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— Párhuzamos idézetek. (Lásd az első gyűjteményt fent a  
998—1002. lapon.)

Non ego, si medius Polluce et Castore ponar 
In cceli sine te parte fuisse velim. (Ovid. Am. II, 16, 13.)

Jobb itt lenn csak álmodnom, hogy bírlak,
Mint a mennyben lennem nélküled ! (Petőfi : Álmaimban . . .) 

Nem jó csillag lett volna én belőlem,
Tudja isten, nem maradnék az égen,
Nem kellene én nekem a mennyország,
Lejárnék én 
Minden estén,
Kedves rózsám, te hozzád. (Petőfi : Boldog éjjel.. .)
V. ö. még a Vadrózsák 167. és 185. 11.

Quid non sentit amor? (Ov. Met. IV, 67.)
Oh, a vak szerelem mindeneken átlát. (Arany Toldi szer. II, 33.) 
V. ö. még: Quis fallere possit amantem ? (Verg. Aen. IV, 296.)

Quemque ego cum rebus, quas totus possidet orbis
(Ov. Met. VII, 59.)

Aesonidem mutasse velim.
De ha téged bírhatnálak 
A világért nem adnálak. (Petőfi.)

To yáp eaXeűaffi’.v okeía ”á3rt, 
piősvo; aXXou jiaoanpáí-avTo; 

óőúvas ú̂ oTeívei. (Soph. Aias 260). 
MáXisra Xunouj1 a! âvtT)?’ ajSxípiTit. (Soph. Oed. Tyr. 1230).
Ea molestissime ferre homines debent, qute ipsorum culpa con- 

tracta sunt. (Cic. Ep. I, 18, 2.)
Az a seb heged be legtovább,
Mit enmagunk ejténk. (Shakspere: Troil. és Kress.)

’Kjtei tí; wős
‘CeV.vouji Z?)v’ ápouXov sTőev; (Soph. Trach. 139.)
Gyermekeit el nem hagyja,
Ki mindnyájunk édes atyja. (Arany.)



°Q? yáp €7cexXtü<javro 5zo\ őecXoíat ôotolai, 
£tóeiv á'/vojxevot;. (Hóm. II. XXIV, 525.) 
Yivere est militare (Seneca.)
Küzdés az élet. (Kölcsey.)

. . . qu8B natura negabat 
Visibus humanis, oculü ea pectorü hausit. (Ov. Met. XV, 63.) 
Hamlet: Mintha látnám atyámat.
Horatio: Hol, uram ?
Hamlet: Lelkem szemében. (Shakspere : Hamlet.)

Kx-z'x á-ptpsí? óőouc ércoosúovTo. (Xen. Ánab. IV, 2, 8.) 
Invia lustra. (Verg. Aen. IV, 151).

Járatlan utakon ki jársz . . .  (Vörösmarty.)

vAotxov tli 01X7]aiv. (Soph. Phil. 534.)
S nem leié honját a hazában. (Kölcsey: Hymnus.)

Aúo ô pet ő’lv £v\ Xó̂ w. (Soph. El. 1087.)
Una mércédé duas rés adsequi velle (Cic. prQ Bosc. 29.) 
Két legyet ütni egy csapással.
Egy rókáról két bőrt nyúzni.

Ouő̂ v te to xax.L»v Y arcwXeio. (Soph. Phil. 446.) 
Rossz pénz nem vész el.

Nodum in scirpo quaeris. (Tér. And. 941). 
A kákán is csomót keres.

MrjTpó;, rt {x’éyeívaTo. (Soph. El. 261.)
A pleonasmusra nézve v. ö. Szülő anyám.

ITó-evia piTjT7]p (Hóm.)
Az állandó jelzőre nézve : Édes anyám.
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Aót’.; GAiyr, te, oikr, U. (Hóm.)
Édes-kevés.

Laeta aliqua viderant. (Tac. Ann. XIV, 63.) 
Hidd meg, hogy bút látsz. (Nópk.)

Nunc autem vix est in sentina  locus (Cic. Ep. ü l ,  10, 3.) 
Tiiskebokor legyen az én lakásom. (Arany L. Gyulai Népk. II, 70.)

