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HORATIUS  ÉS ANAKREON.

•Horatius és Alc&eus* ozímü értekezésemben mely az Egye
temes Philologiai Közlöny 1884. évi november-dec*. mberi füzeté
ben jelent meg, volt alkalmam kifejteni azt a nagy befolyást, 
melyet az aeol lyrikns a rómaira gyakorolt. Kimutattam Horatius 
saját nyilatkozatai, a sehol ionok és Alcseus fönnmaradt töredékei 
alapján, hogy a római költő Alcseust öntudatosan mintájának 
választá, hogy időrendre első ódái közt többet találunk olyat, mely 
egész terjedelmében a görög költőt utánozza, s hogy bordalaiban 
úgy az alaphangot mint az egyes uralkodó gondolatokat tekintve, 
soha föl nem szabadult ama ritka szépségű skolionok hatása alól, 
melyekben a bátor zsarnoküldöző egy perezre elfeledve gondjait, 
szenvedélyes lelke egész hevével fordált az élet örömei felé.

De Horatius tanulmányai kiterjedtek a görög lyra egész 
terére, s noha mesterének mindig Alcseust vallá, más költőkből is 
ültetett át egyet-mást, természetesen a nála szokásos szabadság
gal, a római irodalomba. Abban az időben egy sem volt népsze
rűbb a görög nemzeti lyra képviselői közt, mint a szerelem és bor 
énekese, Anacreon. Az ő, édes mámort és korlátlan vígságot lehelő 
dalait énekelte boros asztal mellett a könnyővérü fiatalság, az ő 
szerelmeit szerette hallani a szép görög hetserák ajkairól, őt utá
nozták a bordalok írói századokon keresztül, az alexandriai kortól 
kezdve a kereszténység és elbarbárosodás koráig, a mint a ránk ma
radt, sokáig Anacreon valódi műveinek tartott Anacreontea-gyttj- 
temény világosan mutatja. Hogy amaz óriási hatás alól, melyet a 
teosi költő az egész ókorra gyakorolt, Horatius sem vonhatta ki 
magát, midőn szerelmet és bort énekelt, nagyon természetes, de e 
mellett nem lesz nehéz megértenünk, hogy Anacreon befolyása 
távolról sem lehetett oly mély, Horatius egész költészetén annyira 
uralkodó, mint az Alcaeusé.

Philologiai Közlöny. X. 1. 1
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Anacreon költészetében részint a perzsa, részint apró zsar
nokok járma alá került, magasabb politikai és társadalmi czélok- 
ról megfeledkezett ion nép ólwágya és puhasága nyer kifejezést, 
összehasonlítva a harczias Gallinusszal, az első ion elegiairóval, 
már Mimnermns is hajlik ez irány felé, neki már nincs élet, nincs 
öröm az aranyos szerelmen kívül:

tí<; 8é píos, t í dé tspicvóv fcep Xpooijz ’AcppoSí-nrjc;
te^vaÍTjv, Sts jtoi [íTjxétt xaöta jiiXoi (fr. 1.)

De egész költészetének alaphangja a mélabú, mély átérzése 
annak, hogy az emberi lélek folyton elérhetetlen czél után sovárog, 
és az élet nyomorainak, melyben rövid ifjúságot s örömöt küzdel
mes férfikor s kínos öregség követi: a szerelem az egyedüli élvezet, 
melyet fáradságos életpályánkon az istenek nekünk megengednek, 
azért, míg ifjúságunk tart, ne vessük meg Aphrodité ajándékait. 
Anaoreonnál már ez a mély reflexió hiányzik, sehol sem találko
zunk többé az élet komolyabb felfogásával, neki a gyönyör nem 
eszköz az élet nyomorainak enyhítésére, hanem egyedüli czél: 
ezért tudja élvezni minden utógondolat nélkül a mámor édessé
gét, hévül a thrák leány csábító hajfürtéiért, Cleobulus villogó sze
meiért ; ezért költészetének csaknem kizárólagos tárgyai a bor, a 
hetaerák, a szép fiúk. Csak, midőn már öregszik, gondol olykor
olykor arra, hogy a halál nemsokára minden örömnek véget vet s 
hideg borzongás fut végig tagjain:

yXoxspoö 8* o&xétt rcoXXö? piótoo xpóvoc XéXetTrcat,
8tá taőt’ ávaotaXóCco $ájia Táptapov SsSoixax;.

De a könnyűvérüség ekkor sem hagyja el s vén létére hamis 
szavakkal szólítja meg a fiatal leányt:

KXöíH pieo yépovroc e&éfteipa )(pooÓ7ceirXe xoópa.

A véghatást, melyet Anacreon költészete reánk gyakorol, 
az Anacreontea-gyűjtemény tükrözi vissza leghívebben: egy bohó- 
kás öreget látunk, ki azt tartja, hogy minél közelebb állunk a sír
hoz, annál jobban járjuk a bolondját:

a><; Tcjj fépovti [wtXXov 
npéicet iá Tspjrvá naíCetv 
3o(j) iréXa? rá Moíp7]<;.

(Anacreontea 6.)

2 NÉMETHY GÉZA.
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HORATIUS ÉS ANAKREON. 3

Hogy ez a hang Horatius költészetül teljesen idegen, nem 
kell bővebben fejtegetnem. Még az a finom epioureismus is, mely
nek a költő ifjabb korában föltétien híve volt, s mely, midőn az 
életet minél kellemesebbé igyekszik tenni, még nem feledkezik 
meg az élet komolyabb feladatairól, messze áll Anacreon csapongó 
élvvágyától; később, midőn Horatius, a mint költeményeiből fok- 
ról-fokra kimutatható, egyre több tiszteletet érzett az előbb csak 
gúnyolt stoa tanai iránt, még jobban nőtt az űr a két költő világ
nézete közt. Innen van, hogy, noha Horatius szerette Anacreont s 
nem tagadhatta meg bámulatát a dalaiban nyilatkozó természe
tesség- és kellemtől, aránylag keveset foglalkozott vele, s míg 
Alcaeusnak annyi bámuló nyilatkozatot szentel, reá csak három
szor s akkor is futólag utal, mindannyiszor, mint szerelmes 
költőre.

A XIV. epodusban így szól:

E nyilatkozatból nem lehet kicsinylést kiolvasni, mint sokan 
szeretnék. A ,non elaboratum ad pedem* értelmét igen helyesen 
magyarázza Orelli: «Anacreontie á'péXetav, naturale et simplex 
scribendi genus, longe diversum a poématúra Alexandrinorum 
indole, potius significat, quam, ut negligentius, quod ad numeros 
attineat, eum versus composuisse reprehendat.» Arnold is túloz, 
midőn abból, hogy Horatius a lyrikusok közül először Anacreont 
említi, arra következtet, hogy a görög lyra körébe eső tanulmá
nyait a teosi költőn kezdte meg. Az idézett helyből csak annyi 
tűnik ki, hogy már Horatius korában is főleg szép fiúkra írt dalai
ról volt nevezetes Anacreon s fiúkedvesei közt Bathyllus volt leg
ismeretesebb. Ugyanezek ama kép alapvonásai, melyet az ana- 
creonteumok szerzői mesterükről alkottak.

Már határozottan dicsérő nyilatkozatot tesz Horatius a 
IV. könyv 9. ódájában, hol a többi lyrikus közt őt is felhozza:

Non aliter Samio dicunt arsisse Bathyllo 
Anacreontea Teíum,
Qui perefflpe cava testudine flevit amorera 
Non elaboratum ad pedem.

Non, si priore8 Mseonius tenet 
eedes Homerus, Pindaric® latent 
Ceoeque et Alcaei minaces 
Stesichorique graves Camen®;
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4 NÉMETHT GÉZA.

néCf si quid olim luxit Anacreon, 
delevit aetas (5— 10).

Némelyek ezen a helyen is némi kicsinylő mellékértelmet 
tulajdonítottak a lusit szónak, de ezt egészen kifogástalanul ma
gyarázza már Porphyrio: «Lusit, inquit, quia iocis et conviviis 
digna scripsit.*

Az I. könyv 17. ódájában egy szép hetaerát, Tyndarist, falusi 
villájába hív meg a költő, dicsérve különösen a táj kellemeit:

hic in reducta valle Cauicul®
'vitabis SBBÍU8 et jide Teia 
dices laborantes in unó 
Penelopen vitreamque Circen.

Itt ismét az a kérdés merül föl, vájjon Anacreonnak egy 
Penelope és Circe szerelméről szóló elveszett költeményére kell*© 
gondolnunk vagy egyszerűen szerelmi dalra ? Acro erre vonatkozó 
helye (ad Carm. IV. 9, 9.): « Anacreon autem satyram scripsit 
amicus Lysandri. Alii dicunt, quod scripsit Circen et Penelopen in 
unó laborantes, unde in I. libro Velox amoenum» semmi tekintély- 
lyel sem bír, mert úgy látszik, maga is csak Horatius e helyéből 
következtet arra, hogy Anacreon Penelopéről és Circéről írt; azon 
fölül az egész scbolion gyanús, contaminatio nyomait viseli magán. 
A másik föltevést, hogy a meghívott Tyndaris költőnő volt volna s 
itt az ő költeményeire kell gondolnunk, szintén nem támogatja 
semmi. Nekünk azonban jelen esetben elég tudnunk annyit, hogy 
a költő teo8Í lant alatt szerelmi dalt ért, olyat, melyet legszíveseb
ben félreeső kies völgyben, zavartalan pásztorórák örömei közt, 
egy szép és könnyelmű leány ajkairól hallunk.

A metrum tekintetében Anacreon Horatinsra nem tett semmi 
hatást. Az ion költő legkedvesebb mértékeit, nevezetesen a glyconi 
strophát:

— ^ I —v V \ — v-» I — A
—  vj | —o  vj | — | —  A

—  vj | —o  vj | — vj | —  A

— | — | — o

a trimeter ionicus a minori-t:

KJ KJ -- -- | KJ KJ -- -- | KJ KJ -- --

a módosított ionicust, melyet maga Anacreon talált fö l:
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HORATIUS ÉS ANAKREON. 5

a kétsoros trochaeusi strophát, melynek első verse nyolcz, a máso
dik hét és fél lábból áll, végre a versns Anacreontenst:

— | — | — | ~K

a római költő egyáltalán nem használja. Versmérték dolgában is, 
a mire utaltunk már idézett értekezésünkben, főkép Alcseust 
követte.

Ezek után áttérhetünk magukra a kölcsönzésekre. Ezzel a 
tárgygyal is foglalkozik Arnold értekezése (Von den griechischen 
Studien des Horaz. Programm dér lateinischen Hauptschule zu 
Halle 1854— 55 és 1855— 56), de korántsem kimerítően. Campe 
(Horatius és Anakreon, ford. Hómann Ottó, Phil. Közi. I. évf. 
284— 307.1.) az ellenkező túlságba esik s Horatius egész szerelmi 
lyráját a lehető legmerészebb, sokszor egyetlen szó egyezésén ala
puló következtetésekre támaszkodva Anacreonra igyekszik vissza
vezetni. Mi czélúl tűzzük ki valahára teljesen összeállítani Hora- 
tiueból azokat a helyeket, melyek csakugyan Anacreónból vannak 
átvéve, a nélkül azonban, hogy ott, a hol tanúságaink nincsenek, 
puszta gyanítások terére tévednénk. Épen azért tartottuk szük
ségesnek tárgyalásunk folyamában mindenütt bírálni s kellő érté
kükre leszállítani Campe állításait.

Forrásaink három osztályba sorozhatók. Első helyen állanak 
az Anacreonból fönnmaradt töredékek. Annak illustrálására, hogy 
mily kevés és fogyatékos az, a mit e költőtől birunk, elég fölhoz
nunk, hogy mindössze 116, a jelentéktelenebb utalásokkal együtt 
17:2 töredék maradt reánk,1) s hogy ezekben Bathyllusról, pedig ez 
volt ágy Horatius, mint az Anacreontea és Maximus Tyrius 
(24. p. 481: {leoTa dk afrcoö tá $o|iata rijc EjiipSeoc xó|iT]; xal tü>v 
KXsopoóXoo &<pd>aX[i«»v xal BaftóXXot)  a>pa<;) tanúsága sze
rint Anacreon legnevezetesb fíúkedvese, nincs említés.2) Teljes 
képet tehát a két költő viszonyáról a hagyomány mostoha volta 
miatt nem nyerhetünk; mindazáltal, a mennyit tehetünk, meg 
kell kísértenünk.

