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PÁRHUZAMOS IDÉZETEK.

P. Thewrewk Emil a ph.il. társaság közgyűlésén, 1882. decz. 3-ikán 
mondott elnöki megnyitó beszédjében a többek közt ezt jegyezte meg : 
«A eláss. philologuB ha teszem iskolai commentárt ír, múlhatatlan köte
lességének tartsa, hogy az idegen nyelv és irodalmi mű fejtegetésénél a 
magyar nyelvre és magyar irodalomra is tekintettel legyen. • — És P. 
Thewrewk E. ezt nem csak mondja, hanem magyarázatos iskolai ki
adásaiban meg is tette, a jó példát már rég megadta. Sajnos, hogy keve
sen követik benne. Iskolai klasszikus-kiadásaink — tisztelet a kivételek
nek — nem sok ügyet vetnek az ily összehasonlításokra. Néhol megvan 
a törekvés, de nem elég hozzá a tanúlmány. Pedig ez «nagyon szüksé
ges, s a tudományra nagyon hasznos is.»

Igaz, hogy e téren még mindig kezdő-munkálatokra van szük
ségünk. A philologiai közlönyben már többször volt egy-egy klasszikus 
írónak mondása modern, magyar íróéval egybevetve. Szeretném, ha ez 
gyakrabban történnék, s ha a fentebbi czím (Párhuzamos idézetek) 
állandó rovatává válhatnék közlönyünknek. Ezt akarom tehát megkez
deni s kérem mindazokat, kik az ily összehasonlítások fontosságát 
átlátják : gyarapítsák, folytassák e rovatot. Tanításunk ügyének nagyot 
használunk vele, mert akár szántszándékos utánzás eredményei Íróink
nak e parallel helyei, akár csak esetlegességek, egyaránt a tanúló vilá
gosabb felfogását eszközük *).

Homérossal kezdjük.

Hóm. II. I, 47. o 8’̂ te vuxtl loixtú$.
Arany Toldi I. 14 (vers-szak). Mint a barna éjfél, szeme pillantása.
Némileg: Arany Búd. hal. IX. Megszálla megettök, mint fekete felhő.

Hóm. II. VI, 11 . t'ov Ős oxóto; oaae xáXû ev.
Arany Toldi III, 8. Két szemét halálos hályog eltakarta.

Hóm. Od. VI, 300. ^apí-piot’ iaií (őtújAOtta ’AXxivóoio). 
Arany T. XI, 7. Messze kiösmerszett a többitől, bátor 

Egymást érte ottan a sok úri sátor.

*) L. tBerzsenyi és Horatius* czímű tanulmányomat a Középiskolai 
Szemlében.
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Hóm. B. I, 469. aüxap inv. nóatot xat éŐJjTÚo? tpov cvto.
Arany: Furkó Tamás. Ottan, mihelyt evésben, ivásban jóllakott.

Horn. Od. IH, 493. atooúarj; épiSouRou («harsány csarnok*). 
Petőfi : Falu végén. De a kocsma bezzeg hangos.
Gyulai—Arany L. Népkölt. I, 334. Mit ér a hat ökör

Hangos istállóban ?

Hóm. II. VI, 429. ''ExTop, átap <xü (xot ha  âTr(p xat 7CÓTvta (Jutfrijp 
ifií xautYvrjToc, ctj jaoi SaXep'og 7rapaxoÍT7)?.

Petőfi : Szeretlek kedvesem. Egy személyben minden
De mindened vagyok

Férjed, fiad, atyád 
Szeretőd, testvéred stb.

V. ö. még Prop. I, 11, 23 Tu mihi sola domus, tu, Cynthia, sola
parentes.

Hóm. Od. XVH, 347. 8’oux ayaSíj xsypr̂ Evw áv8p\ 7taoíívat. 
Közmondás: Szemérmes koldúsnak üres a tarisznyája.

Hóm. Il.VI, 492. 7tóXefAo; S’ávSpeaat p-eX̂aet.
Némileg: Arany (Oh ne nézz rám.) Férfié az élet gondja.

Hóm. Od. I, 58. Íe’fievo; xat xarcv'ov inoSptócxovxa vort<rxi 
fa yaír̂  Sotvüiv íjieípexat.

Kriza Vadr. 64. 1. Hazám, hazám, édös hazám 
Bárcsak határod láthatnám! 
Látom füstyit, de csak élig 
Hogy az égen lengedözik.

Hóm. II. I, 4. auxous 8s iXtópta leiJ/e xúveaatv 
otavotaí T6 rcaat —

Arany B. h. III. Ronda repesőknek utálatos étkül.

Horn. II. VI, 484. őaxpuóev yeXáaaaa
Arany B. h. IX. Az asszony sírta örömkönnyét.
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Hóm. II. VI, 4-76. Zeü áXXot TE Seoí, Sóxe Stj xai xóvSe yevea3ai
rouö’ {̂jlóv, íÍi? xat lyái jeep, ipuipsnéei TpiüEffaiv

* xa\ rcoxé xt$ eísot, raxpó; y’oőe jeoXX'ov ápxíviuv ,
Arany B. h. V. Nőj nagyot — elkezdé — hónok nagy királya: 

És — mint fiatal lomb fedi törzsökét e l:
Híred az enyémet árnyazza sötéttel!