Auribus teneo lupum. (Tér. Phor. 506*)
Kertem alatt jár a farkas.
V. ö. lupus in fabula.

Cum tacent, clamant. (Cic. in Cat. I, 8.)
A paradoxonra nézve : Bút, ha szép is, az ily szöméj. (Vtidr. 40.)

MeXíto; yXuziwv pésv auőrj. (Hóm. II. I, 248.)
Mézzel folyó szókkal szüvem hibát talá’t (Vadr. 20. 1.)
Mézzel folyó ajakéra. (Érd. Népk. 1.)

I I c 'o ;  y a p  "z 'j t e a e u t a í o v  l x £ » v  ü / .a o T o v  " t o v  r p i v  u j i a p ^ á v r o  v  y . d  i ~ a t .

(Dem. Öl. A. 11.)
Lementével dicsérd a napot.

Dr. C skxgeri JÁNOS.

— Katona József kéziratai. Miletz János úr, budai főreáliskolai 
tanár, egy pár becses irodalmi ereklyének van birtokában, melyeknek 
létezéséről eddig nagyon kevesen tudtak. Ez ereklyék részben Katona 
Józsefre, Bánk bán költőjére vonatkozó, részben Katona Józseftől magá
tól származó kéziratok, köztük néhány kiadatlan is. A legfontosabb 
reánk nézve az elveszettnek hitt Rózsa vcu/y J z  ártatlan légy a pókok közt 
czímű satirikus darabnak töredéke, melyet Gyulai Pál fölemlít, s mely 
Déryné ellen volt intézve. Rendkivül érdekes még Kisfaludy Károly 
/Majának biráló elemzése (fájdalom szintén töredék), melyről Gyulainak 
nincs tudomása; továbbá egy NaplóJcönyv, a mely Katona ügyvédi dol
gairól ad hosszú lajstromot, de a melyben, többek közt, föl van jegyezve 
a nap, midőn nemes Kecskemét városa a költőt Bánk bánért száz forint
tal jutalmazta. Van ezen kivŰl néhány levél Katona apjától, vannak 
kivonatok történelmi művekből, a költő tanulmányait feltüntető könyv
lajstrom, s egy pár ifjúkori darabjának első dolgozása. Együtt, kétség 
kivül, igen becses anyag, melynek mi előbbi közzétételét s feldolgozá
sát az irodalom érdekében igen kívánatosnak tartjuk.
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Az 1824-ben megjelent jRudolf von Habsburg czímű bőskölteményt 
olasz nyelvben megismertette Mocenigo: Sposizione dél poema eroico Ru
dolf o di Habsburg,  letta all Academia di Padova dal Conte P ietro  Moce
nigo, con alcuni saggi di traduzione latina e italtana deli' Abbate Giamb. 
Svegliato, Padova 1827. Ide sorolandó P. Aless. Paravia a Hedwig-epizód 
fordításával (Padua, 1828.), valamint Ricci Rudolfias-fordítása ottava 
rime-ben és ugyanezen mű örmény fordítása a velenczei P. L. Alis- 
hantól.

Mocenigo a fentemlített $2>osizione ben felajánló levél után 
(III—VI. 1.) adja az eposz tartalmát (1—31.1.), azután következnek 
annotazioni és fordítási próbák, az olasz szöveg mellé tett eredeti 
szöveggel. Az olasz fordításokhoz csatlakoznak Giamb. Svegliato latin 
fordításai: 1. Hedvüjvt episodium. (II. é.) 2. Hartmannus Calvi mentem 
petit, matri aegrotanti valetudinem precibus impetraturus. (VI. é.) 3. Poéta 
Homek pitim Rodulphi facinus cantu prosequitur. (X. é.) Közlöm ez utóbbi 
epizódot, melynek tárgya Schiller Dér Gráf von Habsburg ez. balladája 
által közismeretessé lett és az 1811-ben elhalt Coliin H. (Stl. W. IV. 
241.) 12 énekre tervezett Rudolfiasában is előfordul.