Második sorban figyelembe kell vennünk az Anacreontea-

*) A  szöveget Bergk Poetae lyrici Oraeci 4. kiadása után idézzük. 
9) Bergk, mivel Maximus Tyrius 37. II. p. 209. szerint Anacreon 

sokszor dicséri Bathyllus fuvoláját, erre a fiúra vonatkoztatja a 20. frag
mentumot : Te? ipai<j[xÍ7)v xpi«J»a; Sua'ov e; tepevtov f(ijLiő“ füV úr’ auXőJv
’O pxettat;
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6 NÉMETHY GÉZA.

gyűjteményt, mivel ez, a mint egyes költeményeknél kimutatható, 
oly szorosan utánozza magát Anacreont, hogy, ha valamelyik ana- 
creonticum és Horatius egyes helyei közt föltűnő gondolati egye
zést találunk, biztosra vehetjük, hogy az illető gondolat a teosi 
költő valódi műveiben —  mert a valódi és nem valódi anacreoni 
dalok összetévesztésével először Gelliusnál találkozunk —  benn 
volt.1)

Végűi nem szabad elmellőzni a scholiasták meglehetősen 
hiányos tanúságait sem.8)

Egyetlen skolion-féle költemény, melynél valószínűséggel 
kimutatható, hogy egész terjedelmében utánzata Anacreon egyik 
dalának, az I. könyv. 27. ódája, melyhez Porphyrio a következő 
megjegyzést teszi: ,Ode Tcporpeictix̂  est haec ad hilaritatem, cuius 
sénsus sumptus est ab Anacreonte in libro tertio*. Mi sensus alatt 
azt értjük, hogy Horatius ez ódájában a tartalmat és eszmemene
tel tekintve követte ugyan Anacreont, de a kidolgozás részleteiben 
s a versmértékben 8) lényegesen eltért.

A költő vidám ifjak társaságában van, kiket arra int, hogy 
szép csendben mulassanak s csak abban az esetben nyilatkozik 
késznek az ivásra, ha egyikök megmondja szeretője nevét. Az illető 
némi vonakodás után fülébe súg a költőnek, alkalmasint megvall- 
ván, hogy valamelyik veszedelmes szépségű heteerát szereti, ki 
részvéttel kiált fö l : Digne puer meliore flamma!

Mindjárt az első versszak:

Natis in usurn lretitiae scyphis 
Pugnare Turacum est: tollite barbarum 
Morém verecundunque Bacchum 
Sanguineis probibete rixis.

*) Érdekes volna pontosan összehasonlítani a latin erotikusokat 
Anacreonnal és az Anacreonteával. Uy módon az utánzatok egyik-máaiká- 
nak korára is lehetne következtetni. Talán lesz még alkalmunk e tárgy
gyal bővebben foglalkozni.

s) Használt kiadások: Acroni« et Porphyrionis commentarii in Q. 
Horatium Flaccum, ed. Férd. Hauthal, Berlin 1864 és Pomponii Porphy
rionis commenta/ríi, recensuit Gnilelmus Meyer, Lipsiae 1874. Összes tanú
ságaik: Porphyrio in Carm. I. 27. 1. IV. 9. 9. A. P. 85. Acro in Carm. I. 
17. 17. IV. 9. 9.

3) Nem mutatható ki, hogy Anacreon valamelyik költeményét, külö
nösen bordalát alcaeusi strophában írta volna.
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HORATIUS ÉS ANAKREON. 7

föltűnő egyezést mutat a 63. töredékkel:

”A*fe Stjots jnrjxéd’ oStoo 
icaxáyp te xáXaXr]T<j>
ExofttxVjv rcóoiv nap* oívtj) 
{ieXsr«>(JLev, áXXá xaXotc 
ojrorcivovtec év ojtvois.

Hogy Anaoreonnak szokása volt a lakomáknál csendes, békés 
vígadásra inteni s a viszálkodásnak még említésétől is tartózkodni, 
mutatja a 94. számú elegiatöredék:

A költő ezen és hasonló gondolataira reflectál a 40. ana- 
creonteum:

Görög utánzatra vall az 5. sorban a Medus acinaces említése 
is. Ilyen fegyvert nem tulajdoníthatott a költő római ifjaknak, de 
vehette Anacreonbóly a ki a perzsa birodalom szomszédságában 
élt s kinél e szó tényleg előfordult, a mint az Etymologicum 
Magnum 514, 28 mutatja: Ktváxq, 6 áxiváx?]<; xtváxir]? Trapá Eo<po- 
xXeí. tó jtév y«P ’Avaxpeóvretov t0  ̂ ^ ta  Ypácpetai xai fé^ovev
Sx$Xt<!>i<; too tora, xai xpáaei toö coa t ü> x i v cfc xiq, wairep a> ’'AitoXXov 
’'QitoXXov. Az a szokás is, hogy a lakománál fegyveresen jelennek 
meg, mely ellen a szelídebb természetű Anacreon küzd, egy görög 
törzs, az seolok szokása volt.

Az Opuntiae fráter MegiUae szintén görög eredetiből van 
átvéve. Ha Horatius költött nőnevet basznál, legtöbbször van valami 
czélzata vele: Lalagének nevezi a fecsegő, Lydiának a ledér, Leuco- 
noénak az együgyű és babonás, Chloénak a még alig serdülő 
fiatal leányt. E helyen nincs célzatos névvel dolgunk. Maga az a 
körülmény, hogy egy ifjat nővére nevével jelöl meg a költő, mu
tatja azt, hogy Megilla híres szépség volt: ha élő személyre gon-

05  <ptXéa>, 8<; xpirjt^pt napa irXéq> oívoirotáCo>v 
veíxea xai 7cóXe(iov Saxpoóevta Xéfet, 

aXX’ Sorig Mouoétov te xai áykaa dö>p’ ’Aypodírqt; 
oojJLjiío^wv ipaajc [ív^axerai e&<ppoaúv7)<.

arofé(ú {iá*/a? 7capo(voo<; 
icoXox(Ó{jloo<; xará  Saítac 

veo07]Xéotv ajia  xoópats

pÍ0V 9jaO%OV <p£pOÍlL7}V.
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8 NÉMETHY GÉZA.

dőlt volna Horatius, bizonyára többször találkoznánk verseiben e 
névvel, azonban csak ezen az egy helyen és még Lucianusnál 
(étatp. diák. 5.) fordúl elő. Minden természetes, ha Anacreonból 
van átvéve, kinek korában híresek voltak az aeolok — s Opus aeol 
város — szép leányaikról.

Hogy a 79. fragmentum, a mint Campe hiszi:

Kotjitaov d\ J) Zsö, oóXotxov (p&óyyov 

és az óda 6— 7. verse:
impium 

lenite clamorem, sodales

egy dologra vonatkoznék, legalább is kétes.
A költő e mellett el nem mulaszthatja némi római színt köl

csönözni a versnek azzal, hogy belekeveri az annyiszor említett 
falernumi bort. (Yoltis severi me quoque sumere Partém Falerni.)

A borozásra fölszólító dalok közt Anacreon hatására vall 
még a XHI. epodus, melynek kezdete:

Horoida tempestaR caelum contraxit et imbres 
niveeque deducunt Jovem 

föltűnően egyez a 6. fragmentummal ;

Mstc fiév SVj Iloot&qltóv 
lonjxev ve<péXa<; 8’ oőcop 
papóvst, Aía t ’ &ypioi 

Xetjwővsc xatáfoooiv.

Hogy azonban az egész, mint némelyek állítják, utánzat 
volna, nem valószínű. A költemény a legkorábbiak egyike, kevés
sel a Philippinél vívott csata után Íratott s benne a költő azt fejezi 
ki, hogy feledjük egy perezre a veszélyeket, melyek már fejünk 
fölött lebegnek; az isteni gondviselés talán megkönyörül rajtunk 
s mindent jóvá tesz:

cetera mitte loqui: deus haec fortasse benigna 
redacet in sedem vice.

Mindez, még abban az esetben is, ha azt a kevésbé valószínű 
föltevést, hogy az óda kevéssel az actiumi ütközet előtt keletkezett 
s e háborús idő szorongó hangulatát fejezi ki, elfogadjuk, annyira 
a helyzetből foly, hogy idegen mintára gondolnunk nem szabad.

Digitized by LjO O Q  Le



Egyáltalán nem anacreoni gondolat az, melyet a 4—5. versben 
olvasunk:

dumqne virent genua 
et decet, obducta solvatur fronté senectus

mert a teosi költő azt tartá, hogy a komolyságot nemcsak, míg 
ifjak és erősek vagyunk, hanem öregségünkben is, sőt ekkor még 
jobban illő félretenni és zavartalanál vigadni. Hogy a költemény 
végsorai, melyekben a Centanrus az élet okos élvezetére inti tanít- 
ványát, Achillest, görög mintára mennének vissza, egyáltalán nem 
mutatható ki. Készemről hajlandó vagyok az egészet homéri remi- 
niscentiának tulajdonítani.

Találkozunk ezenkívül Horatiusnál a teosi költő néhány köz
mondásossá vált gondolatával. így az I. könyv 26. ódája kezdete:

Musis amicus tristitiam et metns 
tradam protervis in maré Oreticum 
portare ventis

emlékeztet a 48. anacreontenmra:

áitoptJttovtat (ispípat 
7roXo<ppovTi§é<; ts (taoXaí 
ég áXtxtóiroo<; á^tas

és az 56-ra:
cppevüv [iév ocftpau; 

cpépsiv lőtóxa Xóxa<;.

Ugyancsak anacreoni reminiscentiának tulajdonítható Carm.
H. 7. 28:

recepto •
Dnlce mihi furere est amico

a Carm. Hl. 19. 18:
Insanire iuvat 

végre Carm. IV. 12. 28:

Dnlce est dmpere in loco 

összehasonlítva a 8. és 11. anacreonteummal:

&éXa> fréXu) puxv̂ vai
és az 51-el:

HORATIUS ÉS ANAKREON. 9
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10 NÉMETHY GÉZA.

Tv* ÍStq fépovtoc áXxVjv 
dedarj'KÓToe jiév ebre ív,
SeSongxóroc 8é rcCveiv, 
yapiévtüx; 8é [tavival.

Egyébiránt a bordalokban a görög költő már csak azért sem 
lehetett valami nagy hatással Horatiusra, mert ez mint többször 
említett értekezésünkben kimutattuk, mindenütt, a hol a bort 
énekli meg, az Anaoreontól egészen elütő Alcaeust követi.

(Vége következik.)
N émethy G éza .

Martialis X. 88.

óh mily mennyei, mily tizenöt évet 
Adtak kegygyei az Istenek, Calenns,
Néked Sulpiciával élni nászban ! 
óh éjek s valamennyi édes óra,

& Melyet India gyöngye megjelöljön! 
óh mily harczokat és közös tusákat 
Látott nálad a boldog ágy s a fáklya,
Bódultán nicerosi illatártól!
Három lnstrum az életed, Calenns, 

io Ezt a kort az egész gyanánt tekintsed,
S házas napjaidat becsüld csupán csak.
Nagy kértedre, ha visszaád ezekből 
Egyet Atropos, úgy nagyobb kegy ez mint 
Nestor négyszeres aggkorát elérni.

Martialis II. 56.

Libya népe között, Gallus, csúfos hire terjedt,
Nődnek, hogy szörnyen zsúgori; lám ez a vád I 

Mindez tiszta hazugság, már természete is más:
Nem fogad el semmit, sőt bizony ő maga ád.

