél a költő már 
sokkal inkább individualisál. Kitünően van jellemezve Ruodlieb 
vereshajú utitársa, aki valósággal farkas és róka egy szemelyben.

RUODLIEB. 903

Digitized by L j O O Q  l e



Szemtelenségét, kéjvágyát, furfangosságát és képmutatását a költő 
meglepő ügyességgel és élénkséggel rajzolja. Szintoly plasztikusan 
áll előttünk a vén zsugori paraszt, a durva szenvedélyes pa rasz t
asszony és a kaczér leány képe is. De legjobban sikerült a kö l
tőnek a fiatal menyasszony jellemrajza. Naiv, élénk, egy kissé 
durczás leány ez, a ki minden hímezés-hámozás nélkül sorolja fel 
vőlegénye vétkeit és leplezetlenül mondja jövendőbeli ura szemébe 
az igazat. Ez utóbbi jellemek festői rajza, a találó vonások p lasz
tikus képpé való egybeillesztése ékesen tanúskodik a költő be
ható emberismeretéről, éles megfigyelő tehetségéről és alakító 
erejéről.

Mesterileg jellemzi és rajzolja nemcsak személyeit, hanem  
korát is. A nyilvános és magán élet eleven képekben tárul fel az 
olvasó előtt. A költő híven és szemléletesen rajzolja az udvart, a 
vadászatot, a halászatot, a lovagi életet; részt veszünk fejedelmek 
találkozásában, törvénylátásban, menyegzőben, társasjátékokban, 
zenében és tánczban. A költő leírásai nemcsak az olvasónak nyú j
tanak élvezetes korrajzot, hanem becses adatokat szolgáltatnak a 
tudománynak is. Már Grimm Jakab figyelmeztetett arra, hogy a 
Ruodlieb a XI. század művelődéstörténetére nézve valóságos kincses 
bányát rejt magában, de ezt még csak legújabban aknázták ki 
Seiler kutatásai.1)

A költő leírásai épen nem állanak csak a détailszerű vonások 
száraz és költőietlen felsorolásában, hanem egészen megfelelnek a 
modern aestlietika követelményeinek. Tárgyait nem rajzolja mint 
készeket, hanem mint készülőket. A mint Homeros Achilles fegy
verzetét fegyverkezésével írja le, ép úgy a német szerzetes is hőse 
ruházatát öltözködésével rajzolja (XIII. 113— 132.), pedig itt után
zásról szó sem lehet. Szintoly szemléletesen írja le a vadászatot, 
az étkezést, a fürdőt stb.

Előadása ékesítésére költőnk nem él terjedelmes példáza
tokkal, mint a Vergilius nyomán haladó elődei, hanem a német 
népeposz modorában oda vetett festői hasonlatokkal és élénkítő 
jelzőkkel világítja meg tárgyát. Előadásában époly találóan jellemzi 
a szépet, mint a rútat. Az ifjú leány szépségét a felkelő hold tiszta

ÍK H  PETZ GEDEON.

l) 1. Seiler : Dér cultuikietorisclie Gelialt des Ruodlieb. Programúi des 
königl. Prog;ymnasiunis zu Frarbach 1881. és Buodlieb-kiadásáuak 81. I
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fényéhez hasonlítja (quie dum procedit ceu lucida luna reluxit
XIII. 55. femina quae lunae pár est in flore iuventae XIV. 3.),1) 
szemét a galamb szeméhez (columbini oculi XIV. 6 .), arczát a rózsá
hoz (buccas rosa ceu rutilantes VIII. 83.), mozgását, taglejtését a 
fecske repüléséhez (ha*c ut hirundo se girat. IX. 51.). A rút 
vén asszonyt ellenben majomhoz hasonlítja (pár vetulae simiae
XIV. 4.), sovány nyakát a tollatlan szarkáéhoz (collum depluma- 
tae quasi pic® XIV. 15.), szája olyan mint a nyitott barlang (stat 
patulum vei antrum XV. 14.) és úgy szórja a csacska szót, mint a 
záptojás a lisztport (plenam ceu pollinis ovum XIV. 12.)

A költemény nyelve a média latinitasé, azon időből való, mi
dőn a latin nyelv már hanyatlásának, korcsosúlásának korát élte. 
E  latinság különösen a nemzeti nyelvek befolyása alatt állott. 
A Ruodlieb is azon kívül, hogy a grammatikai és syntactikai ala
kokban tetemesen eltér a klasszikus latinságtól, főleg sürtt ger- 
nianisinusai által váljk érdekessé, melyek világosan mutatják, hogy 
szerzője vagy németül gondolkodott vagy német eredeti alapján 
dolgozott. A latin kifejezések leple alatt gyakran német szólás
módok rejlenek,1) sőt a költő német mintára még új szó összetételt 
is alkot (lorifrangere) és maga is szükségesnek látta merész alko
tását eredetijének (ófn. zugilprechón) hozzáirásával megmagya
rázni. Szókincsét is számos német szóval bővíti és eredetüket leg
feljebb végzetük latinosításával iparkodik eltakarni. Ily német 
eredetű kölcsönszók: fodrum (Futter), mordrita (Mörder), faida 
<Fehde), crisus (Öreis), marhmanni (lovagok, ófn. marah ló, manna 
ember), vverra (háború, ófn. werra) s a halakat német neveikkel 
jelöli (charplio, lahs naso, rralra stb.) Csinosan vannak alkalmazva 
a német szók eme szerelmi üzenetben:

l) E szép hasonlattal, mint Dr. Pozder Károly, «Héro és Leandros» 
ez. értekezésében (Egy. phil. közi. VII. 432.) említi, keleti költők is szok
tak élni. Előfordul a Nibelungénekben is (ed. Bartscli 283. str.): Sam dér 
liehte máne vor den sternen stát, des sciu so lűterliche ab den wolken 
gát, dem stuont sie (Kriemliilt) nu geliche.

9) Ily germanismusok : ad honorem (kfn. nácli éren); post mensam 
(nach tischej; ovare alicuius rei (sicli vröuwen eines dinges), sua rés stat 
<sin dinc stát); consilium transgredi (gebot übergán); ieiunia frangere (die 
vaste brechen): sine giato (sunder danc); gratcs habé (habé danc) stb.
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«. . .  dic illi nunc de me corde fideli 
Tantundem liebes, veniat quantummodo loubes 
Et Volucrum vvnnna quot eint, tót dic sibi minna,
Graminis et-florum quantum sit, dic et honorum*.

(XVH. 11—14.)

Mig a Waltkarius manufortis még tiszta, rímetlen hexam e
terekben van irva, addig a Ruodliebben, mint az imént idézett 
példából is látható, már a versus leoninus-t találjuk. A m int a  
latin költészet Németországban meghonosodott, nemsokára feltűnik 
a rímes hexamter használata és a XI. században már egészen kö
telező divattá válik, a mint ezt a szerzetes költők egyike, Otloh 
em líti:

«. . .  interdum subiungo consona verba 
Quae nunc multorum ninrius desiderat usus*.*)

Ez új divatnak hódolni, nem ritkán nehezükre esett az akkori 
költőknek. IV. Eckehard panaszkodik, hogy szavai «tam presso 
tramite stricta# és versei sántikálnak «propter consonantiam du
plarum plerumque syllabarum».2)

Mint a középkori latin költeményekben általában, úgy a 
Ruodliebben is a rím majdnem kivétel nélkül a penthemimeresre és 
az utolsó szótagra esik (3 : 6), csak ritkán rímel a trithemimeres és a 
hephthemimeres az utolsó szótaggal ( 2 :4 : 6). A rím rendesen egytagú, 
de előfordúlnak két- sőt háromszótagú rímek is (lorioatus: tunica- 
tus). Költeményünk rímei tisztaság szempontjából gyakran esnek 
kifogás alá. Néha nem tiszták magánhangzójukra nézve (suspiransr 
flens; irascaris : rogiteris), máskor a mássalhangzók nem felelnek 
meg egymásnak pontosan (equum: requirunt; rescisset: fuisses; 
vidi: reniti). Azonban megjegyzendő, hogy e mássalhangzók, ha 
nem is azonosok, de legalább rokonok és a költő kerüli az egészen 
külömböző mássalhangzójú asszonánczot, s ebben lényegesen 
eltér a régibb német rímeléstől, mely Otfridtől kezdve egész a X II. 
századig az ilyen asszonánczokat is szívesen tűrte. Előfordúlnak 
azonos rímek is, midőn a szó vagy szótag önmagával rímel (verum :

*) Otloh: Liber metricus de doctrina spirituali (Pez: Tliesannis 
anecd. noviss. III. 2. -431).

*) 1. Diimmler értekezését a »z. galleni IV. Eckehardról 0 1060 kö 
riil), Zeitschr. f. d. Altertum. XIV. k.
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verum; pariter: libenter). A tulajdonképeni rímszókkal néha a 
vers egyéb részei is rímelnek, úgy hogy a rím négyszeres sőt ötszö
rös is lehet (pl. Castm ingressi* puem  et equi* stabulati# 1 .125.). 
Találunk belső rímet is (Atque leopardi gemini binique leones 
V. 83.) Gyakran a rím nem marad egy verssoron belül, hanem két 
vagy több egymásra következő vers is rímesen cseng össze. E com- 
binatio, melyet a középkorban versit* c nidati-nak neveztek, már 
átmenet a modern verseléshez. P l.:

Lóricis galeis ducibus ecutis rétalap 
Munerat atque tubis auro prae post decoraíts 
Praesidibus pulchris madris crisisve poledra 
Militibus 8ummis seu pelliciieve chrusennis.

(V. 138—142.)

A pro8odia szabályait a költő minél kényelmesebbekké igyek
szik tenni. A szótagok quantitását gyakran nagyon kevés számba 
veszi, a mérték kedvéért hosszúknak használ rövid szótagokat 
(áqua, matér, egö, nisí) s vi&zont hosszúakat rövideknek (mátre, 
iünior, marina abl., détur stb.). Az elisiót, egy-két hely kivételével, 
tudatosan és következetesen kerüli. A Ruodliebben először érvé* 
nyesül a caesura meghosszabbító hatása. A rím ugyanis lassanként 
arra szoktatta a költőket, hogy a vers közepe ne csak hangzásban, 
hanem mértékben is egyezzék a végével, azaz a vers rövid szótag
gal végződhetvén, e szabadságot átvitték a sor közepére is és köz- 
vetetlenül a caesura előtt rövid szótagot használtak, melyet csak a 
csesurában levő pausa tehet hosszúvá8) (pl. Non ut nix álba, tainen 
ut translucida gemma I. 31. Quem rogat índigena quis et unde sít, 
ire velit quo ? I. 77.). Ezen sajátság főbefolyással volt arra, hogy 
a vers lassanként felbomlott két félre és a hosszsorból két rövid 
vers lett.

Miután az eddigiekben a Buodliebet tartalmi és alaki tekin
tetben jellemeztük, emlékezzünk még meg költőjéről és vessünk 
egy pillantást keletkezésére is.

A költemény kéziratának minőségéből és sajátságaiból követ- 
keztetve majdnem bizonyosnak lehet mondani, hogy a tegemseei 
kolostor falai közt készült a XI. század első felében. Ez időtájból 
tudomásunk van az ottani szerzetesrend egy költőtagjáról, Frou-

Grimm: Lat. Gedichte XX. — Seiler: Ruodlieb 155. 1.
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mundról, a kitől prózai iratain kívül egy kis költeményfüzér is 
maradt reánk. Schmeller már most arra a gondolatra ju to tt, hogy 
Froumundnak tulajdonítsa a Ruodliebet is *) és nézete a  ném et 
irodalomtörténetben csaknem mint megállapított tény foglalt he* 
lyet. Schmeller bizonyítása azonban nagyon gyenge lábon áll, a 
mennyiben meglehetős subjectiv okok és csak egy-két esetleges 
közös vonás alapján ítéli oda költeményünket Froum undnak s 
nem is tartja érdemesnek behatóbban vizsgálni és összehasonlítani 
a Ruodliebet és Froumund költeményeit stílus,, nyelv és versel és 
szempontjából. Ily kevéssé alapos és módszertelen eljárás m ellett 
döntő bizonyításról szó sem lehet. A pontos egybevetés munkáját 
csak legújabban végezte Seiler (160— 171.1.) és kutatásai alapján 
arra az eredményre jutott, hogy a Ruodlieb nem Froumund müve. 
A két költő nyelvkezelésében vannak ugyan egyező vonások, de 
ezekből legfeljebb azt lehet következtetni, hogy a mint Froum und 
és a Ruodlieb költője ugyanazon szerzet tagjai, úgy ugyanazon 
költői iskola tanítványai is voltak. De az egyezéseknél sokkal 
jelentősebbek az eltérések és ezek egyenesen lehetetlenné teszik, 
hogy az összehasonlított költemények ugyanazon költő művei 
legyenek. A Ruodlieb grammatikai, lexicalis és prosodiai tekintet
ben lényegesen eltér Froumund költeményeitől, még pedig oly 
irányban, hogy minden tekintetben a továbbfejlődés nyomai lát
szanak meg rajta. A nyelvhasználatban még soknál inkább eltér a 
klasszikus latinságtól, mint elődei és nagyobb befolyást enged a 
nemzeti nyelvnek ; verselés dolgában pedig a klasszikus mértékek 
romlását, a vers felbomlását és a rím kiterjedtebb használatát tü n 
teti fel. E továbbfejlődés oly jelentékeny, hogy a Ruodlieb kelet
kezési idejét bátran tehetjük egy emberöltővel Froumund virágzása 
után. Froumund működésének java része a XI. század elejére esik, 
ennélfogva u Ruodlieb 1030 körül készülhetett, annál inkább, mert 
a költeményben, mint említettük, már fel van dolgozva II. Henrik 
császár és Róbert franczia király 10:23-ban végbe ment találkozása.

Válasz nélkül kell tehát hagynunk azon kérdést, ki volt ez 
érdekes mii költője, és az irodalomtörténet talán soha nem is fog

l) Lat. Ged. des X. u. XI. Jalirli. 225. J. — Úgy látszik Schmeller 
maga sem volt egészen meggyőződve véleménye hely ességéről, mert a $39. 
lapon a költeményt már nem tulajdonítja oly határozottan Froumundnak, 
azt mondva róla, hogy «Jugendarbeit Froumunds oder einen Zeitgmon*cn+.
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ró feleletet adhatni. De bárki is volt az, a ki a kolostor magányá
ban e költői alkotást létrehozta, azt el kell ismernünk, hogy nem 
volt köznapi tehetség, hogy alkotó erő és költői izlés tekintetében 
messze túlhaladta kortársait. És a mint a költő felülmúlja társait,, 
úgy a mü is kimagaslik a korabeli költészetből és, első kiadója 
szavaival élve,1) invencziója gazdagságával, az események művészi 
kapcsolatával s igazán költői, helyenként megható előadásával azt 
bizonyítja, hogy már az ezredik év táján is tudták nemcsak azt,. 
hogy mi épületes, hanem azt is, mi szép és mi élvezetes.

P e t z  G e d e o n .

AZ .ÚJ GRAMMATIKUSOK* S ALAPELVEIK.

II. (Vége.)

A nyelv az emberi cultura egyik ága és mint ilyen a tör
téneti kutatás tárgya. A nyelvtudomány tehát a culturai vagy tör
ténelmi tudományok közé tartozik. Bármely történelmi tudomány
nak azonban, ha több akar lenni mint a mi eddig rendesen volt, 
t. i. látszólag véletlen adatoknak puszta összefüzése, a természet* 
tudomány történeti ágainak módjára mindenekelőtt azon általános 
8 örökké változatlan életfeltételek iránt kell tisztába jönui, melyek 
szerint tárgya tovább fejlődik. Más szóval ki kell fejtenie tárgyának 
alapelemeit és módszerének ezekből folyó alapelveit. Igaz, hogy 
így sokkal nehezebb feladatot kénytelen megoldani mint a ter
mészettudomány; mert ott, a hol a történet kutat, egy és ugyanazon 
czélra nemcsak physikai, hanem még sokkal inkább psychologiai 
és folytatólag sociologiai tényezők is működnek közre. Aránylag 
legbiztosabban, azonban a cultura összes ágai közt a nyelv fejlő
désének alapfeltételei ismerhetők fel. A nyelvnél ugyanis nem a 
képzetek tartalma anyagilag véve hanem csak azon viszonyok jővén 
tekintetbe, melyekbe ama tartalom bizonyos meghatározott hang* 
csoportokhoz lép, a nyelvtörténetnek csak két, általános törvényeket 
kutató tudomány (Gesetzwissenschaft) szolgáltatja alapelveit: a 
psychologia és részben a physiologia, olyanformán mint pl. a

*) Lat. Gedichte des X. n. XI. J&hrh. 239. L
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geologia a maga elveit a physikából és chemiából meríti. A nyelv  
képződményeié szerint aránylag sokkal könnyebben és egyszerűbben 
feloldhatók, mint a cultura más ágainak alkotásai. Ez annyival 
inkább áll, minthogy minden nyelvi alkotás, ha az irodalmi nyelvtől 
eltekintünk, öntudatlan módon és tervszerű kiszámítás nélkül 
jön létre és tulajdonképen mindig csak egyes egyén müve, a  nélkül 
mégis, hogy az individualismus valami nagyon érvényesülhetne.

Ha már most a nyelvi képződményeket helyesen meg akaijuk 
érteni, korántsem elegendő azokat mint élettelen, fejlődési folya
matukon kivül álló abstractiókat összehasonlítás végett egyszerűen 
egymás mellé állítani, mint azt a leiró nyelvtan módjára eddig az 
összehasonlító nyelvtudomány is tette. Mert így a valódi okozati 
összefüggés, mely csak reális tények nem pedig abstractiók közi 
létezik, rejtve maradt, és könnyen azon hamis feltevésre jöhet
nénk, mintha az egyik abstractió közvetlenül a másikból eredhetne 
vagy eredt volna Ellenkezőleg a nyelvi alkotásokat igaz valójukban 
csak akkor ismerhetjük meg, ha azoknak alakulási és fejlődési 
módját és az e mellett működő erőket közelebbről vizsgáljuk. Sőt 
a nyelvtudomány eszményi feladata az volna, hogy a nyelvi tevé
kenység összes mozzanatait, még a legkisebbeket7 is, az összes 
individuumokon kölcsönös egymásrahatásukban megismerje. E  fel
adat megoldását azonban természetes okoknál fogva még csak 
távolról sem közelítheti meg. Mindazonáltal e fejlődési processusról 
legalább általános képet alkotni a nyelvtörténet elmulaszthatatlan 
kötelessége.