Poéta Homek pium Rodulphi facinus cantu prosequitur.1)
Ecce autem querulo tinnitus missus ab aere 
Auditur longe nemorisque e parte reposta 
Aureo honore stolae et niveo spectandus amictu 
Obvius aedituo adproperat praeunte sacerdos,
Dia ferens misero móri bundáé pabula vitae.
Atque hinc si qua sibi aut hinc de túr semita qurerit, 
Vestigatque oculis Jate: vis nuper aquarum 
Surpuerat parvnm furibundo gurgite pontem.
At moesta adverso interea stat littore, et orat 
Uxor opem: média coniux heu ! morte tenetur,
Aeternaque sibi ferri solamina poscit 
Auxiliumque viae. Tenero iamque actus amore 
Sollicita sibi erura manu nudabat, et alti 
Tentare audebat fluvii vada caeca minister ;
Quum factum procul advertens celer obstitit heros,
Et flexis eanctum genibus tér numen adorans,
Servitio facilem tanto pellaque decorum 
Tradit equum, atque suos animo gliscente revisit.

*) Pyrker L. J., Rudolf von Habsburg, X. 333—364. — Coliin H., 
Sammtliche Werke, IV. 241: Dér Sángar. — Schiller, Dér Gráf von 
Habsburg.
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Planitiesque simul campi, quse proxima stagno est, 
Aetherium posthac ne quis sub fimer is horam 
Auxilium votis nil profidéntibus oret.»
Obstupuit pastor generoso in pectore talem 
Admiraus animam, «Deus et, Deus illicet ipse 
Munere pro tanto, exclamat, tibi prremia reddat 
Debita : sis longum felix, quaeque inde futura 
Pando arcana tibi, tacita tu mente recondas.
Adveniet, milii crede, dies, namque haud ego fallor,
Romulei decus imperii tibi nobile quando 
Fulgeat impositum capiti diadema verendő.
Hinc tua progenies solio sublimis ab alto 
Jura dabit populis seros dominata per annos,
Vestraque iám cunctas implebit glória terras.»
Haec fantem stupuere omDes, frontemque loquentis 
Intuiti, seDsere viri quid gesserat beros,
Quantum et celarat generosa modestia factum.

Himpfnkr Bkla.

— Kisfaludy K. Irenejének tárgya, melynek eredetéről s külön
böző feldolgozásairól a Budapesti Szemle 58. számában terjedelmesebb 
czikket irtam, vagy talán e tárgynak valamely feldolgozása a XVII. szá
zadban népszerűbb lehetett, mint eddig hittem. Ezt bizonyítja egy bécsi 
népdráma (ú. n. Haupt- und Staatsaktion): Die Glorreiche Marter Joan- 
np.n m»i Nennmulc unter Wmzeslav dem faulen König dér Böhrnen,’ melynek
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szavakkal üdvözli Venozelt, ki jámbor feleségének mellőzésével, a szép, 
de feslett Abalibamát teszi nejévé :

Ever Majestiit tind ein glikkseeliger Makómét in den Armen dieser 
vergötterten Irénén, —

mire Ahalibama így válaszol:
Dér Hímmel lasse m idi nicht mit dieser unglückseligen Schönen gleiche* 

Schicksal erleben, da sie von dem heissgeliebten Kayxer im Angesicht des 
ganzen ottomanixchen Kriegsheeres ein Versöhnopfer dér atreitbeglerigen Ja- 
niUcharen geschlachtet wurde.

E czélzás mehet a novellára vagy annak valamely drámai feldol
gozására. Ha Ayrer drámájára lehetne következtetnünk, ez bizonyítaná, 
a mi eddig teljesen eldöntetlen kérdés, hogy a nürnbergi író színművei, 
első sorban Irene-drámája, csakugyan színre kerültek. H. G.