Hóm. (gyakran). x’ £?ax’
Arany B. h. IX. Szóval neki monda.

Sophokles Aias 519. ^ <roi -»<j’ eywye ?<(>£o|xai. 
Csokonai. Te benned élek.

Soph. Phil. 847. u«vo5 áurcvo;. (Oxymoron.)
Vörösmarty (Kis gyerm. hal.) Aludni fogsz s nem lesznek álmaid.

Horatius Od. III, 1, 40. Post equitem sedet atra Cura. 
Arany T. IV, 2. — Nyakán ült a búja

Oldalát kikezdte annak sarkantyúja.

Tyrtaios. Tê vápevat yáp xaXov irz\ -pofiá/oiat jceadvxa 
ávőp’ ayaSov 7rep\ 5) ítaxpiSt txapvájxevov.

Hor. Od. IH, 2, 13. Duloe et decorum est pro patria móri. 
Arany. Toldi estéje H, 13. De dicső az ember hazájáért halva. 
Arany. Keveháza 28. Szép a halál a harczmezőn 

Valaki ott meghal dicsőn.
Petőfi. Péter bátya. Szép halál a szabadságért halni.

Hor. Ep. I, 14, 8 ... istuc mens animusque 
Fért et amat spatiis obstantia rumpere claustra.
Arany (Egressy Gábornak): Nosza rontsd szét lelkem az irigy

mérföldek
Kényszerű korlátit!
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Hor.Ep. II, 3, 412. Qui studet optatam cursu contingere metam 
Múlta túlit fecitque puer, sudavit et alsit 
Abstinuit Venere et vino.

Arany Elv. alk. I I . . . .  ki a pályán czélt akar érni
TŰr sokat és munkál, izzad, hol fázik az ifjú, 
ója magát bortól, szerelemtől.

Hor. Od. I, 23, 5. Nam seu mobilibus veris inhorruit 
Adventus foliis, seu virides rubum 
Dimovere lacertae 
Et corde et genibus tremit.

Petőfi. A táblabiró. Mért rejtezik így el a világtól mindig
S riad föl ha szellők a lugast legyintik.

Hor. Sat. II, 2, 92 . . . .  Hős utinam inter 
Heroas natum tellus me príma tulisset!

Petőfi. Mért nem születtem ezer év előtt,
Mikor születtek Árpád daliái ?!

[currunt.
Hor. Ep. I, 11, 27. Coelum, non animum mutant, qui trans maré 
Tompa. Szívet cseréljen az, a ki hazát cserél.

Hor. Od. H, 10, 10... celsae graviore casu 
Decidunt turres.

Tompa. Legnagyobb a földingás alatt 
A legmagasb orom rendŰlete.

Hor. Ep. I, 14, 13. animus, qui se non effugit umquam. 
(V. ö. Hor. Od. II, 16, 19. pátriáé quis exsul

Se quoque fugit ?)
Arany. Bol. Ist. I, 33. Önnön lelkemtől futottam.

Hor. Od. II, 6, 13. lile terrarum mihi praöter omnes 
Angulus ridet.

Kazinczy (Széphalom). E világ minden zugolyái közt, oh
Széphalom, nékem te nevetsz leginkább.
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Kallinos. Mfypi? Teü xataxeiaSc; 
Petőfi. Meddig alszol még, hazám ?

Propertius II, 3, 12. Utque rosaB puro lacte natant fólia. 
Petőfi. Tündér arczod tejben úszó rózsája.
(Anakreonál is megvan).

Prop. I, 12, 20. Cynthia príma fait, Cynthia finis érit. 
Tóth K. Első dalom is a tied volt,

Az utolsó is tied légyen!

Tacitus Germ. 22. aperit. . .  secreta pectorü. 
Arany. T. IV, 13. Hogy’ kinyílt a szíve!

Tac. Hist. I, 12, 8. fessa iám aetate.
Vörösmarty (Utóh. Cserh.). Megfáradt ember hamvára nehezkedik

a domb ?

Vergilius. Aen. II, 8 9 ... et nos aliquid nomenque decusqne 
Gessimus.

Arany. Mur. ostr. II. S a fényes dicsőség, mely vezérét fedte 
Egy vagy két sugárát ő rá is vetette.

Verg. Aen. II, 626. Ac veluti summis antiquam in montibus ornum 
Cum ferro ancisam crebisque bipennibus instant 
Eruere agricolae certatim . ..  [mástul.

Arany Nagyid, czig. IV. Mint midőn az erdőn, nem messzi egy- 
Két iszonyú tölgy reng a fejszecsapás tú l. . .

Catullus XLVIII, 6. Nostrse seges osculationis 
Arany T. VI, 10. Csók vetést ne hintsen.

Ennyit egyelőre figyelemgerjesztésül marginális jegyzeteimből.
D l'. CSENGERI JÁNOS.
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