A nyelv életében legfőbb szerepet a legkülömbözőbb, lelki 
associatio által létrejött képzetcsoportok játszanak. Ezek létreho
zásánál a lélek részint reproductiv részint productiv tevékenységet 
fejt ki, mely kétféle tevékenység a legtöbb esetben szorosan össze
függ. Reproductiv módon akkor tevékeny a lélek, ha hangokat 
hall, e hangokat hangképsorokká, még pedig vagy szókká vagy 
szócsoportokká associálja és mindezekhez képzeteket fűz. Ily 
egyszerű perceptió által azonban közvetlenül mindig csak a concrét 
vonatkozás fűződik a hangképsorokhoz, pl. ha e hangsorhoz: 
asztal csak egy concrét asztal képzetét kötjük. Most azonban a 
lélek productiv tevékenysége kezdődik. E hangképletet: asztal más 
tárgyakra is halljuk alkalmaztatni. Tartalmuk részleges azonos
ságánál fogva a különféle szemléletekből elvont képzetek attrahálják 
egymást és keletkezik az asztal általános fogalma. E szerint tehát
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már egy szónak egyszerű jelentése lelki attractio útján támadt 
csoportosítás eredménye. Hasonló módon azonban, az eszmetársulás 
törvényei szerint a beszélő által percipiált összes nyelvtani alakok 
is csoportokba sorakoznak. így, természetesen öntudatlan módon, 
egy és ugyanazon névszó különféle esetei, ugyanegy igének idei, 
személyei stb. társulás folytán csoportokba állanak; továbbá az 
összes főnevek, melléknevek, igék stb. mint olyanok; az összes 
egyenlő functiót végző szavak, pl. az összes többes számok, összes 
genitivusok, nominativusok stb. stb. Ekképen a leggazdagabb és 
legbonyolultabb csoportok keletkeznek, a melyek a lélek öntudat- 
lan homályában lappanganak ugyan, de kedvező feltételek közt 
hathatókká lesznek és uj combinatiók létrejöttét elősegítik. A tar
talom részleges azonossága szükséges előfeltétele a képzetek min
den attractiójának. De váljon egy képzet valamely csoporthoz 
hozzá kapcsolódik-e, az első sorban attól függ, mennyire fel
éleszthető az illető csoport. Jól összetartott és a rokonalakok nagy 
mennyiségét magában foglaló csoportok előnyben vannak, miből 
következik, hogy az úgynevezett rendes és rendhagyó alakok közti 
külömbség a nyelvben nem kis jelentőséggel bír. Oly alakok, me
lyeknek valamely csoport egyáltalán nem vagy csak kis mértékben 
szolgál támaszul, igen könnyen és hamar nagyobb rokon csopor
toknak áldozataivá lesznek. (Analógia.) Pl. az indogermánban álta
lában s így a németben is szabály az, hogy egy igétől függő két 
tárgy közül az egyik accusativusban, a másik dativusban áll. 
E nagyobb, erősebb csoporthoz alkalmazkodik már most lassankint 
sorban ama kevés eset, hol eredetileg kettős accusativus van he
lyén. Mig elébb azt m ondták: «ich verhehle dich die Sache,* most 
már csak «ich verhehle dir die Sache» a helyes.

Ezen lelki organismusok, jóllehet minden egyesnek lelkében 
külön-külön képződnek s így tulajdonképen egészen subjectiv 
természetűek, egy néptörzs keretén belül ugyanegy időben mégsem 
mutatnak valami nagy eltérést, lényegileg egyforma lévén az 
egyesek lelki szervezete. De azért nem állandók, hanem részint 
egyes elemeik gyengülése avagy megerősödése, részint új elemek 
hozzájárulása folytán szüntelenül változnak és az előbbi nyelv
szokáson túlmennek. E lelki organismusok és nem a külső szó a 
nyelv fejlődésében az igazi reális tényezők. A nyelvi képződmények 
tulajdonképen e lelki organismusokban élnek, velők együtt változ
nak és fejlődnek, és a nyelvtörténet feladatát csak annyiban old
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hatja meg igazan, a mennyiben ezen organismusok fejlődési tö r*  
teneteve átalakul. Ma<;a a szó mint physiologiko-akustikuB t e s t  
csak ez organismusok egymásra hatását közvetíti és m int o ly an  
nem fejlődik.

A nyelvi átalakulásoknál, melyek az előadottak szerin t a  
lelki organismusok változásával egészen összeesnek, positiv és 
negatív processukat kell megkülömböztetni. A positiv processusok 
közé számítandó a meglevő birtoknak átalakítása hangváltozás és 
jelentés-változás vagyis jelentésbeli elkülönítés által. Az ezen vál
tozások folytán felbomlott csoportokat a lélek associáló tevé
kenységével vagyis analógia által iparkodik ismét rendbe hozni. 
Szintén positiv processus az eredeti szóteremtés (Urschöpfung)* 
Negatív folyamatok a tudatunkban levőnek lassankinti felejtése 
vagyis egy képzet más képzettömegek által való megakasztása, 
továbbá az elébb tudottnak nem tudása.

Ezek lényegileg azon általános vezéreszmék, melyeket Paul 
fejtegetéseiben követ. Minden esetre feltűnő, hogy Paul más
féle nyelvtudományt mint genitikus nyelvtörténetet nem ismer 
el. Szerinte a nyelvtudomány csak akkor jár el helyesen, ha  az 
élettelen nyelvi abstractiókat fejlődési mozzanataikra visszavezetni 
iparkodik. S mily uton-módon lehet azt legjobban elérni, azt 
kimutatni épen főczélja. E törekvése azon jelenséggel, hogy egy 
idő óta a nyelvtudósok az egyes nyelvek alapos philologikus kuta
tását hangsúlyozzák és a történeti nyelvtant előtérbe helyezik, 
nagyon is összeillik. És ez helyesen van így, sőt a nyelvtudomány 
fejlődésének logikája ezt egyenesen megköveteli. A meddig az egyes 
indogermán nyelvek rokonsági összefüggését nagyjából kellett 
kimutatni, baj lett volna egy-egy nyelv philologikus kutatására 
szorítkozni. Hiszen ismert dolog, hogy Bopp sem volt épenséggel 
minutiosus tudós. A nyelvtudomány ujabb tÖvekvései azonban 
szükségessé teszik minden egyes nyelvet saját körében gyökeresen 
tanulmányozni és fejlődésének külömböző stádiumait lépésről 
lépésre követni. Paul alapelvei e tekintetben kiválóan üdvös hatás
sal lesznek.

Megjegyzendő továbbá, hogy Paul Herbart és Steinthal szel
lemében a psychologiát mathematiko-formális értelemben veszi, 
mint lelki statikát és mechanikát, mely a képzeteknek egymáshoz 
való viszonyát tárgyalja. Nézete szerint továbbá, minthogy minden 
lelki folyamat az egyes lélekben megy végbe és csak az egyes lélek
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V>ij concrét léttel, nem pedig az egészen elvont néplélek, egyedül 
az  individuális vagy általános psychologia szolgáltatja valamint 
m inden történelmi tudománynak úgy a nyelvtörténetnek is az 
alapelveket. Azelőtt Steinthalnak is az volt a nézete, (LEinleitung
i. d. Sp.), hogy a nyelv általában véve az általános psychologiának 
problémája, de az egyes nyelveket már akkor is a néppsychologia 
tárgyává tette. Most azonban (Ursprung d. m. Sp. 305 3) a nyelvet 
általában véve is mint minden concrét szellemi alkotást a nép- 
psychologiába utalja. Paul ezt nem fogadja el. Szerinte a néppsy
chologia már maga is történelmi tudomány, melynek az általános 
psychologia épen úgy szolgáltaja a princípiumokat mint a nyelv- 
történetnek. Azt hiszem, Paulnak e nézete s általán fentebbi fejte
getései túlságosan formálisak. Különben további előadására 
nincsenek is lényeges befoh ássál.

Nézzük már most, miképen lehet a felállított egyes proces- 
susokat közelebbről megvilágítani és első sorban az uj gramma
tikai irány két főelvét mélyebben indokolni.

Az első főtényező a nyelv átalakulásában, a hangváltozás 
következő módon megy végbe. A gyermek hangképleteket hall és 
újból és újból kísérleteket tesz, hogy beszéd szerveinek izmait a han
goknak megfelelöleg mozgásba hozza. Minden ilyen mozgás azon
ban a beszélő lelkében bizonyos érzetet hagy vissza, az úgynevezett 
mozgási érzetet. Midőn végre sok kísérlet után a hangképleteknek 
megfelelő izommozgásokat már helyesen és biztosan meg tudja 
találni, akkor a hangképlet és a neki megfelelő mozgási érzet 
egymással erősen associálva vannak és ezentúl egészen öntudatlan 
módon és biztosan működnek. Mondom öntudatlan módon, 
mert sem a mozgási érzet tartalmáról vagyis a hangokról és hang- 
képletekről, még kevésbbé pedig a mozgási érzetről vagy a beszéd
szervek mozgásairól van a beszélőnek csak némi tudata is* 
A beszédszervi izmok mozgásaiban azonban végtelen kis ingado
zások elkerülhetetlenek, minélfogva a mozgási érzet lassan-lassan 
módosul. És bizonyos kényelmi szempontok, melyeket nem lehet 
minden nyelvre nézve általános érvényű szabályok alá fogni, m int
hogy sokféle, az egyes nyelvekben más-más alakot öltő tényezővel, 
úgymint a hangsúlyozási és hangmennyiségi viszonyokkal, a hang- 
rendszer harmóniájával, a beszédszervek nyugvó helyzetének 
minőségével összefüggésben vannak, tehát bizonyos kényelmi
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szempontok ama végtelenül finom módosulásokat többnyire eg y  
irányba terelik. E kényelmi szempontokat, jóllehet nagyrészt le lk i  
tényezőktől függnek, közelebbről megvilágítani a hangphysio- 
logia dolga, mert még a lelki feltételektől függő tényezőknek 
is a hangtani viszonyokra való hatása csak physiologiai lehet. Az 
így egy irányba terelt mozgási érzettel együtt észrevétlenül és 
öntudatlanul a hang is átmódosul. Igaz, hogy e m ódosulásokat, 
kivált ha az ezekre való hajlam még csak egyesekben nyilatkozik , 
a másoktól hallott hangképletek erősen ellensúlyozzák. G y o rsab 
ban e változás csak akkor fog lefolyni, ha az egy bizonyos k ö rn ek  
összes tagjaira nézve az egyenlő hangsúly, hangmennyiség s tb , 
befolyása alatt kényelmesebbnek bizonyul. Gyakran azonban  e 
közös hajlamot tisztán ily okokra nem lehet visszavezetni. O sthoff 
tehát, mint azt már a Bopp előtti időben tették, a hasonló k lim a 
tikus és culturális viszonyokra gondol, melyek befolyása a la t t  az 
egy táj szólást beszélők beszédszervei állítólag egyformán változnak. 
(L. Das phys. u. psych. Moment in d. sprachl. Formbildung 19.) 
De már Whitney ötödik felolvasásában elitéli e nézetet és Paul is 
visszautasítja, mert erre nézve még semmi positiv adatunk nem  
lévén minden ide vágó állítást könnyen ad absurdum lehet vinni. 
Mindenesetre azonban a mindnyájunkkal közös utánzó ösztönnek 
és a conventió kényszerítő hatalmának e tekintetben nagy szerepe 
van. Bármiképen álljon a dolog, annyi tény, hogy a hangváltozás 
első sorban a mozgási érzet változásával szorosan összefügg. M int
hogy pedig a mozgási érzet nem minden egyes szóra nézve külön 
képződik, hanem bármely szónak egyenlő elemeire nézve ugyan
egy időben egy és ugyanaz, a hangtörvények kivételt nem ism er
hetnek. Természetes, hogy itt a «törvény# szó nem az általános 
törvényeket kutató tudományok, pl. a physika értelmében veendő. 
(V. ö. Tobler, Ueber die Ánwendung des Begriffes von Gesetzen 
auf die Sprache, Yierteljahrssch. f. w. Philosophie III. 3á. kk. és 
Delbrück, Einleitung, 128.) Hangtörvény alatt csak annyit kell 
érteni, hogy egy szójáráson belül egy és ugyanazon időben m in
den, egyenlő hangtani feltételek alatt álló eset egyforma elbánás alá 
esik. Magától értetődik, hogy a hangtani átmenetek nem mindig 
újból es újból történnek, az egyszer létrejött ávoo^vai alak pl. a 
görögök által később ép oly mechanikusan ismételtetett m int
ávÓTto.

Az a kérdés, mi képen hat a hangváltozás a beszélő lelke
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előtt öntudatlanul lebegő csoportokra ? A hatás nem épen kedvező. 
Mert azáltal, hogy a hangok különböző physiologiai viszonyok 
miatt nem mindenütt egyformán változnak, czél nélkül való kü« 
lömbségek jönnek létre és a csoportoknak könnyű módon való 
összekapcsolódása gátoltatik. így vagyunk pl. a latinban a ti kép
zővel hostis, messis, pars stb. szókban. A régibb egységesebb hos- 
ti-8, me8-ti-8 (=  mettis), par-ti-8 mellett a képző szerinti csoporto- 
sulás könnyebben történt. Érdekes jelenség e tekintetben azon 
zavar, melyet az indogernján alapnyelvben a tisztán hangsúlyozási 
viszonyok folytán létrejött hangzó-elváltozás (Vocalabstufung) a 
csoportokban előidézett. S az egyes indogermán nyelveknek hosszú 
századokon át egyik fötörekvésük volt, sőt egyesekben pl. a német
ben e törekvés még ma is él, hogy az analógia segítségével e bajon 
segítsenek. Nem egyszer hangváltozás folytán a világosság rová
sára olyasmi kerül össze, a mi eredetileg egymáshoz nem tartozott, 
így pl. a németben Arht (=  ófn. ahta) szorgalom, Acht (=  ófn. 
áhta) száműzés, acht (=  ofn. ahto) nyolcz. Végre megesik, hogy 

végben találkozó hangváltozások ’ következtében előbb tisztán 
különválasztott csoportok is összeesnek, így a franczia és angolban 
a főnév esetei, az ige személyei stb. A hangváltozás tehát első sor
ban zavarólag és bontólag hat a csoportokra.

De nem különben mint a hangváltozás vagy hangtani 
elkülönítés, sőt egészen párhuzamosan hat a csoportokra a nyelvi 
átalakulás másik főtényezője, az értelmi elkülönítés (Isolierung) 
vagy jelentés-változás. Helyesebben a fogalom bővítéséről és meg
szorításáról kellene szólni. Mert valamely szó új jelentést csak 
úgy vehet fel, ha ezen új jelentése eleinte szorosan a régihez fűző
dik, vagyis a régi jelentés bővítése útján. Később lassankint az új 
jelentés a réginek kötelékeiből kibontakozhatik és az etymologikus 
összefüggés egészen feledésbe mehet, a mely megszorítás anyagi 
elkülönítésnek is nevezhető. így pl. a német *gediegen», jóllehet 
eredetileg igédéiként igéhez való melléknévi igenév, mégis ma 
már az igétől elszabadult s mint különálló melléknév foglal a be
szélő lelkében helyet. Ugyanez áll a ragokra, képzőkre és syntakti- 
kus összeköttetésekre nézve is, hol szintén az eredeti functió bőví
tése és azután megszorítása által a régi összefüggés gyakran 
megszakíttatik. Ez az alaki és syntaktikus elkülönítés. Azon 
benső kapocs pl., melyben a külömböző használatú genitivu- 
8ok. úgymint poss., part., időhatározó, helyhatározó gén., mel-
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léknevektől, igéktől, előszócskáktól függő genitivusok a n é m e t*  
ben vannak, már csak alapos történeti kutatás által deríthető fe l. 
Az ily módon elkülönített alakok az alaktan és m ondattan  é lő  
rendszerének kötelékéből egészen kiválnak és mintegy m e g d e r
medve elvesztik csoportalkotó képességéket. Hogy pl. az idő k é p z ő
* a németben, teszem fel ,Abend8* ezóban, vagy az * recht* és lin k * 
helyhatározókban a genitivusi s-szel azonos vagy egyáltalán r a g  
volna, azt a német már nem érzi ki. Sőt gyakran ily alaki e lk ü lö 
nítés folytán még a szó anyagi vagy etymologikus összefüggése is  
elhomályosul. A «rechts» hallatára ki gondolna a még a «Reeht* 
főnévre, a «tudniillik* kiejtésénél pedig a két benn rejlő igére? V an  
úgy, hogy a jelentésbeli elkülönítés, épen úgy mint azt hangválto 
zásnál láttuk, eredetileg egymástól jó távol álló külömböző szó k a t 
és alakokat közel hoz egymáshoz. Ide tartoznak pl. az azonos és  
rokonértelmti szók (pl. Acker*Feld): vagy azon tünemény, hogy az  
indogermán nyelvekben a külömböző esetek, idők, módok je len té - 
söket illetőleg annyiszor egymásba átjátszanak, a mi b izonyára  
csak hosszú fejlődés eredméhye lehet.

A jelentés-változás tehát, de még inkább a hangváltozás, 
a csoportokra bontólag hatnak és az alaktan rendszerének sym m e- 
triáját megzavarják. Ez beteges állapot, és ha e nyelv, m int m ár 
eddig is láttuk és később még inkább látni fogjuk, hasznára fo rd ítja  
is, ez állapot ellenhatás nélkül végre mégis tökéletes felbom lásra 
vezetne. E visszás állapoton a nyelv segíteni törekszik. M entői 
nagyobb mérvben történik a rendbontás, annál hevesebben reagál 
a lélek associáló tevékenysége által, annál erélyesebben szer
vezkednek újra a csoportok az analógia segítségével, úgy hogy 
kisebb csoportok vagy csoportokon kívül eső alakok nagyobb 
csoportokba beillesztetnek. Paul szerint, kinek felosztását Osthoff 
is átvette, a kiegyenlődés vagy anyagi vagy alaki. Anyagi, ha ugyan
azon gyökből vagy tőből képezett, de hangtanilag különvált alakok 
közt megy végbe. (L. Philol. Közi. 1881, -iái, hol számos példa 
található.) így még a középfelnémetben gyakran az erős ige a m últ 
idő egyes számában más «Ablautt-ot szenvedett mint többes szá
mában, pl. ich starb, wir sturben; ma már a «starb» tő anyagi 
analógia folytán a többes számba is átment. Oly alakok, melyek 
több hangtörvény behatása alatt hasonlóktól némileg meg vannak 
külömböztetve (differenziert), kiegyenlődésre kevésbbé alkalmasak. 
Ich lebe, du lebst er lebt, német alakokban a 2 és 8 szem. eredeti
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rövid e-je mennyiségre nézve kiegyenlődött az egyes szem. 2-jóvel, 
de «ich néhme, du nimmst, er mmmt* és hasonló alakokban az 7 
elütő minőségénél fogva megmaradt. Továbbá a fentebb említett 
elkülönítés minden neme is megnehezíti a reactiót. Pl. sehe, sieht 
( =  ered. sicht) alakokban a eh a, h~nak helyet engedett, de meg
maradt a «sehen»-től jobban elkülönített «Gesicht» szóban. Rit
kábban használt szók rendszerint előbb lesznek az analógia áldo
zataivá, gyakran használtak később vagy épen nem. Még azon 
körülmény is, hogy valamely eredetileg functiói tendentia nélkül 
keletkezett hangtani változás véletlenül functiói tisztet is kezd 
viselni, csak hátráltatja a kiegyenlődést. A görögben pl. a hang
zóknak a praesens és perfectumban való váltakozása, mely az 
indogermán időből származott át, határozottan hanyatlásnak indult, 
m int jrXé*/<*> suércXeya (o helyett) és hasonlók bizonyítják. A germán
ban azonban, hol a reduplicatio elestével összefüggésben, az ere
detileg mechanikus hangtani külömbség dynamikussá lett, fenntar
totta magát.