Ford. Ifj. R. E.
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A GÉTÁK. 11

A GÉTÁK .
— Adalék Herodotos magyarázatához. —

A géták, a nagy thrák törzsnek egyik igen nagy ága, azon 
időben, melyben délkeleti Európában fontos szerepet játszottak, 
nem a tulajdouképeni Thrakiának földjén laktak, hanem a Duna 
bal partján. De a thrákokkal való Összefüggésük nemcsak abban 
mutatkozott, hogy ezekkel közös nyelvök volt, hanem a régi idő
ben —  így fogják fel közönségesen —  abban is, hogy a Haemus 
éjBzaki lejtőjén, tehát a Herodotos által Thrakiához számított terü
leten voltak letelepedve. Ebből természetesen az következnék, hogy 
a Herodotos utáni időben a géták a Haemus vidékét elhagyták és a 
Dunán átkelve ott telepedtek le, a hol őket a későbbi classicus irók 
szerint keresnünk kell, a folyó bal partján. Pedig a mennyire a 
népvándorlás történetét és indokait ismerjük, épen ellenkező irányba, 
éjszaktól délfelé szoktak az európai és ázsiai törzsek nyomulni, 
mert délen keresnek zsákmányt, könnyebb életet és enyhébb ég
hajlatot. Hogyan történhetett az, hogy a géták, mint földmívelő 
nép, ellenkező irányba vették útjokat és mi indíthatta őket erre ? 
Vagy talán ágy tettek, mint a középkorban az oláhok, kik Thrakiá- 
ból és Makedoniából mint pásztorok keltek át a Dunán és Erdély
ben valamint Havasalföldön telepedtek meg ?

Ezen érdekes kérdés megoldását meg akarván kísérteni, a 
géták lakhelyére vonatkozó adatokat fogom e rövid értekezésben 
összevetni, kindulván Herodotos adataiból.

Mint tudjuk, ezen író Dareiosnak a skythák elleni hadjáratát 
adván elő, bővebben szól a gétákról, azt mondván, hogy elég vak* 
merőek voltak a perzsa királynak ellentállani, és hogy Dareios, 
mielőtt az Istroshoz ért, — természetesen a folyó déli partjához, —  
legelőször a gétákat vetette alá (IV. 93 kk.) és csak ezután ért a 
folyóhoz, melyen tál már a skythák laktak. Ebből az tűnik ki, 
hogy a géták az akkori hellének felfogása szerint as Istros jobb 
partján voltak letelepedve. Hogy pontosabban meghatározhassuk 
akkori tartózkodásuk helyét, két dolgot kell szemügyre vennünk: 
először azt, hogy mely irányba vette Dareios seregével az útját 
az Istros felé, azután azt, hogy mely ponton kelt át ezen a folyón. 
Az elsőre nézve tudva van, hogy a király a Pontos közelében, 
lehetőleg a part mellett vonult éjszak felé, már csak azért is, mert
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12 FRÖHLICH RÓBERT.

a hajóhad közreműködésére is számított. Herodotos ezen közre
működésről mit sem tud, sőt azt mondja, hogy Dareios meghagyta 
a jóniaiaknak, hogy a Pontosban az Istrosig hajózzanak. Azonban 

' ezt úgy lehetetlen elhinni. Ha már volt hajóhad, akkor annak nem 
csak az lehetett a rendeltetése, hogy az Istroson hidat verjen, lianem 
bizonyosan az is, hogy a mennyire lehet, a gyalogseregnek útköz
ben is támogatására legyen; másrészt pedig a gyalogseregnek nagy 
előnyére volt, ha a part közelében folytatva útját, a hajóhadat maga 
előtt láthatta.

;E mellett azonban még Azon körülményt is tekintetbe fogjuk 
venni, hogy Herodotos a pontosmelléki thrák törzsek között kettőt 
említ, a skyrmiadákat és nipeaeokat, kik szerinte, v. ö. IV. 93, 
SalmydesB08, Apollonia és Mesambria felett laktak. A városok közül 
Mesambria —  a mai Misivri, a legéjszakibb, 8 így feltehetjük, hogy 
ennek déli határán már nem laktak a géták; minthogy pedig 
ugyanezen város a Haemos legkeletibb végének déli alján terűi el, 
feltehetjük, hogy a géták a Haemos túlsó északi lejtőjét foglalták 
volt el, s így semmi esetre sem kereshetjük ama hegység déli 
lejtőin.

Miután ekként megtaláltuk a gétaföldnek déli határát, keres
sük az éjszakit.

Dareios átkelvén seregével a Hsemoson okvetlenül az Istros- 
nak azon része felé folytatta útját, melyet a jóniai hellének áthi
daltak. Erre nézve azt olvassuk Herodotosnál, hogy a hajóhad 
két napi útat tett a folyó torkolatától ennek «nyakáig,* azaz azon 
pontig, a hol a folyó több ágra szakad. Két napi út hajón körűl- 
belől 1000 stádiumra, 25 mérföldre tehető, de tengeren, a hol a 
hajók szabadon előre haladhatnak; a folyón aligha tehettek meg 
akkora útat, hanem talán 800 stádiumot, 20 mérföldet. Feltéve, 
hogy Dareios hajóhada az Istros déli ágán, a Hieron stoma-n 
hajózott, a mi igen valószínű, mérjük meg a távolságot felfelé: így 
eljutunk Galacz tájáig. De ekként messze elhaladtuk azt a helyet, 
melyet Heredotos «nyak*-nak nevez, a hol t. i. a folyó ágakra 
szakad, mert az már Tulcsa közelében történik. De azt is számí
tásba kell vennünk, hogy a Duna deltája Dareios ideje óta növe
kedett, hogy ennél fogva akkor a torkolatok jóval közelebb voltak 
Tulosa vidékéhez, mint most; azt azonban lehetetlen megállapítani, 
hogy mennyit tesz ez a növekedés évenként. Még bizonytalanabb 
lesz a dolog az által, hogy azt sem tudjuk, miféle kanyarulatai
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A GÉTÁK. 13

Toltak az ó korban a Duna egyes ágainak; mert hogy idő folytával 
ezek is változtak, az bizonyos. Ennélfogva azon helyzetben vagyunk, 
hogy a két napi útnak végpontját nem vagyunk képesek mérések 
alapján meghatározni, s így nem tehetünk mást, mint hogy az 
Istros partjának természeti viszonyait vizsgálva azt keressük, hol 
lehetett az ó korban a folyó «nyaka*. Jelenleg mint mondva volt 
Tulcsa közelében oszlik a folyó két főágra, melyek közül a déli 
ismét kettőre szakad. Nincsen okunk feltenni, hogy az ó korban 
lejebb, a tengerhez közelebb vált volna több ágra; de azt sem 
gondolhatjuk, hogy valamikor feljebb volt a «nyak.» Az elsőről 
bővebben szólni felesleges, az utóbb említett változás pedig azért 
lehetetlen, mivel azon tengeröböl csúcsa, mely hajdan a folyó del
tájának helyét foglalta el, épen Tulcsa és Ismail között kezdett 
szélesedni, és itt elég széles volt arra, hogy a folyó vize az általa 
alkotott szárazföldön több irányba vehesse útját;. Ezen «nyak»• tói 
nyugotra van Jezero Kohurlui, s ennek éjszak felé foytatása a Jezero 
Jalpuch, a melynek c>úcsába Bolgrad mellett a Jalpuch folyó 
torkollik. Azon körülmény, hogy az első helyen nevezett tó a Duna 
közelében van, bizonyltja azt, a miről szólunk, hogy a folyó feljebb 
nem szakadhatott több ágra, mert különben az egyik, és pedig az 
éjszaki, okvetlenül a Kohurlui tava fele vette volna útját, és ezt 
mai napig így kellene találnunk.

Ezek után azon eredméoyre kellene jutnunk, hogy Dareios 
hajóhidja Tulcsa közvetlen szomszédságában volt felállítva és hogy 
ezen a tájon ment át a király a folyón. Ámde ez lehetetlen, mert a 
folyó egész környéke, tehát nem csuk partjai, oly annyira mocsa
ras, hogy valóban oktalanság lett volna Dareios részéről oly vidé
ken keresztül sereget vezetni, a hol csekély számú ellenség is nagy 
veszteséget okozhatott volna neki. Hogy ezen mocsarak megvoltak 
már az ó korban, az abból bizonyítható, a mi az imént a Kohurlui 
tóról mondva volt.

Ekként nem marad egyéb bátra, mint a térképen feltünte
tett természeti viszonyokhoz képest oly pontot keresni a folyó tor
kolatai közelében, melyen Dareios seregét átvezethette. Ilyennek 
látszik Izakcsa tája, mely dombvidéken, illetőleg ennek éjszaki 
lejtőjén, közvetlenül a folyó partján terűi el, de minthogy a vele 
szemben levő part nem csak mocsaras, hanem egy kis tó miatt 
nehezen járható, kénytelenek vagyunk még feljebb menni, más 
helyet keresni, a melyen Dareios a folyón átkelhetett.
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14 FRÖHLICH RÓBERT.

De ilyent találni nem könnyű dolog. A folyó partja Isakcsán 
felöl mindenütt mocsaras, sőt Isakcsa a jobb parton Macsinig az 
egyedüli pont, melyen a folyóhoz közeledni lehet, és a helységek, 
melyek a két város között a Dana közelében vannak, Rakch, 
Lungovica, Vakareni, Garbina és Z iíila , a Duna felé leereszkedő 
dombvidék szélén feküsznek, s a köztük lévő út is épen a mocsár 
szélen a dombvidék alján húzódik Macsinig. Nevezetes ezen 
útnál az, hogy ott, hol délnek kell kanyarodnia Garbina és Zizila 
között, nem csak egyenes irányban fordúl dél felé, hanem éjszak- 
nyugoti irányban követi az erre nyúló hosszú dombot és ennek 
előfokszerü végét megkerülve délnyúgotnak fordúl és folytatódik a 
nevezett hosszúra nyúló domb és a Jezero Qarvan között ZiH lá ig ; 
ezen út azért nevezetes, mert iránya olyan, mintha a Dunapartot 
Oalaczczal szemben akarná érinteni és ezt érintené is, ha ama domb 
valamivel hosszabb volna. Ha fel lehetne tenni, hogy az ó korban e 
vidék még nem volt annyira elmocsárosodva mint jelenleg, akkor 
Galacz táján történhetett a perzsa sereg átkelése a folyón; de est 
biztosan állítani azért nem lehet, mert az említett természeti viszo
nyok változásairól tudomásunk nem lehet. Ez esetben nem marad 
egyéb hátra, mint feltenni, hogy a perzsa sereg útja Macsinnál 
kanyarodott az Istros főága felé és hogy Braila közvetlen közelében, 
a folyónak legalább jelenleg keskeny részén állították fel a hellé
nek amaz ismeretes hajóhidat. BraiIánál délebbre már nem mehe
tünk, mivel a város felett a Dunának két, sőt több ága is van, 
melyek a Jalomica torkolatánál veszik kezdőtöket. Egyáltalában 
azt lehet mondani, hogy a Duna balparti mocsarai miatt felfelé 
Szilistriáig nagyon nehéz nagyobb csapatokat átvezetni, különösen, 
ha az ellenség az átmenetet gátolja.

Herodotosnak tehát igaza van, midőn azt beBzéli, hogy a 
folyó < nyakán», azaz az elágazás közelében vezette át a nagy király 
hadait azt Istroson. Azért kell ebben neki igazat adnunk, mivel 
csak is Braila táján, tehát elég közel az elágazáshoz, alkalmas a 
folyó partja arra, hogy sereggel megközelíthessék.

Strabo azonban ezen kérdésben nem követi Herodotost, 
szerinte nem az Istros főágán készült a hajóhíd, hanem annak déli 
ágán, melybe a tepöv ató[xa-n keresztül lehet jutni, és így Peuke 
szigetére vezette volna Dareios a seregét. De nem csak hogy a 
szigetre ment a király seregével, de sőt épen annak alsó, a Pontos
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hoz közelebb eső részére, holott feljebb is átmehetett volna.*) Nem 
tudom, Ephorosból szedte-e Strabo ezen adatokat, annyi bizo
nyos, hogy nem csak az tévedett, a ki ezt legelőször kigondolta, 
hanem Strabo is nagy hibát követett el, midőn ilyen kézzelfogható 
képtelenséget lemásolt.Mert ugyan hova jutott volna Dareios, ha 
Peuke szigetére ment volna és innen tovább éjszak felé a Duna 
többi ágán keresztül ?

Strabo ezen megjegyzését tehát tekintetbe sem lehet venni.
Ekként a mennyire lehet azon kérdésre nézve tisztában 

vagyunk, hogy mely ponton ment át Dareios az Istroson s így 
kimondhatjuk azt is, hogy a király, miután a Haimoson és pedig 
ennek keleti hágóinak valamelyikén, —  a hegység ezen részén 
nagyon sok út vezet keresztül, átment, az Eminé Balkan és Braila 
közötti úton akadt a gétákra. Azon egyenes vonal pedig, melyet a 
térképen az Emine Balkantól Braila irányában húzhatunk, a 
Dobrudsán megy keresztül, és ennélfogva a géták lakhelyét itt 
kell keresnünk.

