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Ugyanazt a tüneményt találhatjuk a népek elnevezésénél, például: né
met, sváb, frank, allemande, muszka stb.

Az értekezés második pontja foglalkozik az ókor talán legérdeke
sebb terményével. Ezen termény az egyiptomi Khisit, melyet rendesen 
Casia-val vagy fabéj-jal azonosítanak. Schumann szintén helyesnek 
tartja ezen identificátiót, csakhogy ő a név eredetét nem az egyiptomi 
nyelvben keresi, hanem egészen máshol. Az egyiptomi nyelv szótáraiban 
mutatkozó bizonytalanságok ugyanis őt arra a gondolatra hozták, hogy 
a Khisit név nem is egyiptomi származású, hanem hogy az a Nilus 
vidékén szintúgy mint Görögországban csak idegen szó. Kutatásai egy 
japáni barátja támogatása folytán eredményhez is vezettek. Schumann 
már tudta, hogy a fahéj chinai neve «kuei». A termény japáni elneve
zésére nézve pedig barátja ezeket irta neki: «A fahéj általános neve a 
japán nyelvben ni-kei. Megkülönböztetnek 1. kii-schin (szóról szóra a 
fahéj szíve), mely öregebb törzshéjból állíttatik elő az által, hogy a külső 
para- és a belső hámrétegek gondosan eltávolíttatnak; 2 . kei-sohi (fahéj 
ága) a Németországban használt fajta, mely fiatalabb hajtások héjából 
állíttatik elő, ott Japánban kevesebb értékűnek tartják.* Schumann a 
japán (illetőleg chinai) és az egyiptomi név között oly egyezést talál, 
hegy e név eredete bizonyosnak mondható; a kei hang végén levő i 
ugyanis alig hallatszik és csak az e meglágyulására szolgál, mint pél
dául az orosz jód a, u, e után. A második szótagban lévő sch pedig a 
német éles sziszegő hangtól teljesen külömbözik, mert csak mint hehe- 
zett, selypezett s ejtetik ki, úgy hogy a kettős szó majdnem kisí (kízi) 
hangzik). Schumannt kutatásában még megerősítette Gabelentz hír
neves nyelvész, ki a fahéj nevére vonatkozólag ezeket irta neki: 
•Kuei, jap. kei =  laurus cassia, cinnamonsum aromaticum ; — kuéi-ci, 
kei-si Wells-Williams chinai szótárában cassia-kéreg, Hepburus japán 
szótárában pedig cinamomum, cassia*. A cassia szó tehát chinai eredetű ; 
az ellen csak annak lesznek kételyei, ki az egyiptusok (illetőleg phöni- 
kusok) kereskedelmi ésszeköttetéseinek körét a korlátolt classicai mére
tekkel méri.

Schumann derék értekezésére itt leginkább azért kívántam figyel
meztetni, mivel az nemcsak a történésznek, hanem a philologusnak is  
sok és érdekes anyagot nyújt. D r . H k in r ic h  A l a j o s .

Die Cantica dér sophokleischen Tragoedien. Nacli ihrem rythmischen Bán 
besprochen von Hugó Oleditsch. Zweite durch den Abdruck des Testes 
vermehrte Bearbeitung dér «Sophokleischen Stroplien* desselben Ver- 
fassers. Wien, 1883. Carl Konegen. XV. és 276. 1. 3 frt 60 kr.