Alakinak akkor neveztetik a kiegyenlődés, ha külömböző 
gyökökből vagy tövekből keletkezett megfelelő képződések közt 
történik. Ide tartozik a számos metaplasmus és heteroklita. így 
a  németben sok eredetileg erős ige a gyengék analógiájára gyenge 
lett, pl. bellte, glimmte, mahite, backte az elavult boll, glomm, 
muhi, búk helyett. (Több példa Philolog. Közi. 1881, 422.) Az alaki 
kiegyenlődés ép úgy mint az anyagi gyakran czéltalan hangtani 
külömbségek ellen reagál, és mindaz, mit az anyagi kiegyenlődés- 
ről mondtunk, részben az alakira nézve is bír érvénynyel. De 
nem szükséges, hogy ama külömbségek, melyeket az alaki kiegyen- 
lődés eltávolítani iparkodik, régibb egyformaságra legyenek vissza
vezethetők vagy hogy hangtani úton keletkeztek legyen. Több
nyire részben való egységes alakképzésből indul ki és oda törekszik, 
hogy a részleges egység helyett teljes egységet teremtsen. így 
történt, hogy a latinban az i- és mássalhangzós tövek néhány eset
ben, nevezetesen a nominativusban és accusativusban egybeestek. 
Alaki kiegyenlődés útján azután az i- és mássalhangzós ragozás 
azonos lett. — Némelykor a kiegyenlődés lehet alaki és anyagi 
egyszerre. (L. Philol. Közi. 1881. 424.)

A nyelv tehát szüntelenül azon van, hogy a felesleges sza
bálytalanságokat eltávolítsa. E czélját azonban soha sem éri el 
teljesen, már azon számos akadály miatt, melyek közül néhányat
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említettünk. És addig, míg a kiegyenlődés teljes lehetne, a  soha  
sem pihenő hangtani elváltozások már új külömbségeket hoztak 
létre. Minden nyelvben vannak tehát minden időben fölös szám 
mal oly alakok, melyek nagyobb csoportokba nincsenek beosztva* 
Rendesen valamely azelőtt virágzott és csoportalkotó erővel b írt 
kategóriának elkülönített maradványai és mint ilyenek a nyelv- 
történetre nézve rendkívül fontosak és tanulságosak.

Van még egy sajátságos neme az analógiáknak, melyről 
azt lehet mondani, hogy a mintául szolgáló képzés félreértéséből 
ered. Ily analógiák, melyeket a rendes, szabályos analógiákkal 
szemben «hamis analógiáknak)) is lehet nevezni, a nyelv történe
tében szintén felette fontos szerepet játszanak. Pl. -ig képzővel a 
németben eredetileg csak főnevekből lehet mellékneveket képezni, 
így streit-ig, glaubig. Minthogy azonban nem egy közülök úgy 
veszi ki magát, mintha igéből volna képezve, a nyelv csakugyan 
igékből is képez ily mellékneveket pl. rühr-ig.

Az eddigiekből látjuk, mily érdekes és tanulságos módon 
iparkodik Paul az új grammatikusok két főtételét, t. i. a hangtör
vények kivétel nélkül való érvényét és az analógia hatalm át indo
kolni. De a nyelv úgynevezett physiologiai momentumát illetőleg 
nem egyezik meg mindenben Osthoffal és Brugmannal. Elve az. 
hogy minden hangváltozás nem csak physiologiai, hanem egyszers
mind lelki processus, a mire különben már Steinthal, Tobler is 
figyelmeztettek. Ezzel kapcsolatban Wegener a «Zeitschrift für 
Gymnasialwesen» 1882-ki évfolyamában (300. és k. 1.) kim utatja, 
hogy a hang vált ozás még sokkal nagyobb mérvben áll lelki befolyá
sok alatt, mint Paul hiszi. A physiologia szerinte a beszédszervi 
izmok mozgásában csakis a tisztán phvsikai folyamatokat képes 
kikutatni, de ezen mozgások értékesítését a nyelvben lelki feltételek 
szabályozzák. Egyszersmind a lelki anticipatióból származó hang
törvények (pl. a progressiv assimilatio) kivétel nélkül való érvényét 
csak a következő megszorítással engedi m eg: egy és ugyanazon 
nemzedéknél egyenlő physiologiai és psychologiai feltételek alatt, 
különben a hangváltozás e nemzedéknél még sporadikus m arad t; 
későbbi nemzedékeknél, melyekre a sporadikus hang változás foly
tán átalakult alakok a régiekkel együtt átszállottak, a sporadikus 
hangváltozás általánosíttatik az eszmetársulás törvényei szerint. 
A nyelvtudomány kötelessége tehát valamely hangtörvény felállí
tását megelőzőleg azon okokat kideríteni, melyek a hangváltozást
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előidézték. Ha ez nem sikerül, ekkor a hangtörvényből vont követ
keztetések nem biztosak. (313. 1.)

Az analógiákról szólva Paul az általa fejtegetett egyes pél
dákban rendszerint nem tartja elégnek az illető analógiák minta- 
szavaira utalni, hanem egyszersmind azon külső és belső indokokat 
is törekszik kimutatni, melyek az analogikus képződéseket épen 
az illető irányba terelték. Igaz, liogy lehetetlen a nyelvésznek ezt 
mindenütt megtenni, mert különben, mint Paul jól mondja, minden
tudónak kellene lennie De Misteli (Zeitschrift f. Yölkerpsych. 1882. 
400) szintén helyesen jegyzi meg, hogy a külső és belső indokok 
kimutatását mint principiunjot mégis okvetetlenül fel kellene állí
tani, különösen messzeterjedő alakokra nézve; mert csak így lehet 
az analógia szerinti magyarázásnak gyakran mértéken túl csa
pongó hajlamát a kellő korlátok közé szorítani.

Az analogikus mondattani alakokra nézve Paulnál nem 
találunk útm utatást; pedig anyagi és alaki kiegyenlődéssel a mon
dattani alakok tárgyalásánál be nem érjük. E hiányon Ziemer 
{igyekezett segíteni «Junggrammatische Streifzüge im Geliete dér 
Syntax (1882)» czímü művében és Ziemer művéből kiindulva 
Pecz Vilmos (L. Philolog. Közlöny 1882, 634.)

De nem kevésbbé érdekes annak kimutatása, mikép sikerül 
a nyelvnek épen azt, a mi reá nézve első sorban bajnak jelent
kezik, a legbámulatosabb módon értékesíteni. Különösen az 
értelmi elkülönítés (Isolierung), melyről már szó volt, a nyelvre 
nézve igazi áldásnak mutatkozik. Főleg az ő segítségével lehet, 
ha fejlődés-történeti módszert követünk, melynek becse itt kivá
lóan szembe tűnik, a nyelvtudomány legbonyolultabb és eddig 
legkevésbbé értett problémáira: a szójelentés fejlődésére, a szó- 
összetételre és a szóképzés és flexió ebből való keletkezésére világot 
deríteni. Paul kimutatja, hogy a képző- és ragalkotás nem lehet 
csak egy bizonyos történetelőtti időnek műve, hanem az, a meddig 
a nyelv él, folyton ismétlődő processus. A történetelőtti korban 
keletkezett képzőket és ragokat szintén csak azon mérték szerint 
kell megítélni, melyet a történeti tapasztalásból nyerünk.

Lássuk először, hogyan értékesíti a nyelv az azonos értelmű 
szók, alakok és szerkezetek mindig meglevő nagy bőségét.

Ezen bőség részint analogikus képződésekből, melyek mellett 
a régibb alakok rendszerint jó ideig szintén fenntartják magu
kat, továbbá egyes szók jelentésének convergáló irányban való
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fejlődéséből és találkozásából (Acker-Feld), végre más nyelvekből 
átvett kifejezésekből eredhet. Ily fényűzést csak az irodalmi és kö l
tői nyelv enged meg magának, miért is ama bőséget czéljaira lehe
tőleg kiaknázza. De hogy a népnyelvben is ily páros alakok hosszú 
századokon át egymás mellett megmaradnának, minden nyelvtör
téneti tapasztalattal ellenkezik; pedig az indogermán alapform ák 
helyreállításánál gyakran ezen helytelen föltevésből indultak ki. 
A közönséges beszéd ily bőségtől, mely az emlékező tehetséget 
feleslegesen terheli, menekülni igyekszik, részint az által, hogy a 
mi felesleges, azt lassankint feledésbe engedi menni, részint posi
tiv úton a fogalmi megkülömböztetés vagy megosztás által (Bedeu- 
tungsdifferenzierung). Számos példát nyújtanak erre a román és 
germán nyelvek. Knabe és Knappé még a középfelnémetben tetszés 
szerint felcserélhetők a fiú, apród, bányász fogalmak kifejezésére. 
Ma az már nem lehetséges. A magyarra nézve Simonyi gyűjtött 
ily szópárokat (L. Philol. Közi. 1881, 220.) A rész és rés szók ere
detileg egészen azonosak, de most egészen külön jelentésük van. 
Nagy szerepe van a megkülömböztetésnek az alaktan terén. Van, 
hogy két-három alak viszi ugyanezt a functiót és ezeket csak ké
sőbb osztják meg. Jeleriet és jelenés még egyet jelentenek, de az 
irás és irat már meg vannak külömböztetve. Sőt egész gram m atikai 
kategóriák is támadhatnak ilyen módon. Az imperfectumi és aoris- 
tusi alakok közt az indogermán alapnyelvben még nem igen volt 
oly jelentésbeli külömbség mint pl. a görögben. Mert az indoger- 
mánban e kettős alakok úgy látszik egyetlen egy paradigmából 
támadtak az által, hogy a paradigmának egyes alakjaiban a vál
takozó hangsúly mechanikus befolyása alatt támadt eltérés a két
féle irányban kiegyenlődött. Az imperfectumi és aoristusi functiót 
az eredetileg egy jelentésű kettős alakok csak később megkülöm
böztetés útján kapták. A jelentésbeli megkülömböztetés azonban 
mindig akaratlanul történik és egészen hamis nézet, ha a legtöbb 
nyelvész, így Curtius is, a hangtani és alaktani szétágazásnál 
a jelentésbeli megkülömböztetést czél gyanánt emlegetik. Már 
Geiger (Ursprung d. Spr. 89.) elítéli e nézetet s így Paul is. 
A nyelvnek nincsenek czéljai. Czélról csak annyiban lehet szó a 
nyelvben, mint Darwin szerint a zoologiában. A véletlenül kelet
kezett alakulatok kisebb vagy nagyobb czélszerüsége van döntő 
hatással azok fennmaradására vagy elpusztulására. A dolog úgy 
történik, hogy ott, hol több egyenértékű kifejezés áll rendelkezésre,
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melyek mindegyikéhez több jelentés fűződik, véletlenül ezen kifeje
zést elóbb és többször ebben az értelemben, amazt meg előbb és 
többször amaz értelemben halljak. Ekképen a puszta véletlenből 
származó fogalmi megkülömböztetés állandósíthatja magát.

De az értelmi elkülönítést is, melyet eddig jóformán csak 
m int a rend és szabályosság egyik ellenségét mutattunk be, positiv 
módon értékesíti a nyelv. Sőt az elkülönítés positiv értékesítése a 
nyelv történetében egyik legfőbb momentum; mert tulajdonképen 
csak ez úton képes a nyelv kezdetleges állapotából kiemelkedni.

Mindenekelőtt az elkülönítés a szójelentés fejlődésére van 
igen kedvező hatással. Segítségével ugyanis a nyelvnek eredeti, szűk 
körre szorított s érzéki tartalma el vontabb lesz az által, hogy a 
leszármaztatott jelentések az eredetiektől egészen külön válnak és 
teljes önállóságra jutnak, míg az eredetiek mellettök gyakran ve
szendőbe mennek. így a nyelv a szellemi és anyagi kultura minden 
vívmányaihoz és igényeihez kellően alkalmazkodni képes.

A speciális szóosztályok közül elkülönítés utján különösen 
a  tulajdonnevek erednek, úgy hogy a későbbi nemzedék előtt ere
deti általános jelentésök feledésbe megy; továbbá a számnevek, 
melyeknek némelyikére nézve a concrét fogalomból (pl. kéz, em
ber stb.) való eredete Pott által tisztán ki van mutatva. Épen úgy a 
névmások (pl. on — homo, mán — Mann), igehatározók, előszócs- 
kák, kötőszók máskép nem igen keletkezhettek mint elkülönítés 
folytán névszókból és névszótövekből. Az újabb eredetüekre nézve 
tisztán áll a dolog, pl. kraft, wdhrend, versus, scilicet, tudniillik, 
jóllehet stb. Az ősibb réteg, igaz, homályos és bajos ily szókat 
mint =  ivá, sic, Kici esetrag nélkül való megmerevedett névszó
töveknek elgondolni. De Paul-nak következtetése még sem oly 
helytelen mint Tobler véli. (Zeitschrift f. germ. u. román. Philo- 
logie 1882. 4. sz.). Mert a mi a nyelvek újabb korszakára nézve 
helyes és igaz, a régire nézve is az lesz.

Ép oly fontos az elkülönítés a szóösszetételre nézve is. Össze
tett szók a történetileg belátható időben rendszerint eredetileg 
önálló elemeknek különféle syntaktikus összeftizéséből erednek, 
(pl. printemps, arc-en-ciel, Taugenichts, nyakravaló). Keletkezésök 
oka nem physiologiai, nem lévén az a döntő, hogy netalán a ki
ejtésben szorosabban egymáshoz simuljanak vagy egy hangsúly 
alá essenek, hanem psychologiai, vagyis az összetételnek mint 
olyannak elkülönítése egyes alkatrészeivel szemben. Több eset
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lehetséges. Van úgy, hogy az egész oly fejlődésen megy keresztü l, 
melyen az egyes részek önállóan használva nem mennek keresztü l. 
E fejlődés azután vagy hangtani lehet (pl. Jungfer= junc frouwe), 
vagy jelentósbeli (aide-de-carup, középkor.) Vagy az egyes a lko tó  
részek mennek oly fejlődésen keresztül, melyet az egész nem ism er 
(pl. Hahnenfuss, hol az összetétel a régibb genitivus alakját m eg
tartotta, míg «Hahn» szónak különálló genitivusa más lett. Vagy 
az összetétel egyes részei csakis az összetételben maradnak meg, 
míg önálló létüket elvesztik (pl. Brautigam, ófn. gumó =  em ber).

Alaki és syntaktikus elszigetelés útján keletkeztek az indo
germán névszóösszetételek is, minők i ’Ao? stb. Még pedig
ezek a legkezdetlegesebb syntaktikus szókötéseknek m aradványai 
és prototypjeik a névragozás keletkezését megelőző időből valók. 
Természetes, ha ilyféle névszó összetételek a történeti időben 
keletkeztek, akkor már csakis analógia útján jöhettek létre.

Általában véve valamely compositum csak addig szolgálhat 
mintául további analógiákra, mig összetett voltát ki lehet érezni. 
Ha ez egyszer megszűnt, akkor az összetett szó vagy csak egy
szerűnek vétetik (pl. surgere), vagy előraggal, illetőleg utóraggal 
ellátottnak tekintetik. Ily módon keletkeztek az összetett szók egyes 
alkotó részeiből a szóképző elemek az által, hogy az összetett szó 
illető alkotó része és a neki megfelelő egyszerű szó közt m inden 
összeköttetés megszakadt. A német -lich ( =  likis alak), -bar ( =  kfn. 
bocre vivő, hozó), a magyar kép, kor azt eléggé bizonyítják. Hasonló 
módon keletkeztek a ragok is {'faimerai =  amare habeo).

A liexió történetében tehát nem szabad, mint eddig tették, 
két korszakot megkülömböztetni, az alkotás és hanyatlás korszakát. 
Az alkotás csak hanyatlás által történik, és a mit rendesen hanyat
lásnak neveznek, csak az előbbi processus tovább folytatása.

Hátra van még, hogy a nyelv életében az utolsó positiv té
nyezőt, a nyelvi ősteremtést, az eredeti szóteremtést (Urschöpfung) 
is röviden bemutassuk. Az a kérdés mindenekelőtt, váljon a 
nyelv anyaga bármely időben eredeti szóteremtés útján gyara- 
podhatik-e? Közönségesen a nyelv fejlődésében két korszakot 
vesznek fel. Az egyik állítólag csak gyököket teremtett, a másik 
csak arra képes, hogy a talált nyelvanyagot sokfélekép átalakítsa. 
Ez nem helyes. Az eredeti szóteremtésre való tehetség az élő nép
nyelvben folyton megvan. Csakhogy későbbi időszakokban kevésbbé 
veszik igénybe, mert nem érzik többé valódi szükségét. Ujabb ere-
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detü nyelvanyag, melyet régibb szókincsre nem lehet semmikópen 
visszavezetni, főleg a zörgést és mozgást jelentő kifejezések körében 
található, mely, azonban mindig az alakok meglevő rendszerébe 
illeszkedik be, pl. a németben bump-ern, grack-eln, knatsch-en► 
E  szerint csak részben, még pedig szóanyagukra nézve eredeti 
alkotások, részben pedig vagyis alakilag analógiák. Egészen eredeti 
szóteremté3 útján sok interjectió jön létre, pl. a németben klaps, 
plumps, klitsch-klatsch. Ily fiatal nyelvanyagban többnyire onomato- 
poétikus szókat találunk, melyek az érzékek hirtelen felgerjesztése 
ellen való reactióból eredtek. Hasonló reflexmozgásra az első, 
számra nézve mindenesetre csekély nyelvhangokat is kell vissza
vezetni, (— Steinthal elébbi hasonló nézetét megváltoztatta 1. Ur- 
sprung d. Sp. 310 —) a nélkül azonban hogy eredetileg mindjárt 
a  gondolatközlés szándéka lett volna hozzájok kötve. Csakhogy 
míg ezek igazi értelemben nyelvvé lettek, jó sok idő múlt el. 
A legkülönfélébb és legéktelenebb articulatiókon kellett bizonyára 
keresztülesniök, míg a hangképletekhez a jelentés szorosan hozzá 
fűződött és a szükséges mozgási érzetek támadtak. Egyszersmind 
az első ilynemű szóalkotások nyelvtani és logikai kategóriákat 
még nem ismertek, mert nem tárgyaknak, tulajdonságoknak, cse
lekvéseknek feleltek meg, hanem együttes szemléleteknek. Most 
analógia útján képezünk mondatokat ránk átszármazott mondatok 
mintájára. De a legrégibb mondatok csak szemléleteknek copulativ 
módon való egymás mellé állításából keletkezhettek. (V. ö. Stein
thal; Einleit. 534. és 30. §.)