Azon tudós, ki újabban a gétákkal tüzetesen foglalkozott, 
BoBsler (Romáén. Stud. 12 1.) más úton vezeti Dareiost a Dunához. 
Azt ugyan megengedi, hogy a perzsa sereg egy része a Haemos 
keleti végén kelt át e hegységen, és ezért hivatkozik Herodotosnak 
a nipseeok- és skymiadokra vonatkozó adataira, de felteszi, hogy a 
sereg azon része, mely a gétákhoz jutott, a Sipka-Bzoroeon ment 
keresztül.

Ezen felfogás alaptalanságát kimutatni, felesleges munka 
volna; Herodotos szövege épen nem vezet arra benünket, hogy a 
király seregének útját a Sipka-szorosban keressük; csak akkor 
volna helyes Boesler nézete, ha más íróból ki lehetne biztosan 
mutatni, hogy a géták nem a Dobrudsában, hanem a mai Bolgár- 
országban laktak, ezt pedig épen Herodotos félre magyarázott 
szavaiból szokták következtetni, a földrajzi viszonyokat nem véve 
tekintetbe. Azt ugyan el kell ismerni, hogy ha az ember nem elég 
pontosan vizsgálja a térképet, és csak azt veszi tekintetbe, hogy 
Dareios a Hsemoson átmenve az Istros jobb partján találta a gétá- 
ták, igen könnyen azon nézetre jut, hogy e nép a folyótól délre

* )  V T I .  3 , 1 5 . :  uéykjt'ov o i  t'o tep’ov a ~ 6 \xx xaXoúuevov, 8 i ’ ou <rcot3 £wv á v i-  

xXouc I n t  tfjV üeúxijv ixat'ov eíxust, x a t i  t'o xátcü (j io o ;  £?coí»]as t'o 
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16 FRÖHLICH RÓBERT.

levő részeket lakta, és annál inkább lehet ezen felfogásra jutni, 
mivel Herodotos azon helye, mely a hajóhidról szól, ninesen össze
függésben a gétákra vonatkozó adatokkal. Innen van, hogy újabb 
időben minden iró Herodotos szavain indúlva, azon helyen keresi 
a gétákat, a melyen Herodotos szerint épen nem lehet őket keresni, 
így tesz, úgy látszik, Thukydides is. Azt olvassuk nála, hogy a 
peloponneBUsi háború idején Sitalkes a thrák odrysok királya,Perdik- 
kas makedón király ellen hadat indított és hogy az uralmához 
tartozó thrák törzseken kívül a Haimoson túl lakó gétákat, valamint 
a többi az Istroson innen (jobb partján) a Pontos Euxeinosig lakó 
törzseket is seredében egyesítette.*) Ha azonban ezen szavakat pon
tosabban vizsgáljuk, csak azt találjuk, a mit Herodotos mond, hogy 
t. i. a géták (valamint más törzsek is) a Halmoson túl, a Pontos 
közelében laktak, tehát a mai Dobrudsában, épen úgy, mint Hero- 
dotosból kimagyaráztuk. Bulgáriában Thukydides szavai alapján 
nem lehet s nem szabad a gétákat keresnünk.

Herodotosnak azonban nem csak a gétákra, hanem a többi 
thrák népre is kiterjedt figyelme, valamint Thrakia azon részének 
földrajzára is, mely későbben Moesiának neveztetett. A mi tudó- % 
sításokat szerezhetett ezen vidékről, azokat müvében egybeállította, 
és nekünk is tekintetbe kell vennünk ezen adatokat, mert ezen 
földrajzi adataiból is ki fog tűnni, váljon csakugyan a Dobrudsá
ban laktak- e a géták az ő, illetőleg Dareios idejében.

A midőn az Istrosról szól, ennek mellékfolyóit is felsorolja 
és pedig először az éjszakról délfelé, azután a délről éjszak felé 
haladókat; bennünket csak ez útóbbiak érdekelnek e helyen.

A Hsémusból, úgymond, jön más három nagy folyó éjszaki 
irányba és abba (az Istrosba) szakad : az Atlas, Auras, Tibisis; 
Thrakián és a thrák krobvzokon keresztül folyván az Athrys és 
Noes és Artanes abba torkollanak; a paeonokból és a Bhodope 
hegységből a Skios folyó szakad abba, a Haimost közepén ketté 
hasítván (IV. 49.).

E szavakból az tűnik ki, hogy az iró a folyókat kelet felől 
nyűgöt felé menve sorolja fel, mert, egyelőre nem is szólva a 
három első folyóról, az Athrys (Jantra), Noes (Osma), Artanes (Vid) 
után következik a Skios (Isker), ezután, a mit csak egy szóval érin-

*) II. 96.: . . . tiztixa toí»s ijieppávxt ATjjlov P̂ rcct xoit oa« őXXa [«p»i 
evVo; toÖ v|otpou icotatiou Kp05 SáXaaaav fiöcXXov 77;v toO Kuj|eívou "<>vtou xattxixrjTO.
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teni akarok, a Brongos (Margos, Morava). Keletfelé, a Pontoshoz 
legközelebb esnek azok, melyeket Atlas, A uras és Tibisisnek nevez, 
és ha Herodotosnak az lett volna nézete, hogy a géták a mai Bulgáriá
ban laktak, bizonyára el nem mulasztja vala ezen folyókról azt meg
jegyezni, hogy a gétáktól jönnek, vagy hogy a géták földjén folynak 
keresztül, ép úgy, a mint kiemelte azt, hogy mely folyók vannak 
a skythák földjén, hogy a Maris az agathyrsofctól jön, hogy az 
Angros a triballok síkságán folyik végig, hogy a Karpis az ombri- 
kok feletti vidékről jön, hogy az Athrys, Noes és Artanes a kroby- 
zokon folyik keresztül, hogy a Skios a paenoktól jön. Mivel Hero
dotos ama három elBŐ folyóról nem mondja, hogy a géták földjén 
folynak végig, ez argumentumot e silentio itt teljes joggal használva, 
azt állítjuk, hogy Herodotosnak nem is az volt a nézete, hogy géták 
a Jantrához keletre lévő folyók körül a laktak. Második sorban 
lehet ugyan azon vitatkozni, hogy miféle folyókat kell nz Atlas, 
Auras és Tibisis alatt érteni, és hogy igaza volt-e Herodotosnak 
midőn azt állítja, hogy e folyók a Haemosból folyva szakadnak az 
Ifftroaba. Meglehet, hogy Herodotos e folyókra nézve tévedett, 
meglehet hogy nem a déli, hanem az éjszaki mellék-folyókhoz 
kellett volna azokat számítani, —  addig míg az író szövege olyan 
marad, a minő most, e folyók a déli mellékfolyók között a keletiek, 
de mégsem a géták folyói.

Herodotos szavaiból nem tűnik ki, hogy a gétákat mekkora 
népnek gondolta, pedig mint tudva van, a későbbi időben mind 
lakhelvök kiterjedésére, mint politikai hatalmukra nézve az alsó 
Duna körül a legfontosabb nép volr. Igaz, hogy Dareios hadjáratától 
Boirebistes idejéig öt évszázad múlt el, mely idő alatt még kisebb 
törzs is kedvező viszonyok között igen megszaporodhatik és elhatal- 
masodbatik. A gétákról is vagy azt kell feltennünk, hogy már Dareios 
korában hatalmas néptörzs voltak, vagy hogy csak későbben emel
kedtek ama jelentőségre, melylyel Augustus idejében bírtak. Nem 
könnyű e kérdést eldönteni, mert abból, hogy Dareiosnak ellent 
mertek állani, az következnék, hogy számra nézve is kiváltak a 
többi thrák törzsek közül, különben nem lehet megérteni maguk- 
tartását a perzsa királylyal szemben; másrészt pedig, az a törzs, 
a mely csupán a mai Dobrudsában volt letelepedve, már csak azért 
sem lehetett nagyszámú, mert a Dobrudsában nagyobbszámú nép
törzs nem is élhetne meg.

E két lehetőség közül pedig vagy ez egyiket vagy a másikat

PhilologUi Közlöny. X. 1. 2
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18 FRÖHLIGH RÓBERT.

kell elfogadnunk: vagy azt, hogy Dareios idejében már hatalmas 
néptörzs gyanánt szerepeltek a géták, vagy hogy nem csak a 
Dobrudsában, hanem az ezzel határos területen íb le voltak telepedve; 
és így talán mégis arra az eredményre jutunk, a mit Herodotos 
szavaiból nem akartunk kimagyarázni, hogy t. i. a gétáknak a mai 
Bulgáriában is volt lakhelyük, a miről Herodotosnak nem volt 
tudomása.1)

E mellett, úgy látszik, Strabo is bizonyít. Egyrészt azt állítja, 
hogy a hellének a gétákat thrákoknak tartották; azok pedig az 
Istros mindkét partján laktak a mysokkal együtt, kik magok is 
thrákok és most moesoknak neveztetnek;2) másrészt azt iija, hogy 
a helléneknél ismeretesebbek (mint a dákok) a géták, mivel folyto
nosan az Istros mindkét partján költözködnek, és a thrákokkal és 
a mysokkal összekeverednek.8) Strabo ezen szavai nem az ő ide
jére vonatkoznak, hanem az őt megelőző korra, a mi abból tűnik 
ki, hogy külön megemlékezik a géták és dákok akkori állapotáról, 
a kik számra nézve akkor roppantúl megfogytak és a rómaiaknak 
csaknem alá voltak vetve. Ama szavakból tehát az Augustus előtti 
időre vonatkozólag az következnék, hogy a géták az Istros mind
két partján le voltak telepedve, és így nagyobb számmal is lehet
tek, mint a hányán a Dobrudsában elfértek. De merre gondolta 
Strabo a Dunántúli géták lakhelyét ? Azt hiszem, hogy állandó 
lakhelyet nem is tulajdonított nekik: mert épen azon állítás, hogy 
gyakran köldözködnek, azt mutatja, hogy csakis költözködtek a 
dunántúli részekre, de állandóan itt nem voltak letelepedve, mert 
különben nem költözködhettek volna folytonosan. Hogy Strabo 
nem is gondol arra, hogy a gétáknak állandó lakhelyük volt ott, a 
hol, mint mondja, a mysokkal és thrákokkal együtt laktak, az kitű
nik a következő sorokból, a melyekben épen ily ellenséges becsapá
sok által okozott költözködésről beszél, a minőket p. o. a tri- 
ballok voltak kénytelenek megtenni.

x) Duncker (Gesch. d. Alt. 4, 498. kk. 11. 4-ik kiadás) egészen máskép
magyarázza a geták lakhelyére vonatkozó adatokat, különösen a Strabo-félét.

*) V II. 3, 2 : Oí toÍvuv "'EXXrjves toús te réta; 0paxaj újrEXájxPavov* wxouv
8’ Eíp' IxáTSpa toö yl<rxpou xal auToi xal oí Muaoí, öpaxes ovié; xal auTot, xal oo?
vuv Moi<joü§ xaXouaiv.

8) VH. 3. 13; rcapa usv ouv toÍ? RKXXrJa,iv oí Te tat yvoípí̂ ovTat jxaXXov óta 
t'o süvegei; Tas (xeTava<rrá«t5 i<p' íxxzepa toj 'la-pou xotéíaSai xai toÍ? 8pafi xa\ 
Tóit Muaotí áva(jL6(jií̂ Jíat.
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Ennélfogva Strabo eem szolgáltat bizonyítékot arra nézve, 
hogy a géták a dunántúli részekben is laktak, de annál bővebben 
szól a géták akkori lakhelyéről és pedig akként irja le ezt, hogy e 
nép a Duna azon része körül, — természetesen a balparton —  la
kik, mely Istrosnak neveztetik, tehát szerinte a Klissuratól lefelé 
a Pontusig, sőt még a Pontus mellett is az Istrostól a Tyrasig, a 
mely helyen a géták púsztája van, mely azonban nem onnan vette 
nevét, hogy a géták már onnan kipusztultak, hanem onnan, hogy 
az egész vidék víznélküli, bol Dareios király is csaknem tönkre ment 
seregével együtt (VII. 3, 14.). Ilyen nagy területen, mint a minőt a 
géták Augustus idejében elfoglaltak, bizonyára nagy és hatalmas 
nép élhetett, mely még a perzsa királylyal is szembe szállhatott. 
Nevezetes, hogy Strabo is úgy tudja, hogy a géták a dákokkal 
együtt 200,000 nyi sereget tudtak kiállítani, a miből bizonyosan 
a nagyobb rész a gétákra jutott, mert lakhelyük sokkal nagyobb 
teijedelmű volt, mint a dákoké. E hatalomra pedig a géták nem 
vergődhettek egyszerre, hanem vagy régtől fogva bírták, vagy a 
Herodotos utáni időben szerezték, és így megint oda kell viszatér- 
nünk, a honnan kiindultunk, hogy a géták Dareios előtt okvetlenül 
máshol is laktak, nem csak a Dobrudsában.