Mióta a hetvenes években Rossbach és Westphal (különösen ez 
utóbbi System dér antikén Rhythmik [Breslau. Leuckart. 1805.] czímű
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bán) követték : egész sorát látjuk a kitűnő tudósoknak hasonló kérdé
sekkel foglalkodni. De a midőn ezek az egyes görög költőket teszik 
kutatásaik tárgyává, nem elégednek meg a költemények rhytlimikai ma
gyarázatával, hanem különösen azt a kérdést törekszenek megfejteni, 
miként adták elő a görög dráma kardalait, minő szerepe volt előadás 
közben az egész karnak és egyes tagjainak, szóval, alapját vetik a görög 
kardal technikája ismeretének. M. Schmidt (Die sophokleischen Chor- 
gesánge rhytbmirt. Jena, Mauke. 1870. Sophokles Antigoné nebst den 
Scholien des Laurentianus. Jena, Fischer. 1880.) és Brambach (Metri- 
scheStudien zu Sophokles. Teubner. 1869. Die sophokleischen Gesánge 
für den Schulgebrauch metrisch erklárt. Teubner. 1870; második válto
zatlan kiadása 1883-ban jelent meg) ngyan csak a rhythmusra vannak 
tekintettel, de már Arnoldt (Die Chorpartien bei Aristophanes scenisch 
erlautert. Teubner. 1873. Die corische Technik des Euripides. Halle, 
Mühlmann, 1878. Dér Chor im Agamemnon des Aeschylus scenisch 
erlautert. Halle, Mühlmann. 1881.), Hense (Dér Chor des Sophocles. 
Berlin, Weidmann. 1877. Über die Vortragsweise sophocleischer Sta- 
aima. Rhein. Mus. XXXII. 489—515.11.), M u f(V bér den Vortrag dér 
chorischen Partién bei Aristophanes, Halle, Mühlmann, 1872. Die cho- 
rische Technik des Sophokles. Halle, Mühlmann, 1877. Dér Chor in 
den Sieben des AiBchylos, Halle, Mühlmann. 1882.) és Wecklein (Über 
die Technik und den Vortrag dér Chorgesánge des Aeschylus. Teubner.
------- -- - - .................................................. . » - a —j..í ~ : i.
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(De Metra des Sophokles. Progr. des Königl. Wilh.-Gymn. zu Berlin 
1867. és 1868.) átdolgozásának nevezi ugyan, de mivel ő abban nem
csak az azóta megjelent szakmunkáknak hanem saját folyton ezen irány
ban eszközölt kutatásainak eredményeit is értékesítette, könyvét bátran 
új munkának tekinthetjük. Számot adván röviden az előszóban könyvé
nek kidolgozásáról, áttér Sophocles lyrai részeinek (canticáinak) tárgya
lásra. Minden egyes kardal elé tartalmára vonatkozó rövid tájékoztató 
bevezetést csatol, azután adja a szöveget (előbbi két programm-érteke
zésében hiányoztak a bevezető szavak, sőt magát a tárgyalása alapjául 
fölvett szöveget sem adta, csak annak a Laurentianus A.-tói eltérő 
helyeit), melyben a recitálás könnyebbsége kedvéért a thesissel (ezen 
elnevezést a görög rhythmikusok és nem a római metrikusok értelmé
ben használja) kezdődő sorokat kikezdi, az anakrusissal kezdődőket 
bekezdi; a ~oWrt (syllaba longa longior-t) valamint a verssor beljében 
előforduló pausát egy rövid vastag vonással jelöli, azon szótag után 
állítva azt, mely a xovTj-t képezi, vagy melynél a pausa fordul elő; az 
egyes periódusokat nyomtatásbeli közökkel szemlélteti. A szöveg alatt 
áll a Laurentianus sorbeosztása és a szövegre vonatkozó kritikai 
jegyzetek, melyekben a kettős pont előtt a szövegbe fölvett lectio áll 
a forrás megnevezésével, a kettős pont után az ugyanazon helyre vonat
kozó leghitelesebb kézirati adat. Ezeket követi a metrumok rliythmikai 
magyarázata schemák kíséretében, melyekben minden dipodia első 
thesisére ictus-jelt tesz és az egyes kolonokat egymástól tactus-vonás- 
sal elválasztja, (de az egyes tactusokat nem külömbözteti meg, és az 
iambusokban meg anapaestusokban nem vágja el J. H. H. Schmidt mód
jára az arsist a thesiBből). A hét tragoedia után egy pár Tereus frag
mentumot tárgyal. Befejezi a munkát egy kritikai függelék, melyben 
az egyes szövegváltoztatásokat röviden megokolja.