Tehát teremtés útján csak nyelvanyag, de semmi nyelvtani 
kategória nem jöhet létre. Egyedül ezen primitív mondatszerke
zeten belül fejlődnek azután később lassankint a logikai külömb- 
ségek, csak ott válnak külön az egyes szóosztályok és beszédrészek, 
úgy hogy a logikai megkülomböztetéssel a hangtani eszközök fen
tebb előadott létrehozása együtt jár, még pedig a külömbségek 
megérzékítése czéljából. így pl. az indogermánban eredetileg egé
szen egyformán használható szók úgy szakadtak külön, hogy egyik 
részök főleg dolgok, a másik főleg tulajdonságok megjelölésére 
szolgáltak. (Főnév és melléknév.) Végre a nem változása és a 
fokoztatás lehetősége által a melléknév alakilag is külön vált a 
főnévtől. Hasonlóképen a főnév és ige közti külömbséget eredeti
leg csak a mondatban való helyzetűk eredményezte, míg végre a 
hozzájárult alaki megkülömböztetés a fuuctió tetszés szerint való
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változását leheteti enné tette. Igaz, hogy az egyes beszédrészek közi 
nem lehet éles határvonalat húzni, az egyiknek a másik körébe 
való átcsapása min duntalan tapasztalható és különösen e tér volt az, 
hol erőltetett logikai magyarázatokkal a legnagyobb ellenm ondá
sokba keveredtek. I t t  csak fejlődés történeti úton lehet boldogulni 
és Paul a beszédrészek a mondatban való functiójának történeti 
vizsgálása által az egyes beszédrészek közt való átmeneteket rend
kívül szellemes és tanulságos módon fejtegeti és a legegyszerűbb 
és legtermészetesebb módon teszi érthetővé. Sorban előveszi a  
főnevet és melléknevet, a főnevet és igét, a pár ticipiu móka t, infmi- 
tivusokat, határozókat, prapositiókat, kötőszókat. Egyúttal a  leg
érdekesebb mondattani fejtegetésekbe bocsátkozik.

A mit még a nyelvjárásokról, a nyelvről és írásról, végre a  
köznyelvről mond, sok tekintetben ismert dolog, jóllehet i t t  is 
nem egy eredeti és szerencsés ötletre akadunk. Paul m üvének 
egyik főérdeme, hogy a természettudomány terén oly nagy ered
ményeket kivívott fejlődéstörténeti módszert a nyelvre is alkal
mazza. Paul nézetei különben nemcsak a nyelvtudóst, hanem  a 
psedagogust is érdekelhetik. Mert jól jegyzi meg Wegener (Zeitsch. 
f. d. Gymn. w. 1882, 313.), hogy a nyelv tanulásánál véghezmenő 
lelki processus helyes megértése az egyedüli helyes alap a nyelv 
tanítási módjára nézve is.

Még egy megjegyzés. Érdekes és tanulságos volna, ha  arra  
hivatott nyelvészeink a magyar nyelvet Paul alapelveinek szem
pontjából fejtegetnék. Azt hiszem a magyar nyelv története és 
szójárásai e czélra már meglehetősen át van kutatva. így Paul 
alapelveit más nyelvtörzs körében tett tapasztalatokkal ki lehetne 
egészíteni, illetőleg talán helyre is igazítani. Paul maga is nagyon 
kívánatosnak tartja ezt.

S pitkó L ajos.

Martialis VIII, 60.

A palatini Colosa csúcsát is könnyen eléred,
Csak másfél lábbal, Claudia, légy rővidebb.
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KÖRNER ..ZRÍNYIJE. ÉS .SZMOLENSZK OSTROMA*.

Körner Tivadar «Zrínyije# a maga korában fényes sikert arattot 
a bécsi és egyátalán a német színpadon, sőt Szemere Pál jeles fordítá
sában kedveltté és Kölcsey Ferencz híres recensiója által ismertté lön a. 
magyar közönség előtt í b . —  E színmű a század elején, a napoleoni 
háborúk borzalmai közepett, a német lovag és hősi dráma virágzása 
idején keletkezett. A benne nyilatkozó túlságos hősiesség az ifjú költő
nek beteges harczi vágyából, mohó lelkesedéséből ered; az önfeláldozó 
hazaszeretet pedig mindenesetre német honfiainak akart például szol
gálni a francziák ellen való élet-halálharczban ; de bizonynyal sokat 
örökölt Körner «Zrínyije • a kor drámáinak dagályos heroismusából és 
a drámai hősök mártiromságából, melyet a trón és haza iránti hűség és 
szeretetből akarnak kiállani, vagy ha a sors úgy hozza magával, ki is 
állának.

Egy ilyen egykorú színműből Szmolenszk ostromából,1) sok vonás 
származhatott át Körner szigeti ostromába. Weissenthurm Franul 
Johannának, cs. kir. udvari színésznőnek és kedvelt drámairónak e 
darabja épen Körner «Zrínyije* előtt és idejében hódította meg a német 
és bécsi közönséget, sőt Katona József fordításában diadallal járta meg 
a pesti és más magyar játékszínt. Körner ifjú képzeletét bizonyára erő
sen megragadta az első felvonásbeli drámai helyzet; innen van, hogy e 
színmű eleje oly csattanósan egyezik a «ZrínjTi* több jelenetével, nem
csak a hasonló körülményekben, de a főbb szereplőkben és kivált a vár- 
parancsnok és leánya jellemében.

Egy hű vezér, kit ellenei halálba vagy hűtlenségbe akarnak sodorni, 
egy szerető apa áll előttünk, ki leánya életét csak harczi becsületének 
árán, vagy alattvalói kötelességének megszegésével tarthatja meg.

Első Katalin orosz czárnő idejében egy ál Elek roppant számú 
dúló haddal vívja Szmolenszk csekély őrségét. A várkapitány Swatoslaw, 
épen mint királyához Zrínyi, rendíthetetlen a czárnéhoz való hűségében. 
Kívülről, valamint Zrínyi, úgy ő is hiába vár segítséget, mivel a péter- 
vári udvarnál irigyei vesztére törnek s ezt úgy vélik elérhetőnek, ha 
Katalinnal gúnyosan megtagadtatják tőle a kért segítséget, hogy így 
hűtlenségre, a fellázadt Elekhez való pártolásra kényszerítsék.

*) Die Bestürmimg von Smolensk. Ein romantÍKches Schauspiel in 
vier Aufzügen. Schauspiele von Johanna Franul v. Weissenthurm, gebornen 
Griinberg, kaiserl. königl. Hofschauspielinn.'Wien, 1810. Sechster Bánd.
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Zrínyinek nincs, mit mástól reményijén; de azért nem áll alkuba 
a törökkel; Szmolenszk vezére sem tántorúl le az igaz ösvényről; tudói 
sem akar megadásról, hanem Zrínyi módjára hősi halálra készül. M int 
Szokoli Mehmet, Szolimán követéül megjelen Szigetben, úgy Szmo
lenszk várába is feljŐ Jároslawits, a vezér régi jó barátja, most az ál 
Elek küldöttje. De a mint Zrínyi visszautasítja a fölajánlott horvát- 
szlavon királyságot és a megadás annyi más fényes jutalmát, s nem 
borzad a török fenyegetéseitől, épen úgy Swatoslaw sem akarja meg
hallgatni Eleknek (kinek csaló voltáról nincs kétsége, mivel az igazi 
czárfi karjaiban lehelte ki lelkét) csábító ajánlatait és nyugodt elszánt
sággal néz a bizton bekövetkező halálnak elébe.

A várparancsnoknak leánya is van, Fedrowna, és nem állítok 
merészet, ha Körner tragédiájában Zrínyi nejét és leányát, Évát és 
Helenát, Weissenthurm ez alakja szülötteinek mondom.

Fedrowna nem akar méltatlan lenni atyjára; többre nézi ennek 
jó hírét nevét, mint a saját életét, és szintén készen várja a halált.

Atyja iránti ragaszkodása odáig megy, hogy idejekorán menekülni 
sem kíván a várból, hanem atyjával együtt akar szemébe nézni a vég
zetnek, 8 ha ez szüléjére halált mér, az éles tőr az ő szívét is átjáija. 
íme e leányban Körner Évája, ki a vészbe rohanó Zrínyi mellől nem 
akar távozui, ime Körner Helenája, ki kedvese gyilkától óhajtja és nyeri 
a halált. E két nőnek Körner tragédiájába való fölvételét annál inkább 
vihetjük vissza Fedrownára, mivel a történeti források Zrínyinek nejéről 
és leányáról nem emlékeznek, és az ostromban vésztőkről mit sem 
tudnak.

Szmolenszk ostromának későbbi folyása és kivált befejezése merő
ben eltér a «Zrínyi* tartalmától; nincs is mért a kettőt tovább egybe
vetnünk, csak még a két dráma egy jelenetének föltűnő hasonlóságát 
nem mellőzhetem hallgatással.

Tudjuk, hogy a szultán nagyvezére békealkura Szigetbe jő és 
midőn ott Zrínyi hűségén és elszántságán minden terve megtörik, az 
őrségbe veti reményét, hogy azt talán könnyebben eltántoríthatja. A hős 
ekkor maga elé hivatja hadnagyit és vitézit, sőt nejét és leányát is, 
hadd lássa Szolimán követe, hogy katonái ée háznépe épen oly rendít- 
hetlenek a királyhoz való hűségben, mint a mily elszántak a bizonyos 
halálra. A harmadik felvonás ez utolsó jelenetében aligha nincs része 
Szmolenszk ostroma első felvonásának, a hol a követ Jiiroslavits barát
jának, a várkapitánynak állhatatosságáról leánya, Fedrowna gyönge- 
ségére és katonái gyávaságára fellebbez. De csalódása nem kisebb, mint 
Szokoli Mehmeté, midőn Fedrowna, kinek az ál Elek kezét és trónját 
igéri, büszkén utasítja el az ajánlatot és lelkesedve gondol halálára 
(mely ha mástól nem, saját kezétől fog reá jönni); s mily csodálat fogja
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el, midőn a vár őrségének egyetlen tagja sem óhajtja vezérét odahagyni, 
annál kevésbbé az ellenfél táborához pártolni.

Katonának, elveszett művei között az irodalomtörténelem egy 
«Szmolenszk ostroma* czíműt is felsorol. Balogh István, Katonának 
kortársa után Toldy is említi, hogy a «Bánk-bán* szerzője e darabban 
egy öreg kozák szerepét sikerrel játszotta. Ez adat kétségtelenné teszi, 
hogy Katonának ez eddigelé ismeretlen drámája Weissenthurm Franul 
Janka most bemutatott művének fordítása vagy legjobb esetben átdol
gozása. Szmolenszk ostromában ugyanis több kozák szerepel, s ezek 
egyikét személyesítő Katona a színpadon.

E sorok irása közben esik értésünkre, hogy ugyancsak ez irónö 
Szigetvár ostromából is színművet alkotott «Zrínyi Miklós* czímmel. 
E darab összehasonlítása a Körnerével, bizonyára még több érdekkel 
járna, de eddigi kutatásunk e drámát kezünkhöz még nem juttatta. Ha 
rövid időn megkapjuk, nem feledkezünk meg róla, mivel úgyis szán
dékunk Zrínyi Miklós esetének különböző magyar és német földolgozá
saival bővebben foglalkozni.

K ardos A l bert .

Martialis Vili, 31.

Minden jót elmondsz te magadról, Dento. Az imént 
Nősülvén már kérsz gyermek-előjogokat.

Ámde a sok folyamodváunyal zaklatni urunkat 
Szűnj meg s Romából végre hazádba eredj. 

Hosszú időre magára hagyott nődnél, haza térve, 
Míg hármat kívánsz, négy gyereket ne találj.

Martialis IX, 46.

Gellius építget folyvást. Majd végzi a pitvart,
Majd vesz az ajtóknak kulcsot, avagy lakatot.

Most itt, majd meg amottan az ablakokat kijavítja,
S épületén örökös tennivalója akad.

Hogyha barátja pedig pénzt kölcsön kérni merészel,
• Építek* szóval főzi le Gellius őt.

IQ. R eményi E d e .
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A könyvnyomdászat vázlata. Irta Aigner Karoly. I. rósz. Budapest, Wil- 
keus és Waidl könyvnyomdája, 1883.

Ily cziraű könyv (k. 8-r., XV+91) hagyta el a napokban a sajtót. 
Az Előszóban, mely 1883 május havában kelt, a szerző hivatkozik arra, 
hogy Ballagi Aladárnak érdekesen írt műve azon hiányban szenved, 
hogy a nyomdászat úttörőit, korszakalkotóit sorolja fel csupán, és fel- 
adatuál tűzi ki magának a «nyomdászok lehetőleg teljes jegyzékét ÖRsze- 
állítani, s a mennyire lehetséges volt azok működési idejét m eghatá
rozni*. Azoukivűl iparkodott a magyarországi könyvnyomtatás tö rté
netére vonatkozó értekezéseket és kisebb-nagyobb közleményeket jegy
zékbe szedni (p. V—X). Felosztására nézve ezen első rész a nyomdászat 
története Magyarországon annak behozatalától a 18-ik század végéig ; 
a második rész fogja a 19. századot tárgyalói.

Ennyit általános tájékozásul. A részletek bírálatába e folyóirat
ban nem bocsátkozhatunk, csak egy pár példát akarunk felhozni annak 
bebizonyítására, hogy Aigner mily felületesen dolgozott s hogy mily 
ovatosan kell használni munkáját.

Az első 10 lapon a nyomdászatnak történetét adja külföldön, 
elég zavartelőadásban. így pl. p. 10 mondja, hogy a XVI. század be
álltával Francziaországban a nyomdászat gyorsan elterjedt. Nevezetes 
nyomdászok voltak Badius, Morei, Stephanus, Wechel és Didót, a 
miből az olvasó ugyan nem sejtheti, hogy évtizedek, sőt századok 
esnek az itt egymás mellé állított nyomdászok működési ideje 
közé. P. 2 Alexander de Villa Deit «Gallus Sándor**nak, p. 9 Ko- 
burgér Antalt «Koburger Antóniának, Joannes de Spira-t, Speyeri 
Jánost tSpeyer János»-nak nevezi. Vagy mily érdekes és mily nagy 
kritikára vall a következő passus (p. 2. 3): «Ezen nagyszerű ta
lálmány felfedezőinek nevei, kiknek érdemeiket három század óta foly
ton kisebbíteni akarják, a fentemlitett hárman [Cennini Bernardo, 
Vailbecke Lajos, Briton János] kívül a következők: Panfilo, Gensfleisch, 
Coster, Gutenberg, Füst, Schötfer, Han Ulrich, Jenson, Mentelin, 
Pannartz, Regionion! anus, Gresmund, Pfister, Bamler, Zainerés Sweyn- 
heim*. Ebből tehát egyebektől eltekintve az is kitűnik, hogy Geus- 
Üeiscli alias Gutenberg János, kinek életét Aigner nem épen alaposnak 
mondható előadásban ismerteti, két egészen külön személy volt. — 
Áttérve a hazai nyomdászat történetére, valóbau bámulatra méltó 
Aigner tájékozatlansága. Szerinte (p. 10. 17. 19) Hesz András a Chro- 
nicon Budense-t 1472ben fejezte be (14-73 helyett), nem tudjuk «hogy 
Hess mely könyveket nyomtatta vagy hogy egyáltalán nyomtatott e még
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valamit*. Egészen új, hogy «1484-ben alapította KirchemiFegerTibold 
nyomdáját Budán. Feger műhelye 10 évig működött s 1494-ben, hihe
tőleg Feger halálával a nyomda megszűnt*; két oldallal odább pedig 
a XV I. század második felébe helyezi úgy Kirchemi Feger Tiboldot 
mint a mohácsi vész előtti többi könyvárusunkat, kik közöl csak a követ
kezőket ismeri: Riim György, Pa;p János, Kaym Orbán, Heckel István, 
Schaller Jakab, Milcher Mátyás és Muer György. A többi részletekre 
nézve legyen elég megjegyezni, hogy Aigner Szabó Károlynak a könyv- 
kiállitási Kalauzban közzétett dolgozatát nem ismerte, minek követ
keztében művének 1711 ig terjedő része csak úgy hemzseg a hibáktól. 
Reméljük, hogy Aigner művének második részének kidolgozására 
több gondot fog fordítani; az első rész azon adatai, melyeket ha
marjában ellenőrizhettünk oly hibásak, hogy méltán bizalmatlanokká 
tettek bennünket a többi adatok hitelessége iránt. Á. J.

Magyar stilisztika és gyakorló könyv. A legújabb tanterv és utasítás sze
rint a gymnasium IV. osztálya számára irta Dengi János. Budapest,
1883. Eggenberger.

E könyv világos, jó magyarsággal van irva, és a mint a czimből 
is megtudjuk a «Tanítás terve* s a hozzá adott «utasítások* szerint ké
szült. — Az utasítások azt követelik, hogy a IV. osztálybeli stilisztikai 
tanítást össze kell kapcsolni az olvasmányokkal, tehát az olvasmányok 
adataiból, a melyeket a IV. osztályban fejtegetnek, magyaráznak, kell, 
hogy a stilbeli kellékek ismertetése induljon. E kissé homályos utasítás azt 
akarja értetni, hogy az olvasmányokon kell, mind az értelemre ható 
(egyszerű, közönséges), mind az érzelemre ható (szép, felsőbb) stilus 
kellékeit felmutatni s azután szabályokba foglalni. — Ez igen helyes 
utasítás ; de való értelme nem az, hogy tehát a IV. gymnasiumi osztály
nak külön olvasó s külön stilisztikai könyve legyen, hanem, hogy olyan 
olvasó könyv kell, mely azon tekintetből készült, hogy a stilisztikai 
tanításnak megfelelő alkalmas darabokat magában foglalja. Itt támad
hatna ugyan paedagogiai kérdés, vájjon lehet-e már a gymnasium IV. 
osztályában az egész stilisztikát tanítani, vagy helyes-e a stilisztikai 
tant is felszabdalni, hogy több osztálynak jusson belőle ? Azonban mel
lőzvén ezt a kérdést, mert most a tanterv és az utasítások döntenek, 
ismétlem, az utasítások helyesen követelik, hogy a IV. osztályban fej
tegetett olvasmányokon kell a stilisztika kellékeit kimutatni, minél
fogva a szabályokba foglalt stilisztikai kellékek az olvasó könyvnek 
szükségos colloramiumát tegyék.

Ámde van-e olyan olvasókönyv, mely a stilisztikai tanítás czéljá- 
ból készült a gymnasium IV. osztálya számára ? Én ilyet nem ismerek 
s Dr. Dengi János sem imer, különben azt vette volna elő, s annak co-
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rollariumául készítette és foglalta volna össze a stilisztika szabályait. 
Nem ismervén pedig olyan olvasó könyvet a «Simonyi Zsigmond Ma
gyar Nyelvtana mondattani alapon ; a középiskolák I. és II. osztálya 
számára* lebeg vala szeme előtt. — A helyes methodussal is helytelenül 
lehet élni: Simonyi nevezett könyvéről nem mondhatom, hogy helyesen 
él a helyes methodussal. A mit S. Zs. könyve az első 13 lapon elmond, 
annak olvastatását is el kellene tiltani a gymnasium első osztályában, 
mert ez grammaticájának legvégire való; ez itt csak mellékesen legyen 
mondva.