Azt tartván szem előtt, hogy Strabo a géták régebbi hatal
máról szól, igen könnyen azt gondolhatja az ember, hogy ha nem 
is épen Herodotos idejébe, de mindenesetre Nagy Sándor korába 
való ama tudósítás és ekként már a makedón király korában bírtak 
a géták oly szélesen kiteijedt birodalommal, hogy ebből Dareios- 
szál szemben tanúsított magoktnrtását meg lehet magyarázni, és 
hogy e szerint nem csak a Dobrudsára szorítkoztak, hanem hogy 
a mai Oláhország is, vagy talán első sorban Oláhország volt 
hazájuk.

Az ellen senkinek sem lehet ellenvetése, ha N. Sándor idejében 
itt keressük a gétákat, mert tudva van, hogy a király dunai hadjá
ratában e néppel is érintkezésbe jött. Miután a triballokat meg
verte, ezek thrákokkal vegyest Syrmos királyokkal együtt egy szi
getre menekültek, melyet N. Sándor a Byzantiumból oda rendelt 
hajókkal körül fogott ugyan, de elfoglalni többek között azért sem 
tudta, mert a folyó szűk medrében rohamosan folyt, s ennélfogva 
elállt szándékától. A folyó túlsó partján azonban vagy 10,000 
gyalog és 4000 lovas géta gyűlt össze. A király, hogy őket vissza 
rettentse, éjjel átment a folyón, a géták városát, mely egy parasang-
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20 FRÖHLICH RÓBERT.

nyira volt a folyótól, elpusztította és zsákmánynyal megrakodva 
tért vissza a Duna jobb partjára.1)

Ezen adatok a géták lakhelyére nézve nagy fontosságúak 
és ezenkívül annál inkább hitelre méltók, mivel Ptolemaeos Lagi, a 
későbbi egyiptomi király, ki e hadjáratban részt vett, írta föl ezeket 
és ennek müvét használta fel Arrianos: ekként az Arrianosban 
foglalt adatokat mint teljesen hiteleseket elfogadhatjuk és fel
használhatjuk, sőt sokkal hitelesebbeknek kell tekinteni Herodotos
nak a gétákról szóló tudósításánál.

Ezen adatokból kitűnik, hogy N. Sándor idejében a géták 
nem a Duna jobbpartján laktak, mert Ptolemaeos előadja, hogy a 
makedón király a triballokat üldözőbe vévén a Duna jobb partjá
hoz érkezett, de arról hallgat, hogy útjában gétákra akadt volna, 
ellenkezőleg kiemeli, bogy a géták az Istros balpartján foglaltak 
állást, a makedón sereggel szemben; ez pedig egyenesen kizárja 
annak lehetőségét, hogy e nép a jobbparton is tartózkodott volna. 
E szerint, ha csakugyan valamikor Bulgáriában lettek volna lete
lepedve, már N. Sándor előtt költözhettek át a Dunán a mai Oláh
országba. De azt lehet Strabóból felhozni, hogy N. Sándor idejében 
a géták ott laktak, a hol a róluk elnevezett pusztaság volt az Istros 
és a Tyras között, mert Strabo szerint Syrmos a triballokkal 
együtt Peuke szigetére, a folyó deltájába, menekült; és hogy N. Sán
dor e szigetet kísérletté elfoglalni (Y íl. 3, 8.), végül, hogy ennek a 
a táján mehetett át a folyón a géták földjére. Ebből továbbá az 
következnék, hogy a géták a Dobrudsából húzódtak egyenesen 
éjszak felé és a Kr. előtti negyedik század közepe táján már 
a Dunán innen is laktak. Ámde Strabo téved a sziget nevében, 
mert az nem lehett Peuke, hanem mint feljebb Arrian-Ptolemseos- 
ból idéztük, a Elissura egyik szigete,3) és ugyancsak Arrian össze
függő előadásából az tűnik ki, hogy a géták ama sziget táján gyűl
tek össze a Duna partján, valamint az is, hogy N. Sándor a Küssu- 
rában magában vagy legfeljebb ennél valamivel lejebb kelt át a 
folyón. Ekként a géták azon időben nem lakhattak máshol mint 
Oláhországban; fel kell egyszersmind tennünk azt is, hogy nem 
csak a Elissura közelében lévő részeket foglalták el, hanem kelet

') Arrian. Anal. I. 30.
2) Erről bővebben szólottam «Nagy Sándor dunai hadjáratat czímü

értekezésemben a budapesti ág. hitv. ev. főgymn. Értesítőjében 1883/4-re.
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felé a Pontosig terjedtek, és pedig egyenes keleti irányban, úgy 
hogy talán a Dobrudsát is bírták.

Ezen felfogás azonban tetemes nehézséget okoz, ha Ptolemseos 
adatait Herodotoséival összehasonlítjuk, sőt azt lehet mondani, 
az egyik a másikat kizárja. Herodotos szerint az ő idejében a géták 
csakis a Dobrudsában vannak, Ptolemaeos szerint pedig egy évszá- 
z»ddal későbben már az egész Havasalföldet bírják. Ennek magya
rázata csak az lehetne, hogy a géták, nem tudni, egyszerre-e vagy 
lassanként, nem a Dobrudsához éjszakra fekvő területekbe, hanem 
még tovább nyugoira is, Hu vasalföldre vándoroltak, a minthogy úgy 
látszik, hogy a vándorolás 8 vándoroltatás segítségével ilyen ethnogra- 
phiai nehézségeket legegyszerűbben lehet megfejteni. Ezen vándor
lásról azonban igazán el lehet mondani, hogy hallgat róla a krónika, 
hallgatnak róla az ó kori írók egy tői-egyig. De van Ptolemaeosnál 
egy megjegyzés, mely a vándorlás theoriájával épen nem egyeztet* 
hető, az t. i. hogy N. Sándor, midőn a géták földjére lépett, sűrű és 
érett vetéseket talált, a melyekben a makedón sereg meghúzhatta 
magát.*) A földművelés, melyről e szavak bizonyítékot nyújtanak, 
nem oly foglalkozás, melyhez egy nomad nép egyhamar hozzászokik, 
sőt biztos jele annak, hogy az azzal foglalkozó nép már húzamo- 
sabl) idő óta bírja azt a földet, melyet mível. A géták tehat nem 
vándorolhattak a Duna balpartjára kevés idővel Nagy Sándor előtt, 
hanem legalább egy századdal, sőt valószínűleg még sokkal azelőtt. 
A hosszas telepedésnek azonban még másik biztos jelét is említi 
Ptolemaeos-Arrian, azt, hogy a gétáknak városuk is volt. Épen ezt 
kívánom kiemelni, hogy az iró rcóXic-nak, nem pedig xá>p.7]-nak 
nevezi a géta helységet; ez pedig arra mutat, hogy nem rövid idő 
óta bírta e nép e földet, mert város ily primitív műveltséggel bíró 
népnél csak nagyon lassan és nehezen keletkezik. Mindezeket 
összevéve, arra kell visszatérnünk, hogy Ptolemaeos szerint a géták 
mint földmíveléssel foglalkozó és városban lakó nép okvetlenül 
már huzamosabb ideig, tehát legalább már egy évszázaddal N. Sán
dor előtt ott voltak letelepedve, a hol e király őket találta; ez 
azomban ki nem záxja azt, hogy a Dobrudsát is elfoglalták, úgy 
hogy nem épen szükséges Herodotos ebbeli adatait kétségbe vonni, 
ha más döntőbb érvek nem szólnak a történetíró felfogása ellen.

* )  Arriani Anab. I .  4 :  Ats(3aXov oe ttj;  vuxt'os tj Xiftov a íto j jáaSű* xa't ixütr, 

uaXXov t i  íXatSov spoaoyívTe; x ft oySr,.
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Mielőtt azonban erről szólnék, még azon adatait is szemügyre 
kell vennünk, melyek a most Arrian alapján kifejtett nézet ellen 
szólanak.

Herodotos szerint más néptörzsek foglalták el azon területet, 
melyet mi a gétáknak vindikálunk, az agathyrsek és a sigynnák. 
Nem szükséges e helyen az agathyrsek szokásairól szólnunk, ez 
nem tartozik tárgyunkhoz, hanem csak lakhelyükről. Minthogy 
Herodotos úgy adja elő a dolgot, hogy a skytha földet, mely sze
rinte, mint tudva van, az Istros deltájánál kezdődik, nyűgöt felé, az 
Istrostól éjszakra az agathyrsek határolják (IV. 100), azt kell sza
vaiból érteni, hogy épen Havasalföld ön laktak az agathyrsek, és 
ezt azon ismeretes, sokat emlegetett adat is bizonyítja, hogy a 
Maris az agathyrsok földéről folyik, —  mely folyó félig a Maros, 
félig a Tisza. Ekként Herodotosból nem csak azt lehet kimutatni, 
hogy az ő idejében hol voltak megtelepedve a géták, hanem azt is, 
hogy Oláhországban nem laktak az ő korában. Ha úgy elfogadjuk 
Herodotos nézetét az agathyrsekre nézve, akkor természetesen el 
kell ismernünk, hogy egyszerre géták és agathyrsek nem lakhattak 
egy helyen, de szerencsére nem úgy áll a dolog. Az agathyrsek 
későbbi írók szerint m»jd a fekete tenger éjszaki pariján majd meg 
a balti tenger partján laknak, a minek egyszerű magyarázata abban 
van, hogy a régiek általában Európa éjszaki részét nem csak nem 
ismerték, hanem sokkal délebbre tették az ott lakó törzsekkel 
együtt, és így természetesen minél jobban megismerkedtek Európa 
nevezett részeivel, annál inkább éjszak felé kellett elhelyezni azon 
népeket is, melyek a régebbi felfogás szerint dél felé voltak lete
lepedve. Az agathyrsekről azonban nem 4 csak azt találjuk a 
későbbi, Kr. után élt íróknál feljegyezve, hogy a balti tenger mel
lett van hazájuk, hanem azt is, hogy náluk a borostyánkő előfordul, 
a mi elég bizonyíték arra, hogy e nép csak a balti tenger vidékén 
lakott. Hogy itt népvándorlásról nem lehet szó, az magától érte
tik, mert arra nincsen példa, hogy Európában valamelyik nép déli 
lakhelyét elhagyta volna azért, hogy helyette a zord éj szaki vidé
ken újat keressen. Az agathyrsek tehát elejétől fogva ott laktak, a 
hol Ptolemseos említi őket, de sohasem Erdélyben és Havasal
földén. *)

*) L. ezen népről «Az agathyrsek* czímfi értekezésemet az «Archaeo- 
logiai Értesítő* 1683 ik évfolyamában.
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A másik nép, mely az Istrostól éjszakra telepedett le, a sigyn- 
nák. A mit azonban Herodotos erről tud, az úgy látszik igen ke
vés hitelű forrásokból ered. A thrákok földjéről szólva, azt mondja, 
hogy senki sem tudja biztosan megmondani, hogy ahhoz éjszakra 
miféle emberek laknak, hanem úgy látszik, hogy az Istroson túli rész 
puszta és határtalan (áwcsipos); a mennyire tudomást szerezhetett, 
egyedül egy népről szólhat, a melynek neve sigynnák (Eqóvves) 
kik méd öltözetben járnak (V, 9.). Szól azután kis lovaikról, melye
ket csak kocsi elé lehet fogni és említi, hogy hegységeik az Adria 
mellett lakó henetokig terjednek. Továbbá kiemeli, hogy állítólag 
a módoktól erednek, de hogy miképen lettek ezeknek gyarmatosai, 
azt ő nem tudja.