— Shakespeare görögül. Már régebben jelentek meg Shakes
peare egyes színművei új görög fordításban, de prózában és különben is 
csekélyebb értékű átültetésekben. Most egy nagyobb szabású, jeles válla
lat van folyamatban: Demetrius Bikélas 1876-ban indította meg Shakes
peare összes drámáinak fordítását az eredetinek versmértékében (Xatxa- 
xsípou TpaYb>£íaO. Eddig e fordításból, melyet igen dicsérnek, öt füzet 
jelent meg egy-egy drámá\al: 1876-ban Romeo és Júlia, Othello, Lear 
király, 1882-ben Macbeth és Hamlet (’AjxttXsxoí, mint Bikélas úja, mert ^ 
nem állhat közvetlenül X előtt). A legközelebbi füzet tartalma A velen- 
czei kalmár lesz.

— A Budapesti Philologiai Társaság folyó évi október 10-én 
dr. Ponori Thewrewk Emil elnöklete alatt felolvasó gyűlést tartott, 
melynek első tárgyát elnöknek Az udvariasság nyelve czímű felolvasása1) 
képezte. Ismerteti Ihering Rudolf tanár Dér Ziceck im Recht czímű meg
jelenőiéiben levő munkájának az udvariasság nyelvéről szóló fejezetét, 
melynek correcturáját a szerző beküldte átmzés végett a fölolvasónak, 
miután már azelőtt fölkérte volt a magyar nyelvre vonatkozó adatok 
közlésére. Ihering szerint eredetileg minden nép csak egyféle nyelvvel 
bírt, később azonban a népek legnagyobb részénél a közönséges nyelv 
mellett kifejlődött az udvariasság nyelve is, melynek kétféle alakja van: 
vagy symbolikus vagy nyelvi. A symbolikue részint testi (pl. a meghaj
lás), részint idői vagy térbeli (pl. a magasabb rang); a nyelvi részint 
phiaseologiai részint syntaktikai. Az utóbbi kettőre több példát hoz föl, 
melyek közül a syntaktikaiak, a mennyiben kivételességükkel majdnem 
monstrosusan sértik meg a nyelv szabályait, különösen érdekesek. — 
A második felolvasó Dr. Krausz Jakab Aristotelesröl és Platóról érteke-

x) Megjelent a Nemzetnék október 12. és 13. kelt számaibau.
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A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte (elnök Dr. Ponori 
Thewrewk Em il; jegyző Dr. Pecz Vilmos ; jelen voltak Dr. Ábel Jenő, 
Bartal Antal, Dr. Csengeri János, Dr. Heinrich Gusztáv, Dr. Kassai 
Gusztáv, Köpesdy Sándor, Pirchala Imre). Ábel Jenő Németh Dezső 
premontrei tauárnak a társaságba való belépését és Gyulay Rudolf, Li- 
8zy Lajos és Dr. Szombathy Ignácz tagoknak a társaságból való kilé
pését jelenti be.

Elnök jelenti, hogy azon meggyőződésében, hogy a Budapesti 
Phil. Társaság bizonyára részt akar venni a Miklosich Ferencz hírne
ves nyelvész tiszteletére rendezett ünnepélyben, ezt a rendező bizott
ságnak bejelentette, valamint az ezen alkalomból készítendő adresse és 
érem megszerzésére szükséges öt forintot is beküldte. Helyeslőleg tudo
másul vétetik.

Ezután következett az ülés főtárgya, a Classica Philologia Reális 
Encyclopaediájának ügye. Ábel Jenő jelenti, hogy a kitűzött határidőig 
(1883 julius 1-ig) nála és Bartal Antalnál csak 90 előfizető jelentkezett; 
ez okból azt ajánlja, hogy az előfizetési határidő hosszabbíttassék meg, 
illetőleg új előfizetési határidő tűzessék ki. Heinrich Gusztáv azt java
solja, hogy szóllíttassék föl Knoll Károly academiai könyvárus a kiadás 
költségeinek részletes kimutatására; bizassék meg Ábel Jenő a meglevő 
kézirati anyag áttekintésével, és adjon ennek mennyiségéről és minősé
géről véleményt a legközelebbi választmányi ülésen; vállalja magára a 
társaság a munka subventionálását, így azután remélhető, hogy nem
csak az Academia, de talán a kormány is fogja anyagüag támogatni
o i?innir o»t Viiají Vioífv ha & mű mint egész meg nem
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költségén kiszedették. De mivel az említett szabályzat ugyanezen idő 
alatt az illetékes körök használatára másutt is sajtó alá került, azt 
ajánlja, hogy miután a kormány példányai szélesebb körökben úgy sem 
igen kaphatók, az említett szabály épen ezen szélesebb körök kedveért 
a Nagymólt. m. kir. vallás és közokt. ministerium engedelmével mint a 
társaság kiadványa (mi a czímlapon is ki volna teendő) könyvárusi úton 
eladassék. Heinrich G. indítványa egyhangúlag elfogadtatik.