Dr. Dengi János «úgy vélt hasznos szolgálatot tenni a tanügynek 
s kartársainak, ha egy oly stilisztikát kisért megirni, mely mig előadása 
módjában az eddigieknél egyszerűbb, szorosan az utasítások által kije
lölt úton halad. — Módszeres stilisztikát í r t ; semmiféle szabályt nem 
mond addig, mig ennek értelme s mibenléte a tanuló előtt megvilágítva 
nincs* (IV). Minthogy szorosan követi az utasítások által kijelölt u ta t, 
tehát igazán az olvasmány összefiujyö előadásán kellene a stilisztika csi- 
nyát-binyát éreztetni, kitaláltatni a tanitványnyal; tehát mindannyiszor 
olvasmányi darabokat kellene előrebocsátani. Ámde Simonyi Zs. gram- 
maticáját tartván szeme előtt, ennek útmutatását követi. — Simonyi 
ugyanis mondattani alapon akarván előadni a nyelvtant, nem csinos, tet- 
szős történetkét vagy mesét közöl, melyet a 10 éves fiú örömmel olvasna 
s azon örömmel is keresné föl a grammatikai jelenségeket, hanem ilyen 
száraz, puszta mondatokkal kezdi meg tanítását: «Volt egyszer egy 
vitéz király. — Tó partján egy kunyhó állott. Szegény halász lakott 
benne. Kelj föl édes anyánk! Jaj nekem fáj ez az asszony.• A ki nem 
tudja, mennyire nagy nyűg a fiú emlékezetére, de kivált értelmére az 
egyes mondatok, melyek közt nincs kapocs, melyek nem tesznek egy 
egész mesét vagy történetet, az nem pedagógus; a ki pedig az első lecz- 
kében 10 éves fiú elébe ilyen mondatot: ja j, nekem fá j ez az asszony, ir, 
az nemcsak nem predagogus, hanem még erkölcsileg is igen szegény egy 
ember. Meg kell mondani, hogy S. Zs. a könyve IV. kiadásában kihagyta 
azt. Dengi is csak egyes mondatokat ád elő (szándékosan). De mindjárt 
itt mondom, hogy sehol egész könyvében nem találok olyan mondatot 
vagy vers foszlányt, melyet a precfagogia kárhoztathatna. — Az én véle
ményem az, hogy a stílust általában s annak fajait különösen nem 
egyes mondatokon tanulhatni, hanem egész darabokon. — A szerző «a 
stílus változását* akarván mintegy éreztetni, azt így teszi: «Ha a mó
kust Írjuk le, elmondjuk mind azt a tulajdonságát, melyek a többi álla
toktól megkülönböztetik; ekkor megismertettük a mókust . . . .  A 
tárgyat azonban más szándékkal lehet leírni. — Ha a mókust mint 
kedves, vidám állatot irjuk le, elmondjuk annak bohóságait, melyeke 
életében tapasztaltunk, élénkségét és csíntalanságát, mely lényegében
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nyilatkozik; szóval mind azokat a tulajdonságait, melyek az olvasó 
előtt kedvessé tehetik.* Az első leirás egyszerű, a másik leírás szép stilus 
lesz. S igy folytatja a szerző: «A stilisztika csakis azokra a szabályokra 
szorítkozik, melyek útmutatást adnak az írónak, hogyan lehet egysze
rűen s hogyan szépen írn i; tehát megismertet az egyszerű és szép stílus 
szabályaival.* Lehetetlen, hogy mind a tanító — a ki ezen könyv sze
rint akarja tanítani a stilus szabályait —, mind a tanítvány — a ki ezen 
könyvből tanulja a stilus szabályait — ne óhajtsák, bár Dengi úr meg
mutatta volna a mókusnak, mind egyszerű, mind szép stílussal való 
leírását, mert a látható, olvasható példa jobban tanítana, mint akár 
mily hosszú beszéd.

A könyvnek tartalma ez :
I. Egyszerű stilus; értelemre ható kifejezési mód. EDnek két tu

lajdonsága van : Érthetőség és Jóhangzás.
Az Érthetőségre tartozik 1. nyelvbeli helyesség, 2. tiszta magyar

ság, 3. a szók helyes választása, i. szabatosság (pnecisio), 5. világosság. 
A mi az 1-sőt, a nyelvbeli helyességet illeti, jó volna azt a synonymák, 
hasonértelmű szók némi teljesebb lajstromával, p. o. vágni, szelni, met
szeni ; hid felett, hid alatt, hidon felül, hidon a lu l; királylyá teszik, király
nak teszik, stb. stb-félék különböző jelentéseinek kitüntetésével felvilá
gosítani, a mi igazán a IV. osztálybeli tanítványoknak való, s a stilus 
tanításánál legalkalmasabb tárgy is.

A tiszta magyarság rettenetes nehéz kérdés. Ha én az idők haszná
lására figyelmeztetem az írókat, hogy tuda nem egy a tudott alakkal, 
hogy tuda imperfectumi értelemmel véve germanismus : az Universitas 
philologusai szintúgy mint a gymnasiumok doctorai fellázadnak: miért ? 
Mert se a magyar kofa, 6e a magyar kocsis, se a magyar paraszt — a 
városi ember úgy sem tud magyarul — nem ösmerik azt a külömbsé- 
get, sőt általában nem is ösmerik a tuda alakot (de Erdélyben ismerik 
még): ámde összevissza kevervén a tuda és tudott alakokat — mit a kö
zönséges beszéd sohasem teszen — azt hiszik, hogy tiszta magyarsággal 
írnak. — A német szókat, általában az idegeneket, mint forspont, fesch, 
miket Dengi felhoz, könnyű mellőzni és mellőztetni, illyet i s : kérni 
hagyja magát könnyű a kéreti magát-tál javítani: nehezebb már ez:
• Nem áll hatalmában magát megbosszulni.* Ez németes kifejezés, úgy
mond Dengi, magyarosan így hangzik: «Nem áll hatalmában, hogy 
magát megbosszulja. * De vájjon magyaros-e az: nem áll hatalmában? 
nem magyarosabb-e: nincs módja, hogy stb. vagy egyszerűen: Nem 
bosszulhatja meg magát? Ahhoz a németes mondathoz egy hosszacska 
elmélkedést csatol a szerző, melynek veleje azt akarja velünk értetni, 
hogy a német kifejezés rövidebb, a magyar hosszabb, kényelmesebb. 
A gondolatok összeszoritása ellenkezik a magyar szellemmel. Az idegen (né-
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met, latin) nyelvek eredeti sajátsága a rövidség, tömöttség: a mienké a  
fesztelenség, könnyűség, kényelmesség. — Erre csak azt mondhatni : Ki, 
mikor, hogy p. o. ezt: meglásd, megverlek, a mivel a magyar anyák in te 
getik fiaikat, nem tudom, melyik idegen nyelv fejezhetné ki rövidebben, 
tömörebben. Azért tankönyvekbe nem valók az ilyen sokat m arkoló, 
semmit fogó bölcselkedések.

Szokás az úgynevezett külszenvedo igét nem magyaros igének, nem  
magyaros alaknak tartani: mintha idegen nyelvnek a hatása képes volna 
más nyelvben igealakot teremteni! f

Általában pedig, mikor germanismusokról beszélünk, nem szabad 
fordításokon, hanem eredeti darabokon kell azokat felmutatni és m egbé
lyegezni. Ki is akarna német közmondásokat magyarúl fejezni ki szó- 
szerint ? mert a szerzó ilyenekkel is példázgat.

Az érthetőségen kivül kellemességre is kell törekednünk, m elyet 
a jó  hangzás szül. Ezt egyes szókon és mondatokon mutatja fel szerző, 
de nem mindig alkalmatos példákon. Az egyhangiiság, mely bizony a 
jóhangzásnak ellensége, a magyar nyelv természetével jár, mert a z t a 
vocalisok illeszkedése okozza. Ember, embernek, emberek, embereknek 
stb. nagyon egyhangú szók, de a bajról annál kevésbbé tehetni, hogy az 
irodalmi nyelv az ó'-s kiejtéseket kiküszöbölte. A két szók utó- és elő 
vocalisa p. o. sárga alma nem kellemetlen találkozás a magyarban, 
mert az alma elővocalisára hangsúly esik ; de sarg’ alma sértené a hal
lást. Viszontag a gazdasszony, de a gazduram is jól hangzik. — Szerző 
ilyen példát is hoz fel: nyers verspárt gyártott. Bizony ez rosszúl hang
zik : de nem is találta meg egy Írónál sem. — Ha el kel, jó lesz : m ajd a z t 
mond csak. Ezek a mondatok is nehézkesek, úgy mond a szerző. Én nem 
tudom, miért volna az első mondat nehézkes; azért-e, mert egytagú 
szókból áll ? A második mondatot magyar ember se nem ejti, se nem 
irja, tehát semmire semmit sem bizonyít.

A mondatok jó hangzását bizonyára a helyes szórend is m utatja. 
De erre nem jó költőkből vett példákat hozni fel. A mi könyvünk legin
kább illyen példákkal illustrál; ezt nem helyeslem. A könyv azt a fel
adatot tűzi maga előtt: a IV. gymnasiumi osztálybeli tanítványt egy
szerű, értelmes azután szép stílusra szoktatni (ez pedig próza-stilus) ; 
mert a verstant kizárja, más, következő évre halasztja.

A szép stílusnak tulajdonai: az Élénkség és a Szemlél hetöség. Az 
Élénkséget a szó- és gondolat-alakzatok (figuráé verborum, figuráé senten- 
tiarum) adják meg. A szerző ezeket nagyon helyesen tárgyalja, de no- 
menclaturája ollyan bő, a miilyen a régi görög írók commentatoraié. A 
sok görög terminus technicus (zeugma, proto—meso—hypo—zeugma, 
diplo8Ís, anaphora, epiphora, epizeuxis stb. stb.) nem a gymn. IV. ősz-
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tályának való; nem szabad ezt az osztályt illyenekkel már előre elret
tenteni a görög tanulástól.

A stilus Szemlélhetőségét így határozza meg az iró : «A gondola
tokat kétféleképen lehet szemlélhetővé tenni, vagy úgy, hogy a gondola
tot magát a rá vonatkozó kifejezésekkel teszszük világossá, mint a festő 
alakjait az alkalmasabb színekkel, — s ez eljárást festésnek nevezzük. 
Vagy pedig, hogy a gondolat helyett egy másikat mondunk, mely azt 
szemünk elé állítja, mint a kép az eredeti alakot; ezek a képes kifejezések 
(tropusok).» — Egy gondolat helyett nem tehetünk ugyan más gondola
tot, hanem a gondolatnak egyik kifejezése helyett tehetünk egy másik kife
jezést. — Szerző általában a latin sententia-1 gondolatnak is nevezi, s 
vét a logika ellen : de nem okoz vele nagy bajt. Egyébiránt a példák, a 
melyekkel a festést világosítja, mind jók; hogy költeményekből veszi 
azokat, csak természetes, mert a költői előadás leginkább avval, mit a 
szerző festésnek nevez, külömbözik a prózától. De a trópusoknak a pró
zában van több alkalmuk szerepelni; szerző elég bőven tárgyalja a 
metonymiát (névcserét), metaphorát (hasonlatot), meg az abból kinövő 

allegóriát.
Legvégén az 50. §-ban a próza és vers külömbségét érinti röviden. 

Ismétli, hogy a próza lehet egyszerű, milyen szokott lenni a levelek, pol
gári és peres ügyiratok, ismeretterjesztő czikkek, tankönyvek stb. prózája.

Lehet szép próza, milyen a regények, elbeszélések, beszélyek (novella), 
rajzok, emlékbeszédek, szónoklatok stb. prózája.

A költészetnek lényege és tulajdonsága, hogy yyönyörködtessen, 
úgymond. A zsoltárok, PyndaruB ódái, a görög tragoediák chorusai, egy 
keresztyén egyházi éneknek czélja mégis más, mint csupán gyönyör
ködtetés.

Nem mondhatom, hogy Dengi könyve néhol néhol a logika (philo- 
sophia), testhetika, az irodalmi történetek ellen nem vétene: más felől 
azt kell mondanom, hogy nem rosszy sőt nem egy tekintetben is jó köny
vet írt. De már arra nézve, hogy iskolai könyvnek ajánljam-e, bizony nem 
merek bátran véleményezni. Ha ezen 85 lapból álló könyv azon olvasó 
darabokat is magában foglalná, a melyekben mind azt a stílusbeli taní
tást, melyet Dengi közöl, gyakorolni lehetne, azt javasolnám, hogy 
privilégiumot eszközöljünk neki a gymnasium IV. osztálya számára. 
De ha megnézem azon olvasó könyveket, a melyek kezemben voltak, s a 
melyek egy egész kötet olvasmányt adnak a IV. osztálynak, s ha ezt a 
jó «olvasó» könyvet (mert ilyennek tartom), a melyről szólok, mellé 
teszem, azt kérdem: el birja-e az illető tanár az ezen osztálynak szánt 
olvasmányok csak felét is a «magyar stilisztika és gyakorlókönyv* egé
szével olvastatni a kitett órák folytában.

A Lugosi főgymnaeium tanártestülete ajánlja a könyvet, mert
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hosszas tapasztalat után mondhatja, hogy a Bodnár Zs. irálytana és 
olvasókönyve, a Laky D. irálytana s a Névy L. stilisztikája a stilisztikai 
tanulmányok sikeres előadására nem eléggé alkalmasak. • De a tanártes
tület nem teszi magának azt a kérdést, a melyet én tettem, s a melyre 
ő felelhetne, holott én nem felelhetek reá. Egyik gymnasialis bajunk, és 
talán legfőbb bajunk, az, hogy a tanítványok kezébe egy rakás könyvet 
tolunk, a melyeknek csak kicsi részben, gyakran épenséggel nem ve
hetik hasznukat. Ez a könyvek megvetésére veszi a tanítványokat, s 
nem nevelheti bennük a könyvekben foglalt tudománynak szeretét vagy 
épen tiszteletét.

Minthogy azonban Dengi János magyar Stilistikai és Gyakorló 
könyve általában hasznavehető dolgozat, és remélhető, hogy a hozzá 
ígért olvasókönyvvel még hasznavehetőbb lesz, engedélyezése ellen uem  
tehető alapos kifogás.

Budapest, 1883. apr. 20-án.1)

1. Gramatica romána in scólele elementare. Partea I. Anul al 3-lea si al
4-lea de scol*.

2. Gramatica romána, Gnrs practip pentru invetatorii si invetatorele stb.

Magyarul ezt teszik e czimek:
1. Rumun gram. elemi iskolák számára. I. Rész az iskola 3-ik és 4 -ik  

osztályának; 2. Rumun gr. stb. gyakorlati cursus tanítók és iskolák szám ára , 
(— kiegészítem fordításban a czimet —) a kik és a melyek a 3-ik és 4-ik 
osztálybeli tanítványokat tanítják, valamint a praeparandiák ne vendé
keinek számára is. Irta Mandreanu Vasil, Lúgoson, 1882. Az I. 45 kraj- 
czár; a II. 1 frt 20 kr.

Az I. Gramatica tartalma ez :
Substantivum és articulus, öt olvasmány nyal, Pronomen 2, Adjec- 

tivum 5, Numeralia 1, Verbum 5, Pnepositiók 1, Adverbium 1 , Con- 
junctio 3, Interjectio 2 olvasmánynyal.

Az írónak eljárását két olvasó darabbal mutatom meg. Az 1. da
rab «cánele lacom» azaz, a torkos (kapzsi) kutya; az az ismeretes mese 
a kutyáról, a mely egy darab húst. a szájában tartva keresztül fut a 
hidon, s a vízben a maga húsának visszatükrözését látván, ez után kap 
s elveszti a való húst. Ez olvasmány után következik 1 . annak előadása, 
mi útakon jut az elme a külső dolgok ismeretére ? Látás, hallás stb. utján. 
Van tehát öt kapuja a léleknek, melyeken által belénk jutnak a dolgok 
ismeretei; azokat érzékeknek nevezzük (5 portile sufletului; 5 simturi.)

Examinare p. o. mi vesz minket körül a világon ? mi által ismer
jük meg ? stb.

*) Az Országos Közoktatási Tanács egyik bírálata.
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2. É lő lény és dolog micsodák ? mi által külömböznek ?
Examinare p. o. van-e külömbség a világon lévők között ?
3. Substantivum. Az embereknek és a családoknak külön-külön 

neveik vannak ; de a dolgoknak is vannak neveik stb. Ezeket a neveket 
substantivumoknak nevezzük.

Gyakorlatok: mondjatok neveket az iskolában, hon a házban, a 
konyhában stb. levő dolgokról; mondjátok meg a test részeinek neveit 
stb. stb.

Examinare. . .
4. Articulro. az ul v. I. v. u v. a ; van articulusos és articulustalan 

substantivum.
Gyakorlat, az olvasott darabból.
Feladat: Következő 6zók ; casa, masa, parete stb. stb. fejeztesse

nek ki az articulussal.
A 10. darab «Copilul neascultator*-a szófogadatlan fiú. Kornél ele

ven, de szófogadatlan fiú. Egyszer reggel hazulról elmegyen a fiú ; az 
atya inti, ne menj ma a jégre, mert már gyenge stb. A fiú nem hallgat 
az intésre, a jégre megy, az leszakad alatta s Kornél belémerül a vizbe. 
Hiába szalad oda az atya, a viz elragadja a fiút stb. Képzeljétek a szü
lék fájdalmát stb. Ha a szülék valamitől eltiltanak bennetek, fogadjáto 
szavokat, mert íme a szófogadatlanság következése.

Ez után jő :
1 . Az adjectivumok articulussal való használata ;
2. az adjectivumok ragozása: m int:

N. nefericitui domn, — meg :
N. domn ul nefericit 
N. nefericiía dómna stb.
N. dómna nefericita stb.

Gyakorlás. Examinare. Feladat.
A következő olvasó darabokon, melyek a verbum fejtegetése után 

következnek, a mondatok mivoltát, külömbségét stb. mutatja meg 
az iró.

Végre a 48. §-ban tárgyalja röviden a «Silabe. Litere. Alfabetul.»
Examinare. G yakorlat; a 49. §-ban a hangok elváltozásait (schim- 

barea sunefelor). Examinare.
Az 50. §-ban ott van: mi a gramatika ? Examinare. Generale.
Én ennél ügyesebben irt, a gyermekek felfogásához jobban alkal

mazható s helyesebben válogatott olvasó darabokkal ellátott elemi 
nyelvtant nem ismerek. Én tehát ajánlva ajánlhatom ezt a Gramatica 
romanat.

A 11. Gramatica, mint a czimben ki van mondva, a tanítóknak, 
pnnparandiáknak szól. Az iró a X—XIII. lapokon a leczkék tervét
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mutatja fel, a heti órák számával és a tanítandó tárgyak megnevezésé
vel mind a 3-ik mind a 4-ik osztály számára.