Ugyanezen népet Strabo is ismeri, de szerinte nem Európá
ban laknak, hanem Ázsiában a Kaukasos mellett; külömben csak
nem ugyanazt mondja róluk a mit Herodotos (XI. 12, 8.).

Az eltérés a két író ezen adatai között természetesen sokféle 
combinatióra szolgáltatott okot, különösen arra, hogy e nép ázsiai 
eredetére következést vonjanak, a mit különben már csupán Hero
dotos szavaiból is ki lehet magyarázni, —  ezt és a hasonló kérdé
seket ez alkalomal nem feszegethetjük, hanem csak a sigynnák 
lakhelyéről szólunk, mivel ez többé-kevésbé a géta kérdéssel össze-

Laktak pedig azok Herodotos szerint a Dunától éjszakra, 
bizonyosau az agathyrsektől nyugotra, egészen az adriai tengerig. 
A terület, melyet e szerint elfoglaltak, a magyar Alföld, a dunántúli 
részek és Horvátország. Ekként csak is kelet felől foglalhattak ezek 
némi részeket azon* területből, mely későbben a gétáké volt, de 
mégis annyit, hogy a két nép együtt egy helyen letelepedettnek 
nem gondolható; vagy az egyiknek vagy a másiknak későbbi tele- 
pedését fel kell tenni. De azt hiszem, csaknem felesleges bizonyít
gatni, hogyha valamiben, akkor abban tévedt Herodotos, midőn 
azt irta, hogy a sigynnák Európában és még hozzá az Istros köze
lében laktak. Alkalmasint Strabót kell követnünk, ha a sigynnák 
lakhelyét meg akarjuk határozni. Hogy is lehetne Herodotosnak oly 
adatába bízni, melyet maga is nagy kételkedés között ad elő és

*) L . a sigynnákról Báhr I I I .  14. kk.

függ-*)
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melynek forrásai nem is hellének, hanem thrákok, a mint Herodo
tos nyíltan megmondja.1)

Ekként sem az, a mit a történetíró az agathyrsekről, sem az a 
mit a sigynnákról mond, nem dönti meg Arrianból merített azon ál
lításunkat, hogy a géták már régen, jóval N. Sándor előtt, mint föld
művelő és városépítő nép azon a helyen voltak letelepedve, a hol 
őket e makedón király találta, de nem a későbbi Moesiában. Ennél
fogva nem vagyunk kénytelenek a vándorlás hypothesisére támasz
kodni és ennek segítségével magyarázgatni, hogy a géták a Hero
dotos és Ptolemaeos Lagi közötti időben az Istros egyik partjáról a 
másikra vándoroltak, hogy azután régi hazájukba be-be törhesse
nek és azt fosztogathassák. A géták tehát nézetünk szerint a leg
régibb időktől addig, a míg csak nevök a történetben szerepel, 
mindig ugyanazon területen laktak, azt állandóan elfoglalva tar
tották, míg a római hódítás Traján alatt és a népvándorlás őket 
tönkre nem tette.

De ezen felfogás, melynek most kifejezést adtunk, némi 
tekintetben fontos következtetésre kényszerít bennünket. A  midőn 
azt állítjuk, hogy elejétől a róluk elnevezett földön laktak a géták, 
az első sorban a «géták pusztaságáv-ra vonatkozik, mely elnevezés 
mint feljebb mondottuk, épen nem teszi azt, hogy a géták onnan 
kiirtattak, hanem hogy ama terület puszta és kietlen. Ha itt 
régi időktől fogva lakott e nép, akkor itt is találkozott annak ide
jében Dareios király seregével. Ez Strabo szavaiból is kitűnik, a 
midőn a géták «pusztáját* említvén, azt mondja, hogy Dareios itt 
csaknem elveszett víz hiánya miatt. Hasonlóképen rosszul járt e 
vidéken Lysimachus, a midőn a géták és királyuk ellen hadat viselt, 
mert ő nemcsak veszélyben forgott, hanem élve el is fogták 
(VH. 3, 14.). Ha Dromitaichmes már ezen időben (291. Kr-e) e 
vidék ura volt 2) és ha Lysimachus erre vezettette magát, akkor 
bizonyos, hogy a géták itt is már hosszú idő óta urai voltak 
a földnek, és hogy nem csak N. Sándor uralkodása alatt foglalták 
azt el. Ekként Dareios is, mint Straboból idéztük, a gétákkal itt talál
kozott és mint bátran hozzá tehetjük, itt is ütközött meg velők. Ez 
ismét Herodotossal ellenkezik, de sokkal czélszerűbb Strabo ezen 
száraz rövid tudósítását elfogadni, mivel a későbbi történeti viszo-

*) V. 10: lQ; ők Bprjíxe; Xe'youoi . . .
*) L. Droysen J. G., Geschichte des Hellenisnms. II. 2, 275 k. 1.
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nyokkal jobban összebangzik, mint Herodotosnak ékesen előadott 
de épen azért kevésbé hiteles adatai. Mivel Strabo oly határozottan 
és pontosan szól a perzsa király skytha hadjáratáról, minden 
bízonynyal oly forrás után indúlt, mely előtte megbízható volt és 
melyre nézetem szerint nem nehéz ráakadni, minthogy több ízben 
idézi épen azon szakaszokban, melyekben a gétákról szól, s ez 
Ephoros. Nem mondja ugyan Strabo egyenesen, hogy a skytha 
hadjáratra yonatkozó részletet ezen iró művéből vette, de mivel 
Ephoros negyedik könyvét idézi, mely épen a skythákról szól 
(Vn. 3, 9.), több mint valószínű, hogy a skytha hadjárat esemé
nyeit ebből ismerteti és úgy látszik szántszándékkal, mivel Hero
dotos adatait hitelre méltóknak nem tartja.

Azt azonban végül még ki kell emelnünk, hogy a Strabo-féle 
adatok még sem kényszerítenek arra, hogy Herodotosnak azon 
állítását is kétségbe vonjuk, mely szerint a géták a Dobrudsát bír
ták. Nagyon könnyen meglehet, hogy e népnek egyes csapatjai 
átkeltek az Istroson és egyrészt mint baromtenyésztő, másrészt 
mint lovas nép, a minőnek Thukydides ismeri, a Dobrudsát is 
birtokukba ejtették, egy ideig birták, de későbben, nem tudni mi 
okból, azt elhagyták. Természetesnek látszik azonban az, hogy egy
általában nem tettek állandó foglalást az Istros jobb partján.

Nem tudják, Flaccus, milyen az epigramma valóban, 
Kik pusztán játék s tréfa gyanánt veszik azt. 

Inkább játszadozik, ki leíija kegyetlen ebédnél 
Téreust s vérlakomát mint üle szörnyű Thyest. 

s Vagy Dsedalt, ki fiát libegő szárnyakkal övezte,
Vagy legelőn juhait mint tereié Polyphém. 

Versimben nincsen nyoma nagyszavu pöffedezósnek, 
8 nem pompáz múzsám hordva hiún az uszályt.

• Ám azokat mindenki dicséri, csodálja, imádja*, 
io Olyat, igaz, dícsér, míg ilyet olvas a nép.

F röhlich R óbert.

Martialis IV. 49.

Ford. Ifj. R. E.
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A PROSODIAI HARCZ
S z a b ó  D . ,  B á j n i s  é s  R é v a i  k ö z t .

A különböző költői iskolák, melyek a múlt század végén ke
letkeztek, mind egy és ugyanazon czél elérésére törekedtek. E közös 
czél a magyar nyelv felvirágoztatása volt. Midőn József császár a 
bolt latin nyelvet ki akarta a közhasználatból szorítani, kérdést 
intézett a magyar cancellariához, vájjon alkalmas-e a magyar nyelv 
arra, hogy a közigazgatás nyelve legyen. A cancellaria e kérdésre 
nem-mel felelt. S a magvar írók meg akarták mutatni, hogy ez a 
felelet nem volt igazságos. Szabó Dávid azért írt új mértékre vett 
verseket, hogy nyelvünknek a költészetre alkalmas voltát meg
mutassa. flVajha a tisztább ajakú magyarok közül hanyatló nyel* 
vünknek védelmére sokan tolira kelnének! — óhajtja ő — majd 
annak böcsét, bővségét, ékességét és, ha az ily versekre alkalma
tos, minden más, szabatosabb úton járó tudományos alkalmatos 
mivoltát csudálni fogja a vidék világ.* (Új mertékre vett külömb 
versek. A kegyes olvasóhoz.)

A hazai nyelv művelése volt e kor minden írójának a ezélj a, 
8 ezt mindenki oly eszközzel akarta elérni, a melyik hozzá leg
közelebb állott. A franczia műveltségben nevelkedett főnemesség 
és nemes testőrség azt vélte, hogy franczia müvek utánzása és 
fordítása által érheti el czélját legkönnyebben. A klasszikus mű
veltségű papok és tanárok a római költőket igyekeztek utánozni és 
fordítani; a Gyöngyösiben gyönyörködő köznemesség pedig a régi 
magyar költészet folytatásán fáradozott.

E kor minden írójában megvolt a ielkesültség, a hazaszere
tet, hanem költői tehetség alig volt bennük. Hazafiak voltak mind
nyájan, nem költők; s ez meglátszik müveiken is. A franczia iskola 
írói igyekeztek átültetni a XVIII. századbeli franczia irodalom 
eszméit, törekedtek utánozni a franczia klasszikus írók stílusát, s 
mégis Bessenyei «Pbilosophus»-án kívül egy müvet sem alkottak, 
melyet ma még érdemes volna elolvasni. A klasszikus iskola köl
tői pedig csak a formát tették át a rómaiaktól, egyebet semmit; 
költészetük ép oly lapos, mint a népieseké, a kik még a négyes 
rímben sem akartak a régiektől eltérni.

De legalább magyarúl írtak. S e mozgalom inkább is volt 
politikai, mint irodalmi, jótékony hatását azonban nagyon meg-
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érezte az irodalom is. Hozzá szoktatta a közönséget ahhoz, hogy 
magyar könyvet is lehet olvasni, abban is lehet élvezetet találni. 
A klasszikus iskola sem gyarapította irodalmunkat remekművek
kel, de legalább az ő művelői közt indúlt meg s folyt éveken át az 
a nevezetes irodalmi vita, melynek eredménye a magyar prosodia 
megalapítása lön. Ezen irodalmunkban első nevezetes tollharcz 
történetének hű rajzát akarja adni e dolgozat.

Körülbelül egy időben, egymásról mit sem tudva, három 
szerzetes egyszerre próbálkozott meg klasszikái formában írni ma
gyar verseket. Rájnist először Sannasar középkori latin költő pél
dája geijeszté egy ily költemény írására. Szabót Rauch Ignácz 
szerzetes társa kérte, hogy próbálja meg Elopstock és Denis pél
dája szerint írni magyar verseket, «bogy láthassák, ha a magyar 
hexameter és lyrikumok a görög és római hangzathoz hasonlíta- 
nak-e inkább, vagy a némethez ? . . . Szabó látta a dolog szeren
csés sikerét, s sietett koszorút fonni azon virágokból, a honnan 
még senki homlokát nem kerítették körül a múzsák.» (Eazinczy az 
Orpheusban 1 : 365.) Révai pedig Molnár Jánost vallva mesterül 
kezdte ugyanazon időben a klasszika! formát művelni.

Szabó 1774-ben tudta meg Holló Márton szerzetestől, hogy 
Rájnis is irt magyar verseket, oly mértékre véve őket, mint ő. 
Szabó mindjárt episztolában kérte őt, hogy együtt lépjenek a 
világ e lé :

Hogy kapsz zsengémen Holló bizonyítja. Ne kóstold 
El fog különben váslaoi benne fogad.

Jobb ízhez szoktál: kertem még ültetem én most: 
Kerted már kifakadt, s drága gyümölcsöt hozott. 

Mégis ha kívánod szárnyára bocsátom. Ha tetszik 
Verseddel gyarló versimet egybe tehedd.

Éppen édes amaz, — savanyók ezek: öszve keverve 
Jobb fog lenni talán mindenik íze, szaga.