P. V.

— Balassa egy költeményének versformájáról. Balassa versei 
közt a formát illetőleg érdekes a X. sz. (a történelmi társulat által 
kiadott gyűjteményben): Kiben az szeretője háladatlansáfja és keminsuje 
felöl panaszolkodik. —  «Egy siciliana nótára.* —  Hogy itt nem a Sici* 
liából származó s Bückert által tudvalevőleg a német irodalomban meg
honosított «siciliánával» van dolgunk, mely az ottava rimához leg
közelebb áll, s melynek sorai keresztrímekkel négyszer váltakoznak, 
arról meggyőzhet egy tekintet, melyet Balassa költeményének négy 
soros strópháira vetünk. Ezeknek 15—16 szótagú sorai egy rímben 
végződnek; de ami legfeltűnőbb, s amit Szilády Áron nem említ e köl
teményhez írt jegyzetében, a három első sor középrímekkel van ellátva, 
sajátságos elhelyezéssel, m int:

Nem használ | minekünk [ szerelmünk | nálok, sem | könyörgés
vagy

Szeretnem | penig azt | ki fáradt | sok búval | mi hasznom.

Ily hármas ütemű sorokat befejez a strópha negyedik sora, mely 
középrím nélkül négyes ütemekből áll, m int:

Jó kedvvel tűr, | szenved, enged | csak juthatna | jó kedvibe.

Hogy a strópha ez összetételét s a középrímeket nem lehet vélet
lennek tulajdonítanunk, vegyük a 6. 7. 8. tehát egymás után következő 
versszakokat:

Mint párducz prédá«afr kínomnak kegyetlen örvendez, 
Háladatlankéjuen bűnemfon gonoszul fizet s bút szerez :
Mosolog kínomon, mint nagy jón, hogy lelkem epedez 
Szerelmiben mint szélvészben, látván, hogy szintén úgy evez.

Megyek ? már nem tudóm, ha látom, hogy én el nem hagyhatom 
Noha kínját valló;/*, de válnom tűle nem kivánkozhatom 
Szeretnem penig azt, ki iáraszt, sok búval — mi hasznom ?
Hát megyek ? ellene vétsek(-é) ? — Oh azt sem lehet, mert szánom.



r  költeményének renfonn̂M . v
eg érdekes a I  a. (ittom? 
o): Kiben u cmtojt tótoífr'i 

•Egy ficilwa nétúti-E&r: 
ierí Utal todr&lerifleg» 
i* tm dolgunk, weh u (tori 
lek 8oni keresztriweilel 
tekintet, melyet búm iöhsir- 

3ír. Ezeknek 15-IS siétsp®
■ rTfchüüóbl), s mt SztitijÍMtö' 
Itbeo, t bírom első sor iöiéprm& '- 
lel, mint:

jt m fkunk f  szertliHuiü j  níifit

f»í/1 k i faruct/sok báni/mi

uii sorokít befejez i strópha 
i ütemekből áll, wint:

az V. ez. «az gianeta padouana nótájára*.

Leiived,
összetételit é

i, vegyük » 7g. tehát

G e ie in g e r  L a jo s .