A könyvben magában ugyan azon olvasó darabok következnek 
egymásután s az iró legnagyobb világossággal adja elő, mikép forgolód
jék a tanító az elótte levő tantárgyak fejtegetésében. Minden darabka 
vagy szakasz után ott van: lUcapitulatiune, Examinare, D epr ind é r i-gya
korlatok , mások és bővebbek, mint az I. Gramaticában. Ezen kalaúzzal 
szinte lehetetlen nem jól tanítani az előttünk fekvő grammatika szerin t.

Véleményemet ismételvén s erre a részre is alkalmazván, ajánlom  
a nevezett két tankönyvet.

Budapest, 1883. apr. 10-én.1)

Katona József és Bánkbánja, irta Gyulai Pál. Budapest, 1883. Franklin- 
társulat. 309 1. Ára 2 frt. (A Kisfaludy-Társaság k adása.)

Nem követem el azt az ízléstelenséget, hogy erről a gyönyörű 
könyvről hosszú dicsériádát irjak. Nem szorúl az dicséretre. Alapos 
kutatásnak s tanúlmánynak érdekes eredményeit találjuk itt oly ízléssel 
és tapintattal feldolgozva, hogy e művet az irodalomtörténeti mono- 
graphia legjobb mintái mellé állíthatjuk. A következő megjegyzések 
azért sem dicséret, sem kritika nem akarnak lenni. Nagy figyelemmel s 
ritka élvezettel olvastam e könyvet, mely már 1861-iki alakjában is leg
kedvesebb olvasmányaim egyike volt, s olvasás közben itt-ott kis jegy
zeteket írtam a szélére, melyeket a következőkben összefoglalni s indo
kolni szándékozom.

A könyvben három részt lehet megkülönböztetni: a biographiait, 
mely Katona életével s emberi jellemével foglalkozik, az irodalom tör
ténetit, mely a Bánk-tragédia tárgyát magát s behatóan a korabeli szín
ház 8 dráma állapotát tárgyalja, és az aesth etikait, mely tBánkbán* 
elemzését adj 9.

A biographiai részt főleg a tárgyalás megnyerő s lebilincselő han 
gulata teszi oly élvezetessé. Bitkán olvashatni ily egységes hangú élet
rajzot, mely magában is önálló értékű dolgozat. Némelyek talán tú lsá
gosnak fogják találoi a szerző elegikus felfogását, de mindenki kénytelen 
lesz elismerni, hogy az nem külső máz, hanem magából a tárgy te r
mészetéből folyik. BészemrŐl csak egy pontban nem csatlakozhatom 
egészen Gyulai nézetéhez: a költőnek szüleihez való viszonyát értem. 
Nem mintha ezen viszony nemességét és gyöngédségét legkevésbbé is 
kétségbe voDnám; de merészeknek tartom a szerzőnek e viszonyra 
alapított következtetéseit. Gyulai ugyanis (45.1.) úgy tünteti f el Kato
nának elpártolását a színészettől és irodalomtól, mintha ezt kizárólag

1) Az Országos Közoktatási Tanács egyik bírálata.
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szülei iránti kegyeletből tette volna. Ez talán mégis túlzó felfogás. 
A színészet és irodalom akkori állapota hazánkban csak a nagyon 
könnyelmű vagy nagyon erélyes embereket birta meghódítani; Katona 
sem az egyik, sem a másik nem volt. Erélytelen, gyenge, ingadozó, 
félénk ember volt, és — azt hiszem — talán beteg is. ő  visszariadt a 
bizonytalan állástól, az elégtelen jövedelemtől, a biztos nyomortól, 
melylyel műkedvelő szinészkedése idejében elég alkalma volt megismer
kednie. A küzdelem nem volt az ő hivatása; jól mondja Gyulai (156.1.):
• kevés volt benne a támadó erő és semmi abból a szilaj elszántságból, 
mely óhajtani szokta az akadályokat, hogy győzedelmeskedjék rajtok* ; 
tépelődő szelleme, problematikus jelleme, elegikus hangulata eleve is 
alkalmatlanná tették őt oly életpályára, milyen akkor a magyar színész 
és iró pályája volt. Hogy ily természetű ember gyermeki kötelességeit 
is egy kissé sentimentálisan fogta föl, az elég valószínű, de én nem erre 
fektetném a fősúlyt. Nem gyávaság vagy korlátoltság, a mik ellen 
Gyulai őt védi, volt az ő fiúi kegyelete, bizonyára nem ; csak beteges 
egyéniségének egy jellemző symptomája, melyet sem dicsérni, sem kor
holni nincs sem okunk, sem jogunk.

A biographiai adatok közöl nehányat legújabban1) helyreigazí
tottak. így a költő családja nem a Nyírségből származott, hanem tős
gyökeres kecskeméti faj volt; nem is volt nemes, hanem, mint Toldy 
előtt mondták, közsorsú, mit már abból is láthatni, hogy a költő ősei 
mind az adózók névsorában foglalnak helyet; végre a költő nagyatyját 
nem Tamásnak, hanem, mint a költőt magát és ennek atyját, Józsefnek 
hítták. Mind lényegtelen adatok, melyeket azonban helyre kell igazítani.

Az irodalómtörténeti rész a fővárosi magyar színészet történetét 
1790-től 1815-ig tárgyalja, épen olyan alaposan mint érdekesen. Kato
náról ez időre vonatkozólag csak annyi volt megállapítható, hogy 1810. 
és 1815. közt többé kevésbbé szoros viszonyban élt a színészekkel, mint 
műkedvelő színész és drámaíró, kirandúlt velők vidékre is, sőt négy 
hónapig mint rendező is működött köztük ; átélte tehát az első pesti 
magyar színészet minden viszontagságát egész addig, míg az újra ván
dorútra kelt. Ez időben szerzett tapasztalatai nem igen csábíthatták 
a komoly és tépelődő ifjút ezen pályára; 1816-ban letette az ügyvédi 
vizsgálatot s végkép búcsút vett a színpadtól.

E részbe tartozik a harmadik fejezet is, melyben Gyulai Katona 
ifjúkori drámáit fejtegeti. Meggyőződésem szerint Katona mind ezen 
darabokban német drámákat dolgozott át, több kevesebb önállósággal. 
Ezt, nézetem szerint, Katona maga is beismeri, midőn Bánkbánt első 
művének nevezi, — kétségtelenül első önálló, eredeti művét érti alatta.

l) Budapesti Hírlap és Fővárosi Lapok 18<Sli. április 15.
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A korabeli kifejezésekre: «eredeti», «irta» vagy «készítette*, m i n t a  
tapasztalás mutatja, nem fektethetni nagy súlyt. Ügy látszik, csak o t t  
jelölték meg az idegen alapon készült drámát fordításnak, hol n e m  
sokat vagy épen semmit sem változtattak rajta, vagy a hol az a nagyobb 
közönség előtt (nyomtatásból vagy a német színpadról) ismeretes volt. 
Gyulai nem kereste az eredetieket, magam sem tudtam még azo k at 
sem megkapni, melyeknek czimeit felkutatnom sikerült. Talán nem  is 
érdemes, nagyon utána járni a dolognak, mert a mit a korabeli n é m e t 
lovag- s rémdrámákról általában tudunk, teljesen elegendő arra, hogy 
Katona e műveiről, még ha mind eredetiek volnának is, helyes Íté lete t 
mondhassunk. Ő maga nem sokra becsülte gyakorlati szinészkedésének 
e mellékes gyümölcseit, melyeket ki nem nyomatott, melyeket u tóbb , 
Bánkban }a előtt, egyenesen megtagadott.

Hogy e felfogásom, mely Gyulaiétól lényegesen eltér, helyes, 
egyelőre csak egy példával bizonyíthatom, de ez a példa nagyon é rd e 
kes. Katona negyedik drámája : István, a magyarok eUo királya. E r e d e ti  
vitézi nézöjáték négy fölvonásban, a magyar nemzeti játékszínre szabadon  
készíttetett Katona József által Pesten, 1813. júliusban. Gyulainak is fel
tűnt (66.1.), hogy Katona e munkát • szabadon készítettnek* mondja.
• Ez átdolgozást is jelenthet, de jelentheti valamely történeti rajz föl
dolgozását is», jegyzi meg Gyulai, ki az utóbbit látszik hinni, ta lán  
mivel Katona «eredeti»-nek czimezi művét. Pedig e dráma a következő 
német *mű átdolgozása: Stephan dér Erste König dér tíu n gam . K in  
Schauspi-el in sechs Aufziigen von Xavier (Hrzick, Mitglied dér hoclujrafiich- 
Unwerth'schen deutschen Opemgesellschaft in Ofen und Pest, Pest, bei Joh an n  
Michael Landerer, Edlen von Fiiakat, 1792, 184 lap. Ajánlás: Dér edlen  
Nation dér Hungarn in Vnterthiinigkeit geividmet von ikren (! )  Verehrer 
dem, Verfasser.1)

Katona a darab teljes cselekvényét átvette e műből, de tetemesen 
rövidítette, sok epizódot elhagyott s jobban összevonta az eseményeket. 
Színi szempontból a magyar átdolgozás sokkal jobb, mint a német e re 
deti, mely inkább dialogizált lovagregény, mint igazi dráma. De fel
tűnő, hogy Katona, ki a darab szerkezetével ily szabadon bánt el, a 
dialógusban nagyrészt hiven ragaszkodik az eredetihez, úgy hogy még 
drámájának az oly helyei is fordítások, melyek magyarosabb szerkeze
tüknél fogva eredetieknek tetszenek. A magyar s a német dráma je le 
netei a fővonásokban következőleg felelnek meg egymásnak :

*) Uj kiadása 1803-bau jelent meg. Ugyanazon szerzőtől (ki, úgy 
látszik, 1811-ig működött a pesti német színháznál): Achilles und Polyxena , 
Eine Tragödie in 5 Aufziigen, in elegischer Versart. Pesth, 1808. Tratt- 
ner, 233 1.
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Katona: G irzick:
I. felvonás 1 — 2 . jelenet I. felvonás 1 — 4. jelenet

» 3. * III. 1 .
» 4. » III. » 2 —3.

5. » II. 2 . »
» G—8 . • II. » 3— 7. »

H. 1 — 2 . * IV. 1 — 2 . »
» 3— 6 . * III. . 8 — 1 0 . »

m . * 1 — 5. » IV. » 3— 7. 1

6 —8 . » V. 2—4. »
IV. 1 — 2 . » V. 4— 5. ft

* 3— 5. * VI. 1 — 2 . »

Már e jelenetek áttekintéséből is világos, hogy Katona mily gyö
keresen bontotta fel az eredeti darab szerkezetét és, mint említettem, 
kétséget sem szenved, liogy a magyar darab egyszerűbb és színszerfíbb 
a németnél. Csak az utolsó jelenet, melyben Asztrik a koronával fellép, 
a német darabban csattanósabb. De magával a szöveggel szemben Ka
tona, a törléseket nem tekintve, kevés önállóságot mutat. Ezt bizo
nyítja minden jelenet. Csak egy két mutatvány :

Katona. I, 3. Girzick. III, 1.
Kupa. Már tovább nem várakoz

tatom, herczegné! Igen vagy 
nem?

Adelhaid. De ily hirtelen ?

Kupa. Igen vagy nem ?

Adelh. De ily hirtelen !
Kupa. Ily egyenes szivüleg, akarád 

mondani ? Űgy-e az nem tetszik 
neked ?

Adelh. Vezér!
Kupa. Vagy talán hizelkedő sza

vakkal hódoljak asszonyi büsz
keségednek ?

Adelh. Vezér, micsoda beszéd ez ?
Kupa. Vagy talán szégyen azt mon

dani : Kupa vezér az én férjem ?

Adelh. De miért ösztönzői en
gem ily hirtelen elhatározásra, 
a mely —

Adelh. Ihr bestürmt mich zu sehr, 
Fürst! Wie kann ich mich so 
hastig entschliessen ?

Kupa. Einschneller und festerEnt- 
schlu88 war mir von jeher eigen, 
und ich sehe nicht ab, warum 
ihr so zaudert; oder missfállt 
euch mein Antrag ?

Adelh. Nein doch.
Kupa. Oder ist euch meine gerade 

Offenherzigkeit zuwider?

Adelh. lm geringsten nicht.
Kupa. Oder soll ich mit schmei- 

chelnden Worten eurer weibli- 
chen Sprödigkeit huldigen ?

Adelh. Welche Reden, Fürst ?
Kupa. Oder setzt weibliche Sprö

digkeit eure Ehrbarkeit in so 
enge Schranken, dass ihr noch 
nicht frei sagen könnt: Fürst 
Kupa werde mein Gemahl ?

Adelh. Aber warum dringt ihr eben 
in so 6chneller Zeit auf eine Ver- 
bindung, die —
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Kupa. A mely sem az én, sem ta
lán a haza boldogságát elég ide
jén meg nem határozhatja I

Adelh '. A haza boldogságát ? Hát 
nem virágzik az a Géza fiában ?

Kupa. Adná az ég, hogy a jégeső 
össze ne rontaná.

Adelh. Hogyan, vezér? ‘
Kupa. Gézának Özvegye még ma 

hitvesemnek vallja magát és ak
kor — akkor még felkerülhet — 
még ma határozd meg magadat, 
herczegné !

Adelh. Igen nyughatatlanítasz en- 
gemet —

Kupa. Azt szeretem. 0  Adelhaid, 
mit vétett a te nagyságod, hogy 
az többé a fejedelmi széket nem 
diszesítheti ? és egy idegen ké- 
pecske tündöklik a te méltósá
goddal ? — K ár! kár!

Ad. Kupa, te raegfoghatlan vagy; 
fejtsd meg magadat.

Katona. Hl, 5.
István (fedezetlen fővel letérdel, 

mint szintén a többiek is). Jól va
gyon ! — Mindenható! hallgasd 
meg könyörgésemet és pompás es
kü vésemet ! Ha te öröktől való en- 
gemet méltónak tartottál arra, 
hogy a szent igazságnak fáklyájá
val egy vastag sötétségbe sülyedett 
népnek előtte menjek, úgy ne en
gedd aztat a pokol gőzétől, mely 
világosságodat meghomályosítani 
akarja, nevednek gyaláztatására 
elaludni; hallgasd meg forró kö
nyörgésemet és szaporítsd szol
gáidnak erejeket és állhatatossá
gokat, hogy ellenségeik győzedel
meskedve és csúfoson ellened fel
emelkedni ne merészeljenek. Akkor 
az én kezein az ájtatosságnak épü
leteit szaporítják a te dicsőségedre, 
melyben gyermekeid benső háláda- 
tossággal hangoztassák • trónusod 
eleibe köszöneteket. A zsákmány
nak tized része legyen szent oltá-

Kupa. Die mein Glück und vie- 
leicht auch das Glück des Lan- 
des nicht schnell genug machen 
kann ?

Adelh. Das Glück des Landes ? 
blüht nicht des Landes Glück 
in Geisa’s Sohn ?

Kupa. Ja, gebe dér Hímmel, dass 
es kein Sturm verwebt!

Adelh. "Wie, Fürst ?
Kupa. Geisa’s Witwe erklare sich 

noch heute als merne Gemahlin, 
uud dann — kann es heiter wer- 
den, — erkiárt euch noch heute, 
Herzogin!

Adelh. Ihr macht mich verlegen, 
in so wenigen Stunden ! . . . .  

Kupa. 0  Adelhaid, was verschul- 
dete eure Erhabenheit, dass ihr 
den Fürstenstuhl nicht mehr 
zieren dürft, und ein fremdes 
Bildchen mit eurer Hoheit 
prangt ? — Schade! Schade! 

Adelh. Ihr wollt mich prüfen 
Kupa! . . . .

Girzifk. IV, 8.
Stephan: (kniet mit entblösstem 

Haupte. Allé knien). Wohlan! 
Höchster, hőre mein Gebet und 
meine feierlichen Gelübde ! Wenn 
du mich würdigtest, o Gütigeter, 
mit dem Lichte deiner heiligen 
Wahrheit einem in dicker Finster- 
niss gesunkenen Volke vorzuge- 
hen, so láss es nicht durch einen 
Dampf dér Hölle, dér deine Strah- 
len umnebeln will, zűr Lasternng 
deines Namens auslöschen; erliöre 
mein inbrünstiges Flehen und 
mehre die 6tandhaftigkeit und 
Krafte deiner Diener, dass deine 
Feinde nicht siegen und hohn- 
brüstend es wagen, sich gegen 
deine Macht aufznbáumen. Dann 
baue meine Hand dir Hallen dér 
Andacht, wo deine Kinder in seli- 
ger Inbrunat Dank und Lob zu 
deinem Throne empor tönen las 
sen sol len. Dér zehnte Theil dér 
Beute sei zum Behuf deines heili-
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raidnak feláldozva, és a győzede- gén Altars gewidmet, und die Síe
lem zászlói szent Lázadnak falaira gestropháen sollen an die lieiligeu
csatoltassanak, annak bizonysá- Wánde deines Hauses befestigct
gára, hogy az istenteleneknek ha- werden, zum Zeichen, dass die
talmokat tekinteted összerontja. Macht derer, die deiner Herrlich-
Végtére, oh uram ! kezeidbe aján- keit spotten, vor deinem Blick zer-
lom az enyimeket, szabadítsd és trümmern muse. Endlich, o Herr,
oltalmazd őket; tartsd meg hitve- empfehle ich meine Angehörigen
semet, kitol véletlenül el kelletett in deine Hand, rette und schütze
válnom, és ne engedd azokat el- sie! erhalte, o Máchtiger, meine
veszni, kik a te szent utadon ván- Gattin, und láss die nicht zu
dorolnak! Álld meg híveidet, álld Grunde gehen, Jie deine Wege
meg az én magyaraimat! wandeln, segne deine Gerechten

zűr Éhre und Ruhm deines Na- 
mens, dér in allé Ewigkeit gebene- 
deit werde! Ámen! (steht auf).

Vencelin. Ámen ! Allé. Ámen !
István  (felugrik). Utánam, bará- Stejthan. Nun rüstét euch, Freun- 

tim ! Az Isten legyen velünk ! de! Gott mit uns !
Mind. Isten legyen velünk ! Allé. Gott mit uns !

De nem szaporítom a mutatványokat. Katona rendszerint híven 
adja vissza az eredetit, de rövidebb, elevenebb, drámaibb dialógusra s 
hatásosabb cselekvényre törekszik. Az ő darabja alig több, mint az ere
detinek jó egyharmada.

Ilyennek képzelem Katona összes ifjúkori drámáinak viszonyát 
német eredetiekhez. Valószínű, hogy itt-ott még önállóbb az idegen mű* 
vei szemben, mint István király-bán. így pl. azt hiszem, hogy Lucza 
székében a népjelenetek nagyobbrészt az Ő eredeti toldaléka. Másutt 
talán igazi fordító. Ezt természetesen a priori nem lehet eldönteni, — 
az.eredetiek pedig nehezen felkutathatók s még nehezebben kaphatók. 
Részemről csak annyiban tulajdonítok a kérdésnek jelentőséget, a 
mennyiben Katona fejlődése ezen munkáktól, ha eredeti művei volná
nak, a Bán/cbán-ig oly óriási ugrást mutatna, melyet sem lélektani sem 
irodalomtörténeti szempontból sem megérteni sem kimagyarázni nem 
lehet. De ha azok az ifjúkori dolgozatok a színpad'számára, talán gyor
san, a mindennapi szükség kielégítésére készített fordítások vagy átdol
gozások, természetesen semmi csodálatos a dologban.