Nem lévén, gondold, hogy nem volt senki vezérem 
Kertészségemben; s mostani gazda vagyok.

Azután még egy levelet írt hozzá, melyben kéri, hogy vegyen 
számára hat szövétneket, mert a melyek most a Szűz Anya képe 
előtt égnek, már fogytán vannak. Mutatóul e levélből álljanak itt 
az utolsó sorok:

(Űj mértékre vett versek, 170.1.)
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Most innen felesen Győrré vásárra sietnek,
Nékik, ha szép szót és pénzt adok hoznak ezek.

Vélek lenni jelen kívánnám úri személyed;
És őket, szépen kérlek is, el ne kerüld.

A dolgot jobban érted. Még vízre vihetne
A Mártó. Ne legyen borsos az árra, tekéntsd.

Kedvem ebet nincs venni gubán. Hat szűzi szövétnek 
Három font menvén mindenikébe, legyen.

Ládát is küldök, bérakhasd melybe. Barátom 
Élj s vakaríts egy-két verset, ha lészen üdőd.

(u. 0.172.1.)

Rájnis e versek ntán ítélve meg Szabót, nem tartotta őt arra 
méltónak, hogy vele együtt lépjen a világ elé, de még csak arra 
sem, hogy feleljen levelére. S jogosan, mert biz ezek rossz versek, 
ha nem tekintjük is azt, hogy semmi költői eszme, semmi gondo
lat sincs bennük, a mi a legközönségesebb színvonala fölé emel
kednék, de még verselése is oly gyarló, hogy ebben a korban is 
megbotránkoztató. —  Később még szóval is vitatkoztak egymás 
közt, a mit Szabó igy ad elő Holló Mártonhoz írt levelében (Új 
mértékre v. v. 179— 182. 1.):

Versengeni véle 
A mikoron kezdek, ily feleletre fakadt:

• Még fiatal lévén ilyen rámára tekertem
Versemet én is, most felszabadítva vagyok.*

«És szabadíta ki fel vájjon ? hát a mi tilalmas 
A fiatal korban, vén ideidre szabad ?

Ez bár úgy légyen : mutasd meg versedet, a mely 
Ifjúságodban láta, ha láta napot:

S tedd az enyim mellé. Lássuk mit nyom.» «E1 hánytam 
Úgy mond, mint eb elő kölykit elhányni szokás:

8 engem mit fartatsz ? Szerző vagyok. Ezzel elégedj;
A verst rám bízták : én vagyok ebbe király.*

•Gondolnám mi király. Nem biztauak ebre szalonnát,
Adj okot, ok nélkül senki szavadra nem hajt.» 

így vittünk együtt kétszer; mert harmadik ízben 
Szembe, mikép vélem, nem mere szökni velem.

(u. 0.179. 1.)

Már ez előzetes csatározásokban mindegyik ugyanazon okok
kal küzd, s ugyanazon eszmék mellett, melyek oly nagy szenve-
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délylyel vívott későbbi harczaikban újra és újra fölmerültek. Szabó 
as elsőségért küzd, s számon kéri Rájnistól fiatalkori versét, me
lyet vita közben megemlít; de Bájnis előtt nem ez a fontos, ő nem 
időrendben, hanem érdemben akar első lenni: ő sokkal jobb köl
tőnek tartja magát Szabónál, azért nem akar vele együtt lépni fel, 
nem pedig mintha az elsőség dicsőségére volna féltékeny. Szabó 
még hiszi, hogy Bájnis hajlandó lesz vele együtt adni ki verseit, 
s így ír Hollónak (u. o .):

Intsd meg amazt, a mit főzött tálalja ki, máskép 
Megkötöm a kerekét, s hajtok előre magam.

Nem látom mit haboz. — — — — —
Úgy sincsen köztünk nagy pör. Sőt mondod, hogy itt látsz 

Jobb kaptára vonott verseket, hogy sem amott.
Azt, kivel ő bíbelődik, igen jól ismerem: olyan 

Szerzőtől bűnös telkemet ójjad Uram 1
A kantárt meg ereszti nagyon : törvényeket állít 

A melyeknek okát nála hiába keresd.
Nem kapok én annak borsán.

De hiába volt minden igyekezete, Bájnist erre semmi áron 
sem lehetett rá venni. Szabó nem is várt tovább, hanem 1777-ben 
kiadta: *U j mértékre különb Verseknek három könyvét*. E munka 
kiadásával az volt a ezélj a, hogy valóban ő legyen az úttörő ezen 
a téren:

Nem kívánom, hogy én fejemet Lnurusfa kerítse 
Nincsen üdőm, hogy szert ily koszorúra tegyek.

Törni jeget, s útat kívánék irtani: hogyha 
Kis munkám eztet megnyeri, lészen elég.

(u. o. 181.1.)

Ez a verselésmód újság volt a magyar irodalomban, s ezért 
szükségesnek tartotta Szabó A magyar prosodiának, avagy a szók 
mértékjének rövid útját csatolni versei elé. Szabályait a következők
ben foglalhatjuk össze:

I. Hosszú mértékűnek veendő: 1. minden hosszú magán
hangzó; 2. minden rövid magánhangzó, ha utána két mással
hangzó következik; 3. az utolsó szótagban lévő hangzó, ha utána 
mássalhangzó áll, s a következő szó is mássalhangzón kezdődik; 
4. az an, en, in, on, ön, un, ün szótag tőszók vagy casusok végén, 
pl. kegyesen, gondban; 5. az ablativus utolsó szótagja (soktól), 
s minden ól, öl, iil, űl végű casus ( Budáról, gonoszul) ,
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II. Rövid mértékűnek veendő: 1. minden rövid hangzó;
2. akkor is, ha utána ly, ny, ty, gy, sz stb. mássalhangzók követ
keznek ; 3. akkor is, ha szó végén áll, s a következő szó két más- 
salhangzón kezdődik (csúnya tréfa)  ; 4. az idegen szavat oly mér- 
tékűnek kell venni, a milyen az illető nyelvben.

III. Középszerű mértékűek: 1. az ily szók: a, e, mi, ti, no, 
jaj, ama, eme ; 2. ezek is : az, ez, is ; fel, meg, sem ;  ha, ne, se stb.;
3. a rövid hangzók, ha utánuk explosiva és liquida következik;
4. a mely szavakat kétfélekép ejt a magyar, kétfélének vehetők; 
használható bán helyett ha; 5. ha az. utolsó szótagban egy más
salhangzó előtt rövid hangzó van, s a másik szó A-val kezdődik, 
a szótag lehet rövid is, hosszú is ; 6. ha egy szóban fordúl elő 
rövid hangzó után egy mássalhangzó és egy h, akkor inkább 
rövid a szótag.

IV. Az elisioról. 1. Szó végén az m az ő hangzójával nem 
eshetik el, ha utána hangzó vagy h következik is. 2. Ha két ma
gánhangzó összekerül, sokan kihagyják az egyiket, mások meg 
nem; legjobb a közép út: összetételekben nem hagyható ki a 
hangzó, hanem igenis elhagyható ott, a hol a közbeszéd is elhagyja 
( gazdasszony), s ha két egyforma magánhangzó kerül össze. 3. A ki
vetéssel általán mértékletesen kell bánni.

Ha csak futó pillantást vetünk is ezekre a szabályokra, lát
hatjuk, hogy nem egyéb ez, mint a latin prosodia alkalmazása a 
magyar nyelvre, még oly esetekben is, midőn a két nyelv termé
szete egymástól teljesen elütő. De ezt Szabó nem érezte; csakis a 
IV. szakasz 1. pontja változtat a latin prosodián, mert ezt is meg
tartani már lehetetlen a magyarban.

A következő évben Révai is a nyilvánosság elé lép ily méretű 
versekkel, csakhogy ő még ekkor nem ismerte Szabó költeményeit. 
Az elsőségre féltékeny Szabót már ez is sérti, s haragszik érte 
Révaira, a ki egy episztolában igyekszik őt megengesztelni:

Megbántott tüzem, úgy hallám. De te versidet eddig 
Én még nem láttam, s nélküled útba menék.

Nem fér ón hozzám te dicsőségedre rohanni,
Sem nagy Múzsádnak dúlva ragadni nevét.

Lelkesen üdvözli őt, a ki első e téren, ő nem is akar több 
lenni, mint az ő követője. De hallotta már azt is, hogy Szabó versei 
a versmértéklésről nem egyeznek meg teljesen az övéivel; belátta
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ő mindjárt ennek az okát, hisz nem egy vidékiek ők, nem együtt 
szerzették verseiket, hogy lehetnének azok egyenlő törvények sze
rint alkotva. Minden vidéken máskép és máskép beszélnek, termé
szetes tehát, hogy az egyik így, a másik meg úgy fogja írni a verset.

Engedjünk egymásnak. Okod vagyon, úgy hiszed, arra,
A mit szabsz, soknak majd adom én is okát.

Ő a békés megegyezést reméli, de ha nem tudnak is meg
egyezni, se baj, hisz ha a görögökre tekintünk, náluk is külön
böző nyelvjárás szerint írtak a költők; az idő fogja eldönteni, 
melyik nyelvjárás legérdemesebb a művelésre:

Attika hol fog ugyan mégis támadni hazánkban 
Várom igen, s örömest majd viszek annak adót.

(Elegyes versek II. könyv, VIII. alagya.)

Szabó megküldi ezután verseit Révainak. A szavak ide-oda- 
hányása, melyet a latin versek összehányt szórendje után indúlva 
merészelt Szabó a magyarban is megpróbálni, mindjárt az első 
pillanatban nem tetszett Révainak.

Ezalatt 1781-ben kibocsátotta végre Rájnis A magyar Heli
konra vezérlő Kalauzt, azaz a magyar versszerzésnek példáit és 
reguláit, mely már 1773-ban készen volt, de nem akarta kibocsátani 
sem barátai, sem Szabó unszolására, míg el nem telt a «nonum 
annum», melyet Horatius szabálya szerint ki kellett húznia. Az ő 
ezélj a nem az volt, hogy első legyen ezen a téren, sőt ellenkező
leg, ő ép azt mutatja ki előszavában, hogy nem első, s felsorolja 
mindazokat, kikről sikerült megtudnia, hogy már előtte is írtak 
ily méretű magyar verseket. Elsorolja Vilmáni Libétz Mihályt, 
Veresmarty Mihályt, Apátzai Csere Jánost, az újabbak közül Mol
nár Jánost és Birsi Ferenczet. Megemlíti végre azt is, hogy mióta 
könyve készen áll, s az eltelő kilencz esztendőt várja «t. Szabó 
Dávid Professor úr és t. Révai Miklós az Áhétatos Oskolák szerze
tes fia számos verseket írtak. Tóth Farkasnak, budai Professor 
úrnak is olvastam verseit.*

Az ő ezélj a az volt, hogy megmutassa a magyar közönség
nek, milyen az igaz versszerzés. Büszkén kezdi az elöljáró beszé
det : «Félre! félre tudatlanok ! félre ti is félszeg magyarkák! térje
tek ki az útból! ne is kérdezkedjetek: honnan? vagy hová? — 
gyömbért viszek, nem nektek való.* Miután elsorolta azokat, a kik
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már készítettek magyar nyelven ily verseket, annak bebizonyítá
sára tér át, bogy valóban ez az igaz versszerzés, bár nem veti meg 
az eddigit sem. «Örömest vallom, szóval és írással hirdetem, hogy 
Gyöngyösi István, Falndi Ferencz és sok egyéb ritmiBták egy
szersmind nagy poéták, csak azt vitatom, hogy nem kisebbek, sőt 
talán nagyobbak volnának, ha lemondottak volna ama törvény
ről: egy rend végének más rendnek vége feleljen.* Meg is próbálja 
Gyöngyösi néhány versét átírni hexameterbe, s kérdi: vájjon kisebb 
poétának tartanák-e így Gyöngyösit ?

Az I. könyv a példákat tartalmazza a különböző versfajok
hoz. Ehhez csatolt egy Megszerzést, a melyből észrevehetni, hogy 
a magyarok a közbeszédben is mindenféle versekkel élnek. Fel
sorol itt nagyon sok közmondást és szólásmódot, melyek mind
egyike valamelyik római vers mértékére illik. Természetes, hogy 
sokat nyeseget, idomítgat a közmondásokon, hogy minél több 
adattal bizonyíthassa felállított tételét.