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. November hó 14-ikén 
felolvasó gyűlést tartott. Elnök: Dr. Ponori Thewrewk Emil. Jegyző: 
Ábel Jenő. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után Dr. Hein
rich Gusztáv mint első felolvasó a «Faust és Cyprianus» mondákról 
értekezik. Felolvasásának tartalma röviden ez: Ezelőtt k. b. háromszáz 
évvel jelent meg egy igénytelen kis könyv Faustról, silány alakban, de 
az irodalomra nézve igen nagy fontosságú tartalommal. E könyv tartal
mát két dolog jellemzi: Faust reális alakja és a tizenhatodik század 
szelleme. A monda hőséről egykorú irók nyilatkozataiból valóságként 
az világlik ki, hogy Faust György (vagy János) egy földmívelőnek előre 
törő de felületes képzettségű és kalandos természetű fia, ki természet- 
ellenes halállal (talán physikai experimertumai közt) múlt ki. Ez az a 
reális alak, melyre a monda, a kor szellemét tükröztetvén vissza, min
denféle kalandos dolgot ráruház. Az a kérdés, voltak-e már azelőtt 
olyan mondái alakok, melyek a Faust-mondát létrejöttében elősegítették. 
A tudósok különösen három mondának tulajdonítanak ilyen befolyást, 
melyek közül felolvasó ez úttal a Kr. utáni negyedik századból való 
Cyprianus-ról szóló görög mondával foglalkodik, és kimutatja, hogy az 
a Faust-mondára semmi befolyással se volt, mert tartalma (ismerteti 
azt) egészen más: a kereszténység dicsőítése. Calderon, a híres spanyol 
költő, másod kézből ezt a mondát dolgozza föl «A csodatevő mágus» 
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dettel bírnak. A jelen voltak közül többen (különösen Heinrich Gusz
táv) kiemelték a tárgy érdekességét, de egyszersmind a hypothesis cse
kély valószínűségét is. (E czikket jövő füzetünkben közöljük.)

A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte. Elnök : Dr. Ponori 
Thewrewk Emil. Jegyző: Dr. Pecz Vilmos. Jelen voltak: Dr. Ábel 
JenŐ, Bermüller Ferencz, Dr. Heinrich Gusztáv, Malmosi Károly, Pir- 
chala Imre választmányi tagok. A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesí
tése után Heinrich Gusztáv Erdélyi Károly ajánlatával Holczinger 
Imre tatai kegyes rendi tanárnak a társaságba rendes tag gyanánt való 
belépését, ÁbelJ Jenő Vizoly Zachariásnak a társaságból való kilépését 
jelenti be.

Elnök jelenti, hogy a társaság módosított alapszabályai a nagy* 
mélt. m. k. belügyministerium által helybenhagyatva leérkeztek.

Heinrich Gusztáv jelenti, hogy a tanárvizsgálati szabályzat, mint 
a társaság kiadványa, a doctoratusi szabályzattal együtt fog meg
jelenni.

Elnök indítványozza, hogy & társaság Bartal Antalnak, a m. k. 
gyakorló iskola igazgatójának meleg köszönetét fejezze ki azon önzetlen 
készségéért, melynél fogva ő «Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba 
különös tekintettel a classicus nyelvekre* czímű munkáját azon kikö
téssel, hogy annak jövedelme a társaságé legyen, esetleges deficitjét 
meg ő viselje, a társaságnak ajándékozva, egyszersmind kiadványainak 
sorozatát is megújította. Elnök indítványa egyhangúlag elfogad tátik.

Következett az 1883/1884-iki közgyűlés előkészítése. A közgyűlés 
ideje 1883 évi Deczember 30-ika, kezdete fél 10-kor (megelőzi azt 9 óra
kor választmányi ülés). Candidáló bizottság: Heinrich Gusztáv (mint 
elnök), Pircbala Imre és Malmosi Károly; pénztárvizsgáló bizottság: 
Ábel Jenő (mint elnök), Bermüller Ferencz és Pecz Vilmos. A közgyű
lés tárgyai: 1) elnöki megnyitó (a classicusok magyarra való fordításá
ról), 2) az első titkár jelentése, 3) a pénztárvizsgáló bizottság jelentése, 
4) a jövő évi költségvetés megállapítása, 5) indítványok megvitatása, 6) 
választások.

Az ülés utolsó tárgya a Társasági Ügyrend volt, mely beható vita 
után befejeztetett. P . V.

EuemostóL 4. sz.

Hogyha okossággal jár, mennyire jó a merészség.
Hogyha magában jár, károkat átkot okoz.

P. T. E.