E fejezetben még egy-két apróságot akarok helyreigazítani, ill. 
kiegészíteni. Az 50. lapon említett Üstökös csillag, melyet Katona lefor
dított (elveszett), Ifflandnak Dér Komét ez. egy felvonásos bohózata 
(1799). — Ugyanott Szmolenszk ostroma (elveszett) Weissenthurn asz- 
szonynak egy időben igen híres drámája Die Bestiirmung von Smolensk, 
melyről Kardos Albert fent kimutatja, hogy Körner Zrínyi-jére is nagy 
hatással volt. — Az 51. lapon a Comoedia ex tempore ez. vígjátékot Ko- 
tzebueT vagy Hensleroek tulajdonítja Gyulai, pedig Jünger darabja Die
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Komoedie aus dem Stegreif (Poisson franczia eredetije után). — Az 53. 
lapon talán sajtóhibából említi Gyulai Kotzebuenak H usszitdk Xaum- 
burgban ez. művét mint kü drámát, — mert ez öt felvonásos, jambusok* 
bán irt szinmű s így, bár ®sthetikai értéke igen csekély, «kis dráma* 
nak» nem nevezhető.

A IV. fejezet a Bánkbán történetét, e mondával vegyes történeti 
eseményt, is tárgyalja s méltán nem a legkedvezőbb színben tünteti fel 
történetírásunkat, mely múltúnk ez érdekes esetét eddig igen gyarlón s 
módszeres kritika nélkül tárgyalta. «Vajon legújabb történetíróink fog
nak-e némi fényt vetni e homályra ?* kérdi Gyulai a 127. lapon. Ügy 
látszik, ezen kérdésre felel Pauler Gyula egy kis értekezésben,1) mely
nek eredményeit olvasóink számára a következőkben foglalom össze:

G ért rúd királyné megölése politikai, forradalmi tett volt, a nem
zet elégületlenBégének II. Endre király kormányzásával legmerészebb 
nyilvánulása. Gertrud a merániai herczegnek, Bertholdnak, ki a bajor 
diesseni vagy aodichni grófok családjából származott, volt leánya. Test- 
vérnénje Ágnes, Fülöp-Ágost franczia királyhoz ment férjhez. Fitestvé- 
rei közöl Ottó, ki Katonánál szerepel, Burgundiában terjeszkedett s alig 
volt valaha húgának udvaránál. Másik két testvére, Henrik iaztriai őrgróf 
és Eckbert bambergi püspök már megfordúltak hazánkban mint mene
külők, midőn 1208-ban Hohenstaufí Fülöp király meggyilkoltatván, ők 
is a gyilkosság gyanújába keveredtek és elitéltettek — mint utóbb kitűnt, 
ártatlanul. Állandóan s hosszabb időre egy negyedik testvére telepedett 
meg Magyarországon, Berthold bambergi nagyprépost, kit Endre király, 
bár alig 25 éves és az egyháziakban tudatlan volt, a kalocsai érseki 
székre erőszakolt, utóbb vajdává, bánná, bácsi s bodrogi főispánná tett. 
Mindebben kétségkívül Gertrud keze dolgozott, kinek egyik legfőbb jel
lemvonása családja iránt való rendkívüli ragaszkodása volt. Hogy ez 
előszeretete kiterjedt ama jövevényekre is, kik testvéreivel Magyaror
szágba jöttek, ez volt főoka amaz általános elégedetlenségnek, melynek 
főéle a királyné ellen, mint az idegenek dédelgetésének főoka ellen fór- 
dúlt. Összeesküvés képződött tehát ellene és a németek ellen, melyben 
János esztergomi érseken kívül az országnak a király után első világi 
embere, Bánk, 1211 óta nádorispán, is részes vagy legalább tudós volt. 
Hátik nejéről mit nem tudunk. Bánk Melindája emlékeztet a történelmi 
Totára, ki arragoniai Simonnak s Bertramnak testvére és Benedek vaj
dának s bánnak neje volt. Ez a Benedek, ki 1209-ig szerepel, szintén 
magára vonta a király haragját s hűtlenségbe esett, de egészen különböző 
személy volt Bánk bántól. Nevük sem azonos. Bánk családi viszonyairól 
még annyit tudunk, hogy veje Simon volt, ki leginkább Nógrádban birt.

*) Nemzet, 1883. április 29. és május 1.

942 HEINRICH GU8ZTÁV.
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Ezen Simon testvére Mihály 1211—1212-ben (Berthold érsek után) bán 
volt a Dráván túl. De e Simon és Mihály nem azonosak Katonának Simon 
és Mihály bánjaival, kik a költő szerint spanyol menekültek, a történe
lem szerint pedig Arragoniai Simon menekültnek fiai, kik mintegy hat
van évvel Gertrud meggyilkoltatása után éltek.

Az összeesküvés, melyben Simon részes volt, 1213. őszén tört ki, 
midőn II. Endre az ország keleti részében járt. A királyné mellett Berthold 
érsek és mint vendég Leopold ausztriai herczeg (Endre unokatestvére, 
mint II. Géza király leányának fia) voltak. A nevezett évi szeptember 
28-án nem orozva, hanem nyilt támadással rohanták meg és gyilkolták 
le a királynét, ki ekkor 30 éves lehetett, valószínűen vadászaton, a vér
tesi hegyekben, közel a pilisi cistercita kolostorhoz, melyben el is temet
ték. Péter, nem bán, hanem valószínűen csanádi ispán, mérte a halálos csa
pást Gertrudra, mire az erre támadt ütközetben elesett. Berthold e Lipót 
herczeg elmenekültek. Endre Leleszen vette a megrendítő esemény hí
rét, mely őt eleinte egészen leverte. Ekkor vette Myska ispán (nem So- 
lom, Myska fia, mint a tragédiában) a kiskorú Bélát nevelés végett 
magához. Endre később sem tett semmit a gyilkosok megbüntetésére. 
Bánk ugyan megszűnt nádor lenni, de Berthold is elveszté az erdélyi 
vajdaságot, a bács-bodrogi ispáni tisztet s egy időre utazni .ment, de 
nem sokára visszajött s még négy évig megmaradt kalocsai érseknek, 
mig 1218-ban aquiléjai patriarkha lett. Minden a régiben maradt, csak 
a királyi cancellária használta fel a katasztrophát arra, hogy, midőn a 
királyi pecsétet elvesztette, ráfogja, hogy az a királyné megöletésekor 
veszett el, — pedig van egy oklevél, mely még a régi, elveszettnek 
mondott pecsét alatt egy évvel Gertrud halála után kelt.

Bánkról most három évig nem hallunk, de már 1216-ban a király 
őt hű jobbágyának nevezi. Ugyanebben az évben már drávántúli bán. 
A király 1217-ben a szentföldre indúlt, de Bánk nélkül, ki alkalmasint 
azokhoz az urakhoz tartozott, kikre Endre az ország kormányát, János 
érsek vezetése alatt, bízta. A király távolléte alatt anarchikussá vált az 
ország állapota s talán az az oka, hogy Endre Bánkot megfosztotta a 
báni méltóságtól. De azért tekintélye és súlya nem csökkent; 1221-ben 
az ország bírája s mint ilyen aláirta azt az oklevelet, melyben Endre a 
papság szabadalmait megerősítette. Megérte-e az arany bullát 1222-ben, 
nem tudni, mert 1221 óta neve nem fordúl többé elő. Valószínűen 
1222-ben halt meg.

Még halála után sem vádolták Bánkot hűtlenséggel, Gertrud 
halála miatt. Simonnak, vejének, sem történt semmi baja, sőt 1228 bán 
Szörényi bánnak találjuk. De ebben az évben Gertrud fiai, Béla és Kál
mán, kik jobban szivökre vették anyjuk halálát, mint Endre, sürgetik a 
gyilkosok megbüntetését: elkobozzák Simon, Péter s Bánk birtokait, de
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Simon személyének nem lett baja. Béla utóbb mint király Simon birto
kainak egy részét visszaadta fiának Jánosnak. De sem az egykorit, sem 
a közeikor ú forrásokban nem találunk semmit, a mi a később felm erült vádat 
Berthold buja szerelméről vagy a királyné kerítő szerepéről csak távolról is 
igazolná. így Albericus, trois-fontainéi barát, ki IV. Béla a la tt irt s 
többször (igen jó forrásokból) foglalkozik hazánk eseményeivel, nem tud 
még semmit Bánk nejének meggyalázásáról.

A vád legrégibb nyomát egy ausztriai verses krónikábau, mely 
1268 után Íratott, találjuk. Ezt ismétli egy másik bécsi forrás, a XIII. 
század végén, s aztán átmegy az, természetesen fokozva s kiszínezve, a
XIV. s XV. század kompilátióiba. Rézai nem szól az eseményről, nem 
is említi Gertrud halálát. A bécsi Képes Krónika, mely 1358-ban íratott, 
igen késő korra vall; azt iria, hogy Bánk maga volt a gyilkos, hogy 
egész Magyarország visszhangzott a sírástól Gertrud halála m iatt ( !) és 
hogy iszonyú vérengzés történt Bánk minden nemzetségében. Látszik, 
hogy itt a Gertrud katasztrophája Zách történetének színeivel van 
kiczifrázva. E forrásból merítettek Thuróczy, Bonfini és a későbbiek, 
kik közt akadt olyan is, ki Gertrudból szentet csinál, kinek hullájával 
csodák történnek.

Tehát nem igaz, mit krónikáink Gertrud bűnrészességéről 8 
Bánk bosszújának okáról mesélnek. •Épenséggel nincs bebizonyítva•, 
végzi Pauler Gy. érdekes tanulmányát, «sőt még csak nem is valószínű, 
hogy Gertrud királyné Bánk nádor nejét valamely testvérének kezére 
játszotta; minden kétségen kívül pedig bizonyos az, hogy nem Bánk 
ölte meg, hanem Péter, és halálát nem követte az a véres bosszú, mely 
Zách Felicziánnak merényletét követte*.

Bő kivonatban közöltem e kutatás megnyerő eredményeit, mert 
evvel is túlesünk egy mythoszon, melyet eddig minden lelkiismereti 
furdalás nélkül hirdettünk. A magyar történet s irodalomtörténet taná
rai ezentúl a fentebbi adatokat és következtetéseket nem ignorálhatjáfe 
többé, — bár egyéni meggyőződésünkképen meg kell jegyeznünk, hogy 
a kérdést nem tekinthetjük végleg eldöntőttnek. Főleg fontos volna ala
posan megvizsgálni, hogy korabeli vagy régi források nem nyujtanak-e 
még felvilágosító anyagot, hogy az 1221-iki királyi oklevél nem hamis-e 
8 vajon a források valóban sohasem tévesztik-e össze Benedek és Bánk 
bánokat.

De térjünk vissza Gyulai Pál szép könyvéhez.
A munka harmadik része a tragédia aesthetikai fejtegetését tartal

mazza, mely már a dolgozat 1861-iki alakjában annak leggyönyörűbb 
része volt. Most is élvezettel s tanulsággal olvastuk, de nem nyomhat
juk el azon meggyőződésünket, hogy Gyulai tetemesen emelte volna 
könyve tudományos értékét, ha e fejezetet jobban átdolgozza. Főleg két
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szempontból szorult volna erre: Gyulainak 1861-ben főleg védenie 
kellett a jeles tragédiát sok alaptalan vagy félreértésből eredt kifogás és 
vád ellen. Innen e fejezeteknek' nagyrészt polemikus természete. Ma a 
tragédia nem szorúl többé védelemre, a régi vádak feledésbe mentek, az 
újabbak, melyeket Gyulai ignorál, egészen más irányúak. Ez az egyik, a 
mi elmaradhatott volna ; a másik, a mit nem tudunk helyeselni, Arany 
János fejtegetésének teljes mellőzése. Arany egészen függetlenül, egy 
időben Gyulaival, irta Bánkbán-tanulmányait, és irta azokat oly mélyre 
ható aesthetikai megfigyeléssel, hogy e töredékes értekezése legkitűnőbb 
prózai dolgozatainak egyike. Az ő eltérő véleménye sokkal inkább meg
érdemelte volna a behatóbb tárgyalást, mint az ötvenes évek kritikájá
nak kapkodó s felületes ötletei.

De nem kételkedünk abban, hogy Gyulai e szép könyve nem so
kára uj kiadásban fog megjelenni, midőn aztán talán kedve s ideje lesz, 
müvének ezen részét is oly behatóan átdolgoznia, mint azt a munka 
előbbi fejezeteivel tette. Addig is reményeljük, hogy főleg középiskolai 
tanáraink alaposan fogják áttanulmányozni e könyvet, mely festhetikai 
és irodalomtörténeti szempontból épen oly értékes, mint stilus és előadás 
tekintetében mintaszerű.

H b in r ic h  G u s z t á v .

KÜLFÖLDI  IRODALOM.

«Prosodée latiné suivi d’un appendice sur la prosotlée grecque pár 
Charles Thurot et Emilé Chatelain* (Paris, Hachette, 1882.) 16-rét. Ara 
25 cent. =  50 kr.

«Lexique latin-francais, a lusage des candidats au baccalauréat és 
lettres pár Emilé Chatelain» (Paris, Hachette 1882, 16-rét 841 lap.) 5 frank 
az ára =  2  frt o. é.

A jó könyveknek, különösen a tankönyveknek internationalis ér
téke és jelentősége abban rejlik, hogy jó mintául szolgáljanak külföldön. 
Mint ilyen mintaszerű könyveket ajánlhatjuk a két fönt említett munkát, 
különösen pedig a szótárt.

Mindkét műnek szerzője Chatelain Emil, a római «École franíjaise* 
volt tanára és jelenleg a párisi felsőbb középtanoda (École pratique des 
Hautes Etudes) tanára, ki az első művet Thurot-nak az Institut tagjá
nak munkája alapján dolgozta ki és világosan érthető előadás mellett 
lehető rövidségre törekedett. Csak e két tulajdonságnak egyesítése mel
lett képzelhető, hogy képes volt 140 oldalra rászorítani az egész latin 
prozódiát és a görögnek főbb vonásait. Maga a könyv három főrészre 
oszlik: a hangzók tanára, a mássalhangzók tanára a latinban, és a gö
rög prozódiára. Az egyes pontokban a szabályok rövidek és határozot-

Phllologiai Közlőn y. VII. 7. g  <
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tak, a kivételek külön pontozatokat képeznek; azonkívül becsesek a csil
lag alatt odaigtatott jegyzetek, melyek az egyes költőknél fölmerülő elté
résekre vonatkoznak.

A szótárról mint olyanról első sorban a rendkívül bő nyelvkincset 
kell fényes tulajdonságul feljegyeznünk, mely valóban ritka. £  két 
könyv magában foglalja az összes klasszikus szókat, az archaismusoka t 
és (miben páratlan) a neologismusokat vagyis az úgynevezett vnlgárís 
latineógot is. A szótár berendezésénél bárkire nézve is felötlő lehet, hogy 
a phraeeologia teljesen ki van küszöbölve és igy maga a szótár csak 
emlékeztet, de nem oktat, útba igazít, de nem tanít. E berendezés a 
franczia közoktatásügyi minisztérium 1880. junius 19-ki rendeletére 
vezetendő vissza, mely szeriut a (tanárjelöltek részére megengedhető) 
szótárnak «nem feladata a grammatikai tudatlanságot palástolni, hanem 
csak emlékeztető esetleg elfeledett szavakat illetőleg.* Saját viszo
nyainkra alkalmazva szükségét látjuk egy hasonló szótárnak, mely a 
tanárjelöltek zárthelyi dolgozatainál fontos szolgálatokat végezhetne, a 
nélkül hogy a szakismeretek hiányát takargatni segítené. A vulgáris 
latinság azonkívül még egy uj tábort hódit meg szótárának, melyben 
ama disciplinák jelöltjei tanyáznak, kik többé-kevésbbé szintén rászorul
nak az ilyen szótárra; péld. a diplomatikával, történelemmel, régészet* 
tel stb. foglalkozók. Ha még hozzáveszszük az igazán rendkívüli olcsó
ságot, szerencsét kívánunk a franczia tanárjelölteknek, hogy a kormáoy 
ily tankönyvet adott a kezükbe.

Budapest, 1883. május 2.
L atk ó czy  M ih á l y .

VEGYESEK.

Észrevétel Cicero életrajza tanításához.
A budapesti philologiai társaság érdemdús elnökének a múlt év 

decz. 3.-án tartott megnyitó beszédében a többi közt ezen érdekes 
passus vonta magára figyelmemet: «mikor a gymnasiumi tanár, a 
helyett hogy a classicus mű szépségével ismertetné meg tanulóit, figyel
müket a műnek netaláni fogyatkozásaira fordítja, — a tanítás czélját 
egészen tönkre teszi.*

Ez juttatja eszembe, hogy nem kevésbbé útját vágja a tanítás 
sikerének az is, ki egyik-másik iró jellemének érdemeihez képest 
elenyésző hiányait oly erős vonásokkal rajzolja a tanulók előtt, hogy 
azok az iró nemes mivoltát az árnyéktól fel nem ismerik. Ennek termé
szetes következménye azután, hogy az eléjök tartott torzképpel nem 
rokonszenveznek, műveit már eleve idegenkedéssel fogadják, sőt úgy
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szólva c s a k  k é n y t e le n B é g b ő l  veszik kezeikbe, a m a g á n  o l v a s á s t  és a 
l e g t a n u l s á g o s a b b  h e ly e k  ö n k é n y t e s  b e t a n u l á s á t  e g y e n e s e n  m á s r a  b í z z á k .

Ezen hibát legkönnyebben Cicero ellen követheti el a mindent 
összeolvasó kezdő tanár, a mikor nem a tanítás czélját, hanem saját 
tudományos énjének kidomborítását tartja szem előtt. Összehordja e 
végből tanítványai előtt mindazt, mit erre vonatkozólag az újabb iro
dalomban olvasott, lehozza a tudósok magas sphaerajából Drumann és 
Mommsen kicsinyló hyperkritikáját, sőt nagyobb igazság kedvéért 
Cicero epistoláiból maga is hoz elő néhány helyet, melyek magukban 
véve tudományos értékűek és érdekŰek lehetnek, de iskolai szempontból 
határozottan káros hatásúak. Ismétlem káros hatásúak, mikor a vizs
gálódás eredményül azt süti ki, hogy azon nagy férfiú, ki a római 
irodalom aranykorszakának legkimagaslóbb alakja, kinek örökbecsű 
művei minden művelt nép irodalmára hathatós befolyást gyakoroltak, 
az gyenge, állhatatlan, hiú (hangsúlyozva 1), nagyravágyó stb. volt.

Ily eljárás annál könnyebben aláássa a remekíró személyét és 
műveit megillető tiszteletet, minél kevésbbé képesek a tanulók az 
említett kutatások tudományos értékét méltatni. Az ily előkészítésből 
Minerva fiatal papjelöltjei nem tanulnak egyebet mint azt, hogy a 
tudósság álköntösébe burkolódzva a régit és tiszteletreméltót könnyelmű 
kézzel lerántsák.