Az utolsó évtizedben Gleditsch mellett különösen Brambach és 
M. Schmidt foglalkodtak Sophocles kardalainak magyarázatával (1. fön
tebb említett műveiket); de míg Brambach ezen évben megjelent köny
vének második kiadása változatlan lenyomata az elsőnek (M. Schmidt 
Die sophokleischen Chorgesánge rhythmirt czímű munkájára, a meny
nyiben ott a rhythmus tisztán zenészeti szempontból tárgyaltatik [ma
gyarázatul csak kóta-jeleket használ, és pl. a dochmiusokat Mendelssohn 
szerint taglalja] nem leszünk tekintettel), addig Gleditsch a mások és 
saját eredményeit értékesítve, olyan munkát ad, mely írójának finom 
rhythmikai érzésénél és nagy kritikai tehetségénél fogva a maga nemé
ben határozottan a legkitűnőbb. Tartózkodva J. H. H. Schmidt mester
kélt periódus-theoriáj ától és pausa-tanától Rossbach-Westphal elveiből 
indul ki, szerin tök külömböztetvén meg a strophák fajait. Kimutatja a 
periódusok és strophák szerkezetének rendszerességét, de óvakodik
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előtérbe lépő colonokon alapuló colometriát tartja egyedül helyesnek 
(kivéve azon stereotyp versfajokat, minő a hexameter, tetrameter és 
az asynartetok ismeretesebb nemei, melyeknél két colonnak egy sorba 
való irása egészen biztos), nem csak azért, mert ezen újabbkori colono
kon alapuló colometria nagyrészt helyes képét adja az eredeti vers
beosztásnak, hanem már csak azért is, mert az alexandriainál sokkal 
áttekinthetőbb (1. a fentebb említett munka 68., 130. és 134. lapjait). 
Eülömben hogy eredeti versbeosztás colonokon alapul, azt vélemé- 
ményünk szerint az is bizonyítja, hogy a kardalok sorainak számozása 
(minek stereotyp volta nyilván a legrégibb traditióban gyökeredzik) a 
colonok számításán alapul (1. erre nézve még M. Schmidt czikkünk ele
jén idézett «Antigoné>-jének XXXIIl-ik lapját). A mit Brambach a 
kardalok versbeosztására nézve egyedül helyesnek tart, azt M. Schmidt 
€ Antigoné »-jében alkalmazva látjuk, hol (nem tudjuk, vájj ou Brambach 
után indulva-e vagy tőle függetlenül, könyvében legalább nem említi 
Brambach nevét) a kardalok sorai következetesen colonok szerint van
nak beosztva. *) Ugyan csak M. Schmidt a colonokot és periódusokat 
függőleges vonásokkal, a pericope-ket diagrammokkal szemlélteti, és így

x) Szabadjon annak illiistrálására, hogy milyen a zűrzavar e tekintet
ben, példaképen (hogy egy esettel az egész tényállást jellemezzük) Antigoné 
parodosának első sorát bemutatni, mely a kezeink közt levő szöveg- és 
jegyzetes kiadásokban a következő alakokban fordul e lő : A Laurentianus 
A. szerint ( x x t \ {  a e X ú u  t o  x á X X - )  adja e sort Benloeio-Béllaguet (Sophocle 
Antigoné. Paris, Rachette. 1881), Brambach  (Metr. Stud. zu Soph., Die 
sophokl. Ges. für den Schulgebr. metr. erkl.), M. Schmidt (Die sophokl. 
Chorges. rhythmirt, Soph. Antig.), Schneidcwin-Nauck  (Sophokles. Viertes 
Bándch.: Antigoné. Berlin, Weidmann. 1880), Wecllein  (Ausgew. Trag. des 
Soph. Erstes Bándch.: Antigoné. München, Lindauer. 1874), Linwood  (The 
Theban Trilogy of Sophocles. London; Longraans, Green. 1878; iiX'o'j to 
helyett a e X t o t o ) ; a s X í o u ,  to x i X X t ^ t o v  i - T a - ű X f o  alakban Schubert (Sophoclis 
Antigoné scholarum in usum edidit —. Pragae sumpt. fecit Tempsky. Lip- 
siae sumpt. fecit Freytag. 1883); aXtlc aeX;ou, to xiXXiarov É-ra-jXo) :av:v 
alakban Campbell-Abboth (Sophocles in single plays fór the use of schools. 
Oxford, Clarendon Press, 1880), Campbell (Sophocles edited with english 
notes and introductions by —. Oxford, Clarendon Press. 1879), D in d o rf  
(Sophoclis Antigoné in usum scholarum edidit —. Lipsiae, in aed. Teubneri. 
1881), Tournier  (Les tragédies de Sophocle. Paris, Hachette. 1877), W olff- 
Bellermann  (Sophocles, Dritter Theil: Antigoné. Teubner. 1878), Wunderujs- 
Wecklein  (Sophoclis tragoediae. Vol. I. Sect. IV. Contínens Antigonam. 
Teubner. 1878), Gleditsch  (Die Cant. dér sophokl. Trag.; aeXíou to helyett 
áeXíoto) *, axfi; xeXíou, to xáXXtsTov IjrTXTrJXo) »avev tőív alakban J. H . H .
Schmidt  (Leitf. in dér Rhyth. u. Metr. dér eláss. Spr. für Schulen).