Lehetne-e mást várni ily előkészület után a tanulóktól, mikor 
Cicerónál a haza, B z ü lő k , barátok, öregek iránt tartozó tisztelet és 
szeretetről, a kötelesség l e l k i i s m e r e t e s  t e l j e s í t é s é r ő l ,  állhatatosság és 
önzetlenségről olvasnak, mint azt, hogy az olvasottakat idegenkedő 
gyanakodáBsal fogadják, mert azt gondolják, hogy akkor is önérdek 
vagy tettetés szól belőle, mivel a hallott életrajzi adatok szerint állha
tatlan, hiú és nagyravágyó volt. Nem fogják-e azt gondolni, hogy a 
Catilina féle összeesküvést csak Cicero fújta fel oly nagyra, hogy így a 
haza megmentése körül állítólagos érdemet tulajdonítson magának ?

Arra kell tehát törekednünk, hogy Cicero és a tanulók közötti 
helyes viszonyt felismerjük és a nagy szónokát ne egy oldalról mutas
suk be, hanem életviszonyait általában, mint magán embert, polgárt, 
államférfiút, szónokot, bölcsészt és tudóst, családja és barátai körében, 
ellenségeivel szemben saját müvei alapján úgy állítsuk a tanulók elé, hogy 
a Musák kedvetlen fiait Cicerónak megnyerjük, hogy így classicitása 
szentélyének előcsarnokához bizonyos tisztelettel járuljanak és itt kel
tessék fel bennök azon vágy, hogy magába a szentélybe is bejutni töre
kedjenek. Azért ne feledjük a tudós Varrónak ezen szavait: «qua maior 
parB vitae atque ingenii stetit, ea iudicandum de homine est.»

B u r Any  G e r g e l y .

61*
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Gorippus Joannisáról a «Rheinisches Museum* legújabb füze
tében (p. 315, 316) egy rövid közlemény jelent meg Loewe Gusztávtól, 
melyben figyelmeztet arra, hogy Corippus VI. századbeli költő Johannis 
czímű eposának, mely eddig egyedül a milánói Codex Trivultianusból 
volt ismeretes, napfényre került ama Codex Corviniauusa, melyet a 
XVI. század elején Cuspinianus látott Budán. «Zum Vorschein gekom- 
mén ist er durch die Rülirigkeit dér Ungarn, die es als nationale Ehren- 
sache betrachten,die in allé Welt verstreuten Ueberbleibsel dér berülim- 
ten Bibliothek aufzuspüren. Johann Csontosi gibt in dér Ungarischen 
Bücherschau (VI. p. 137. ff., mir nur aus dem Referate in dér Philolo- 
gischen Wochenschrift vöm 24 Február 1883. p. 212. ff. bekannt) ein 
bibliographisches Verzeichniss lateiniacher Codices Corviniani4, inwel- 
chem als Nr. 77 und in dér Privatbibliothek dér Marchesa Trotti in 
Mailand befindlich aufgeführt wird : ,Flavii Cresconii Corippi Johanni- 
dos Libri Septem*. Da die einzig bisher bekannte Hs. durch Blátterau9- 
fali und andere Scháden gelitten hat, dürfte sich von dem neuen Codex, 
wenn er nicht etwa aus dem Trivultianus abgeschrieben ist^ eine be- 
tráchtliche Förderung des Textes erwarten lassen. Ob diese Erwartuog 
zutrifft, darüber hoffe ich binnen Kurzem genauere Nachricht geben 
zu können.i

Csak sajnálnunk lehet, hogy Loewe nem szerzett magának tudo
mást Csontosi ide vágó közleményének szövegéről, mielőtt e sensatio- 
nalis hírrel a tudós világot meglepte. Megtudta volna, hogy az egész 
dolog tévedésen, még pedig Csontosi tévedésén alapul és hogy az a Co- 
rippus-codex, mely állítólag Trotti őrgrófnő könyvtárában őriztetik, 
azonos a Codex Trivultianussal, mely Corippus legújabb kiadójának, 
Partschnak, tanúsága szerint (1879) még most is Trivulzio őrgróf 
könyvtárában találtatik. A dolog így történt. Budik «Entstehung und 
Verfall dér berühmten, von König Mathias Corvinus gestifteten Biblio
thek zu Ofen* czímű értekezésében (Jahrb.d. Litt. 1839.Bd.88. Anzeige- 
Blatt. p. 52) volt tudtommal az első, ki a Cuspinianus látta Corippus- 
ról azt irta, hogy: «Tiefes Dunkel deckt die Geschichte dieses Codex ; 
es ist nicht unwahrscheinlich, dass er sich gegemvártig in dem Museum des 
Markgrafen Joli. Jákob Trivulzio befindet.» Pedig már a Johannis első 
kiadója, Mazzuchelli megmondta 18á0-ban a Codex Trivulzianus-ról, 
hogy »ad Budensem bibliothecam numquam spectavit Codex quo utor 
in edendo Corippi poemate. Constat enim vei ex collatione versuum 
quos publici iurÍ8 fecerat Cuspinianus ex ms. a se Búd® perspecto, non 
eundem pláne fuisse ac nostrum . . .  quin immo ille Codex octo continebat 
librus et noster plus quam septem numquam enumeravit.» Ugyanaz a 
Mazzuchelli említi, hogy a Trivulzio-féle könyvtárban három Corvin- 
codex van; kettőt, Porphyrio 8 Acron Horatius-commentárjait és egy
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miscelláncodexet leirt Fraknói (Könyv-Szemle 1879. p. 126—128), a 
harmadik, melynek czímét Csontosi «Latin Corvin-Codexek bibliogra- 
phiai jegyzékében* (Könyv-Szemle 1881. p. 166) igen hiányosan 
és hibásan adja : «Joannis Damasceni Sententiae, item Anselmi 
archiepiscopi Cantuariensis monologion, eiusdem prologion, cur deus 
homo de processione S. Spiritus, de fermentato et azimo, de voluntate 
triplici vei de similitudinibus, de conceptu virginis, de sacramentis 
ecclesice*. Ugyancsak nem egészen helyesen mondja e codexről Cson
tosi, hogy «kiállításáról és kötéséről nincsenek adataink. A külf. iroda
lomból csak a czímét tudjuk ekkorig.* Mert kétségtelenül nagyobbrészt 
ezen codexről is áll, a mit Mazzuchelli a Trivulzio-könyvtár mind a 
három Corvin-codexéről mond : «tres codices. . insignes, si membranas 
scripturam et ornatus prascipue spectes, qui depicta ostendunt stérá
mat a regni Hungarite et príedicti eius regis MatthiaB, nec non huius 
emblemata varia, sunt iidem prtegrandi forma et cooperti corio purpu- 
reo, in quo visuntur adhuc impressa huiusmodi quoque insignia prae- 
ter varia aurea ornamenta omnes Latini et Bíeculo 15 descripti*. De 
térjünk vissza a Corippus-codexre! Fraknói, ki 1878-ban vizsgálta a 
Milánóban őrzött Corvin-codexeket, egy szóval sem tesz róla emlitést. 
Mazzuchellivel szemben csak azt állítja, hogy a Trivulzio-könyvtár 
egykor összesen négy Corvin-codexet b ir t; de e század elején kettő vég- 
rendeleti hagyomány gyanánt Belgiojoso herczegnŐre szállott és je
lenleg leányának Trotti őrgrófnénak birtokában vannak. Óhajtot
tam ezen codexeket is megszemlélni, mivel azonban a főrangú tulajdo- 
nosnŐ távol volt Milánótól, egy jövő alkalomra kellett halasztanom. 
Ugyanezen okból Csontosi sem juthatott a Trotti-könyvtárba; s így 
nem egyéb szerencsétlen combinatiónál, hogy Csontosi a Trotti-könyv- 
tár ama másik Corvin codexére, melyet csak Fraknóinak kétes hiteles
ségű tudósításából ismerünk, ráfogja, hogy az Cresconius Johannisének 
codex Trivultianusa, és hogy külső kiállításáról csak azt tudjuk, hogy 
Mátyás király czímerével van díszítve. Pedig mi sem biztosabb annál, 
hogy Corippus Johannisének ezen mindeddig egyedüli kézirata nincs 
Mátyás czímerével díszítve! Csontosi jegyzékéből tehát egy számot 
törölni kell.

Végül legyen még szabad a Corvina bibliographiájának kitűnő 
művelőjéhez, Csontosilioz két szerény kérdést intézni: A Laurentiának 
egyik Macrobiue-codexét egy XVIik századbeli feljegyzés és «az eredeti 
corvin-féle kötés alapján, melyet a XVII. században a mostanival cse
réltek fel*, vindikálja a Corvinának. Minthogy ama feljegyzés nem 
bír bizonyító erővel, érdekes és fontos volna megtudni, honnan is
meri Csontosi e codexnek a XVII-ik században eldobott eredeti kö
tését ? Másodszor, melyek azok az egykorú történeti adatok, melyek
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arról tanúskodnak, hogy az Escorialnak híres Codex aureusa a Corvi
nából került Spanyolországba ? Dr. Á b e l  J en ő .

— A öuarinus-fóle Catullus-kiadásról Ábel Jenő a Zeitschrift 
für österreichi^che Gymnasien ez idei harmadik füzetében egy rövid 
czikket közölt («Die Catullus Recension des Guarinus* p. 1 Cl—166), mely
ben Voigt György ellen kimutatja, hogy az Apponyiféle Janus Panno
nius-codexben reánk maradt felírás nélküli levél (14456 ból), melyben a 
levél irója azt mondja, hogy •Catullum ubi meliorem fccero ad proprios 
lares remeare compellam», alkalmasint nem az idősebb Guarinustól, 
hanem annak fiától Baptista Guarinustól való. Evvel «az egyedüli biz
tos és positiv adat», melyet Voigt az idősebb Guarinus Catullus kiadásá
nak létezése mellett fel tudott hozni elesett, minek következtében ismét 
Sch^vabe Lajosnak, Catullus érdemes kiadójának, érvelését kell helyes
nek tartanunk, mely szerint Catullusnak «Guarinus-féle kiadása* az 
ifjabb Baptista Guarinus műve. Az időt azonban, melyben Baptista 
Catullus javításával foglalkozott, most már pontosabban határozhatjuk 
meg mint Schwabe, ki azt állította, hogy «Baptistam intra annos fere 
1450 ad 1470 Catulli librum a se emendatum edidisse»; az Apponyi
féle codexben reánk maradt levélből ugyanis kitűnik, hogy Baptista 
Guarinus Catullustanulmányai az 1456-ik évbe teendők. Végre felem
lítjük, hogy Ábel ezen értekezésének egyik jegyzetében újra lenyomatta 
Baptista Guarinusnak Közlönyünkben először kiadott (IV. p. 632—635) 
ama levelét, mely oly érdekes részleteket tartalmaz az idősebb Guari
nus Veronensis temetéséről.

K Ö N Y V É S Z E T .
Összeállítja Hellebrant Árpád.

KÜLFÖLDI IRODALOM.
Guhl, Ernst und Koner W., Das Leben dér Griechen und Römer nach 

antikén Bildwerken dargestellt, Berlin, 188:2. Ötödik kiadás. 8 i3  lap.
Régészeti irodalmunk hézagos volta következtében az ó-korra vonat

kozó ismereteinknek a kor igényeinek csak némileg is megfelelő szín
vonalra való emelése végett, a külföldi, a mienknél aránytalanul gaz
dagabb irodalomra vagyunk utalva. A klassikus írók és magyarázóik 
olvasása többé nem elég, hanem ki kell terjesztenünk figyelmünket 
arra is, a mit a letűnt kor embereinek ipara és művészete megterem
tett, s a mi kisebb-nagyobb mértékben ellentállva az idő romboló hatá
sának, kedvező véletlen által részünkre megmentetett. Az ily emléke
ket ismertető művek közelebb visznek a valóhoz, néha magát a valót 
tárhatják elénk, s ebben rejlik becsük.
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A görögök és rómaiak társadalmi életét, a mennyiben az ipar és 
művészettel állott kapcsolatban, tehát némi egyoldalúsággal, tárgyalja 
a fennebb említett mű, melynek első része a görögökkel, másodika a 
rómaiakkal foglalkozik. E két főrész mindegyike ismét két alrészre 
oszlik, melynek elseje az ember külső környezetét, mindenféle épít
kezést, mint lakást, templomot, várost, falvakat, stb., utóbbija pedig 
magát az embert, különböző életviszonyainak megfelelően (mint gyer
meket, ifjút, férfit, nőt, békében, háborúban, öltözetben, fürdőben, ünne
pély, játék vagy munka közben, stb.) ismerteti.

Különös gonddal és, a mi bizonyára nagy érdem hasonló műnél, 
érthető nyelven, mely a művelt laikusnak semmi fejtörést nem okoz, 
van kidolgozva az építészet fejlődéséről szóló elsőnek nevezhető rész, 
a hol az olvasó műemlékekről vett példákon a három fő-oszloprend- 
szer (a dór, ión és korinthusi) egymásutánjával minden nehézség nélkül 
ismerkedhetik meg. Jól van szerkesztve, de kevésbé megnyerő a római 
építészetről szóló rész, a mely, mint a görög, hasonlóképen megma
radt emlékek (templomok, ivek, színházak, lakházak, csarnokok stb.) 
tiszta rajzaival világosíttatik meg. Hogy szerzők az olympiai, perga- 
moni,pompejii stb. ásatások legújabban összeállított eredményeit müvük
ben iparkodtak felhasználni, annak az, ki e sokszor igen drága részletes 
munkákhoz mindenkor hozzá nem férhet, csak örvendhet. Nevezetesb épít
kezéseknél, mint pl. az olympiai Zeus-templomnál az alaprajz, átmetszet 
s összkép a mértékek kitételével egymást követi, hivatkozással mindenütt 
és mindenkor a forrásul használt müvekre. Úgynevezett helyreállí
tási kísérletek csak gyéren említtetnek, a mi a műnek előnyére válik. 
A fegyverzet, öltözet, szobrokról, házi edényekről s egyéb jelenetek 
nagyobbára edényfestményekről s domborművekről vett rajzokkal ma
gyaráztatnak. De szerzők figyelme kiterjedt a rakművekre, falfestészetre 
s érmekre is s művök általában oly gazdag tárházát képezi 568 tiszta 
és világos ábrájával (melyekből tán felénél több építkezésekre vonat
kozik) a régi műemlékek összeállításának, hogy azt bátran lehet a 
klasszikus kor archaeologiájával foglalkozónak ajánlani. B. J.

HaJm K. Ueber die Echtheit dér Justus Lipsiua zugeschriebenen Eeden. 
Eine literarhistorische Untersuchung. München, 188:2. 8-r. 37 1.

Halmnak utolsó műve, melyben kimutatja, hogy a tJusti Lipsii 
orationes VIII Jenae potissimum liabitae, e tenebris erutae», (1607) ez. 
gyűjteményben foglalt negyedik beszéd, az Oratio de Concordia, mely 
1573 julius 28-án tartatott Jenában, csakugyan Lipsius műve, melyet 
Lipsius csak azért tagadott meg később, mert a protestantismus érdekei 
vannak benne védve.

H astam a oder Servius Tullius mit einer Einleitung über die Ausdehnung 
des Etruskerreiclies von V. Gardthausen. Mit einer Tafel. Leipzig 1882. 
48 lap.

Gardthausen ki akarja mutatni, hogy az Etruskok régi időben, a 
Kr. előtti VII. században a Brenner Pass-től egészen a Vesuviusig bírták 
Itáliát, azután a Tarquiniugok dynastiájával foglalkozik behatóbban, kik-
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nek családi sírboltját tudvalevőleg egy Tarquinius család sírboltjában 
Caere* ben vélték felismerni a tudósok. Claudius császárnak a lyoni 
bronztáblában ránk maradt beszédének azon passusát, hogy az etrusk 
hagyomány szerint Tulliust tulajdonképen Mastamának hívták és hogy 
Caelius Vibenna fegyvertársa volt, össze akarja egyeztetni egy Vulciban 
kiásott régi képpel, melyben többek közt Mestrna feloldja Caile Vipina 
kötelékeit. Ezen kép segítségével a Tarquiniusok dynastiájának törté
netét következőképen reconstruálja Gardthausen: Mastarna-Servius
természetes atyjától Tarquinius Priscustól a Mons Caeliuson egy meg
erősített tábort kapott lakhelyűi, a honnan Caelius Vibenna katonáira 
támaszkodva a trón betöltésénél ő is hangoztathatta szavát. A jogos 
trónkövetelőt, féltestvérét Gnaeus Tarquiniust megölte, s maga lépett 
a trónra, melyen a suffrage universel által erősítette' meg magát. 
Később, nem lévén gyermeke, legitim unokaöcscsét Tarquinius Superbust 
vejévé fogadta, hogy ily módon a család két ágának fusioját létesítse, 
de nem ért czélt; Tarquinius Superbus bosszút állott atyja meggyil
koltatásáért és megölte Serviust. Tarquinius Superbus véres tette, me
lyet a római traditió nem magyaráz meg eléggé, ez által némileg 
indokoltnak látszik.

Ezen theoriáját Gardthausen elég ügyesen támogatja ugyan, mind
azonáltal a critica minden oldalról kimutatta állításainak tarthatatlan
ságát ; puszta helynevekből és fali festményekből nem lehet történetet 
összeállítani.

Niese Bened., Die Entwicklung dér Homerischen Poesie. Berlin, 1882. 
7 márka.

Ezen érdekes műnek főczélja, kimutatni, hogy a Homerosi költe
mények a műköltészetnek, nem pedig a népköltészetnek termékei. Az, 
a ki az Iliast költötte, teremtette egyszersmind a trójai mondakört 
is, melynek eredeti részét az Ilias első éneke, O vége, II eleje, és a 
későbbi énekeknek a XXII-ikig egyes részei képezték. A többi későbbi 
toldalék, mely mind az llias azon alakjához volt illesztve, mely épen az 
illető korban közkézen forgott. Az Odysseának mostani alakja is telve 
van hozzátol,1 ásókkal. Eredetileg a hajótörést szenvedett Odysseusnek 
a Phaiákoknál való megérkezésével kezdődött és Odys6eus és Penelope 
avayviüptffis-ével végződött; a bosszúállás nem volt előadva. A cyclikus 
költemények keletkezésének idejében azonban mindkét költemény 
már nagyjában oly alakkal bírt, mint a hogy most ismerjük, ezt Niese 
is vallja, és úgy látszik csak ez fog Niese combinátióiból később is 
helyesnek elismertetni.

Volkslieder, schweizerische, mit Einleitang und Anmerknngen. Heraus- 
gegeben von Ludw. Tobler. Frauenfeld, 1882. 234 1.

Kitűnő alapvető munka, mely a fontos történeti népdalokat is ma
gában foglalja és jelesen magyarázza.

Welti H., Geschichte des Sonettes in dér deutschen Dichtung. I. rés*. 
München, 1882. 28 1. Tudori értekezés.

Az eddig megjelent első rész a sonett történetét Opitzig tárgyalja.
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