A II. könyv a regulákat adja elő. Az I. részben «a poéta 
egynehány eleve való rossz ítéletet megczáfolván, útat nyit ama 
hat forrásra, a melyekből ered a szótagoknak igaz mérséklése*. 
Az első czikkelyben azon rossz ítéleteket czáfolja meg, mintha 
nem volna szükséges vigyázni a költemény tartalma mellett annak 
versformájára is, mert hisz «a poéta nemcsak válogatott gondola
tokkal és igékkel, hanem az igéknek gyönyörű helyheztetésével is 
édesgeti az emberi lelket a végre, hogy kedves erőszakkal eltávoz- 
tatván tőle a tudatlanságot és a csintalan indulatokat, a tudo
mányt és jó erkölcsöt belé szállítsa*. A második czikkely megtanít 
arra, hogy a szótagok mérséklését idegen nyelvekből nem tanul
hatni; a harmadik pedig, hogy egyedül a szólásnak módjából 
meg nem tudhatjuk mindig a szótagok mérséklését, mert hisz sok 
szó van, a melylyel a magyarok a közbeszédben csak ritkán vagy 
sohasem is élnek, tehát ki tudja, hogy hogyan kell ezeket ejteni. 
A 4. czikkely meg azt bizonyítja, hogy egyedül az írásokból és 
nyomtatásokból sem lehet mindig eldönteni a szótagok mérséklé
sét. Mert, nem lévén elégségesek a latin bötük a magyar hangok 
kifejezésére, az írók mindenféle változtatásokat tettek rajtuk, de 
nem egyformán, hanem mindenki a maga ízlése és gondolata sze
rint, úgy, hogy a régi Írásokból a hangok hosszúságát és rövidsé
gét pontosan eldönteni csak ritkán lehet. A nyomtatványok sem 
elég pontos útbaigazítóink, mert bennök igen gyakran esik nyom

Digitized by LjO O Q  le



A PROSODIAI HARCZ. 33

tatási hiba. Ezeket tekintetbe véve megállapítja azt a hat szabályt, 
melyeknek a szótagok mérséklésében irányadóinknak kell lenniök:

1. A mely szótag egyképen hangzik minden magyaroknál, 
azonképen hangzik a versben is.

2. Ha valamely szótagnak hangja iránt nem egyeznek min
den magyarok, azokkal tartsunk, a kik külön laknak idegen nem
zetségektől.

3. Hogyha a tiszta magyarok is különböznek, vagy ha olyan 
szóról vagyon a kérdés, melyet a beszédből nem tanulhatni, tekint
sünk az írásnak módjára.

4. Ha minden magyarok mindenkor egyképen kijelentik írá
sukban valamely szótagocskának ilyen vagy amolyan hangját, 
ugyanazon hangot a versben is meg kell tartani.

5. Ha valamely szótagot különfélekép írnak, azokat köves
sük, a kiknek írásából megtetszik, hogy nagyobb volt okosságuk, 
tudományuk és szorgalmatosságuk, s hogy azt a szót mindig egy
képen írták.

6. Bizonyos ok nélkül, csak egyedül tetszésünk szerint ne 
éljünk így vagy amúgy a szótagocskákkal.

A II. rész a szótagok törvényes mérséklését adja részletesen 
elő. Előbb szól a mostani magyar bőtökről, azután arról a szerep
ről, melyet az ilyen verselésben játszanak. E szabályait öt pontba 
foglalja össze: 1. Az egyes magánhangzó természet szerint rövid
nek hangzik. 2. A kettős vagy kettőből egybe foglalt magánhangzó 
(diphthongus) hosszan hangzik. 3. Egy mássalhangzó meg nem 
hosszabbítja az előtte való magánhangzónak zeDgését. 4. Eét vagy 
három mássalhangzó ugyanazon szóban az előtte való rövid ma
gánhangzót is akadályoztatja s ugyanazért meghosszabbítja zen
gését. 5. Maga a h betű természet szerint nem késlelteti az előtte 
való egyes magánhangzót, de ha á magánhangzó után ugyanazon 
szóban a /t-val együtt valamely mássalhangzó következik, akkor 
hosszú lesz a magánhangzó.

A 3. czikkely az igazán írásról és abból folyó következések
ről szól. Hogy mikor hosszú és mikor rövid az a, á, e, é, o, 6, ö, ö, 
nagyon könnyű észre venni a beszédből. Nehezebb ezt az i, í; u, ú; 
ü, u-nél eldönteni, tehát részletesen elsorolja mindazon eseteket, 
melyekben az í, ú, ű hosszú. —  A mássalhangzókra nézve azt kell 
megjegyezni, hogy a melyek az íráson kettősek, a beszédben is
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kettőseknek hangzanak. De ha az írásokból nem lehet ezt ponto
san eldönteni, vigyázni kell a szók eredésére.

A 4. czikkely részletesen tárgyalja a helyheztetési különbsé
geket. Rövid foglalatja ennyi: A hosszú magánhangzó s a diphthon- 
gns bármely helyzetben hosszúnak veendő, de rövid lesz a hosszú- 
(nála: kettős) hangzó, ha elveszti ékezetét (nyár: nyarat). Az egy
szerű magánhangzó rendesen rövid, de ha utána két mássalhangzó 
következik, hosszú. Ha ez a két mássalhangzó explosiva +  liquida, 
akkor az előtte álló hangzó, ha első szótagban van, akár rövidnek, 
akár hosszúnak vehető; későbbi szótagokban hosszú, ha az előtte 
álló szótag rövid, és rövid, ha az előtte álló szótag hosszú. Ha a 
második mássalhangzó r, s az a másik szótaghoz tartozik, mindig 
hosszú a hangzó (ebre, fejedre) .

Az 5. czikkely az utolsó szótagokról szól: kettős (ill. hosszú) 
hangzó szó végén mindig hosszú, egyes hangzó mindig rövid; az 
elisio nincs megengedve. Mikor ezekben az, ez, imez, amaz a z 
elmarad, megkettőztetik helyette a következő mássalhangzó, tehát 
a szótag hosszú. Ha egy mássalhangzóra végződő szó után h követ
kezik, a hangzó rövid marad. Szó végéről az m nem maradhat el, 
ha utána hangzó következik is.

A 6. czikkely azt mondja, hogy az idegen nyelvekből átvett 
szavak hangját úgy kell mérsékelni, mint az igaz magyar szavakat.

A Hl. rész a versszerzési szabadságról, és pedig első sorban 
az igaz szabadságról szól, mely szerinte csakis abban áll, hogy a 
költő gondolatait akármely versbe foglalhatja, a mely a dolognak 
vagy a nyelvnek tulajdonságival nem ellenkezik. «Senkisem kén
telenítheti, hogy mindenkor vagy Virgiliusnak, vagy Ovidiusnak, 
vagy Horatiusnak rendihez szabja verseit. A többi poétákat is kö
vetheti ; jelesben pedig Pindarost, a ki ámbátor olyan elegyes ver
sekkel élt, a melyeket némelyek verseknek se tartottak, mindaz- 
által nagy poéta volt és a borostyán koszorút megérdemlette.* 
Azután szól a tilalmas szabadságról, s ennek megvilágítására szá
mos példát idéz Kalmár Györgynek 1770-ben megjelent «Prodro- 
mu8»-ából, a melyekben ez nem vette figyelembe a hangmérséklés 
törvényeit. Szól végre a tűrhető szabadságról, melyet nyolcz pontba 
foglal össze:

1. Kétfélekép lehet venni azokat a szótagokat, melyeknek 
kétféle eredetük van. 2. Melyeket a közbeszéd is majd röviden, 
majd hosszan ejt. 3. Az egytagú szókban hosszúnak vehető a végső
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magánhangzó, ha utána mássalhangzón kezdődő szó következik. 
4. Az összetett szavakban a bizonytalan hangú szótagot meg
hosszabbíthatjuk, ha utána h következik (meg-hajtom). 5. A több
tagú szó második tagját megrövidíthetni, bár hosszú is, ha az 
első tag is hosszan hangzik. 6. Többtagú szó végén meghosszab
bítható a bizonytalan hangú tag, habár utána hangzón kezdődő 
szó következik is. 7. A többtagú szó végső rövid magánhangzója 
hosszúnak is vehető. 8. A többtagú szó végén vagy elején a hosz-

hangzó tagot megrövidíthetjük, a rövidet meghosszabbít
hatjuk.

•De ám e négy utolsó szabadságot csak úgy szenvedhetjük 
el a versben, mint az apró sebeket a szép arczulatban; sokasod
janak meg akármely apró sebek, akármely gyönyörű ábrázatban, 
oda van szépsége; szaporodjanak az e féle szabados igék a vers
ben, oda az épsége.»

Részletesen előadtam mind Szabónak, mind Rájnisnak pro- 
sodiáját, hogy összehasonlítva őket, láthassuk azt is, mi volt a 
csirája annak a nagy vitának, mely kettejük között később any- 
nyira elmérgesedett. A legcsekélyebb apróságot is tekintetbe véve, 
csak a következő eltéréseket találjuk a két prosodia közt:

1. Az an, en, on, ön végű casusokat Szabó mindig hosszúnak 
veszi, Rájnisnál ellenben rövidek.

2. Az idegen szavakat Szabó oly mértékűeknek veszi, a 
milyenek az illető nyelvben; Rájnís ellenben a magyar nyelv kiej
tése szerint mérsékli őket.

3. A névelő a és e Szabónál közös mértékű; Rájnisnál min
dig hosszú.

4. Azok az egytagú szavak, melyeket Szabó ü l, 1, 2*ben 
elsorol, nála közösek; Rájnis szerint rövidek, s csak ritkán szabad 
őket kivételkép hosszúnak venni.

5. Szabónál a rövid hangzó explosiva és liquida előtt min
dig közös; Rájnis szerint abban az esetben, ha az explosiva a 
tőhöz tartozik, a liquida pedig a hozzájáruló raghoz, hosszú a 
szótag.

6. Szabónál, ha egy szó rövid magánhangzóra s egy mással
hangzóra végződik, s utána h következik, a szótag közös; Rájnis
nál rövid.

7. Szabónál, ha ugyanazon szóban következik a rövid hang
zóra mássalhangzó és h, a szótag rövid; Rájnisnál hosszú.
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Ennyi az egész, a miben a két prosodia egymástól eltér; s 
ezek nem olyan nagy dolgok, hogy érdemes volna miattuk valami 
nagy vitatkozást kezdeni. Bájnis nem is vitázik e könyvében Szabó
val, hanem lenyomtatta az egészet úgy, a mint azt már 1773-ban 
megírta; legfölebb apró javításokat tess rajta, de semmi lényegest 
hozzá nem ad. Szabó könyvéről az Elöljáró beszéd egy jegyzeté
ben megemlékezik ugyan, de sem nem dicséri, sem meg nem rója.

Mihelyt Bájnis munkája megjelent, mindjárt megbírálta 
Báth Mátyás a pozsonyi Magyar Hirmondób&n. Dícsérőleg emlék
szik meg mind a költeményekről, mind a regulákról, csak azt 
veszi tőle rossz néven, hogy oly keményen bántotta Kalmár Györ
gyöt és Hód Pétert (Kalauz 22.1.). Ez időben nem is igen fordult 
még elő, hogy egyik író megkritizálta a másikat, mert az íróskodás 
egy volt a hazafisággal, s mindegy volt akárhogy ír is valaki, csak 
művelje a hazai nyelvet. De Rájnisnak nem volt elég, ha valaki 
verset ír, megkövetelte, hogy jó is legyen a vers.

Annál érzékenyebb volt ő maga a kritikával szemben. Neki 
nem volt elég hz a dicséret, a mit bírálójától kapott; mihelyt elol
vasta a bírálatot, rögtön felelt reá A magyar Helikonra vezérlő 
Kalauzhoz tartozó Megszerzés-sel, a melyben pontról pontra elő
veszi Báth Mátyás bírálatát s egy sorát sem hagyja megrostálat- 
lanúl. A bíráló szemére hányja, hogy mért támadta meg oly erő
sen Kalmár Györgyöt és Bőd Pétert ,* most annál inkább neki ront 
még egyszer mind a kettőnek, s még jobban lerántja őket. Bájnis 
első rangú költőnek tartotta magát, s azt követelte, hogy mindenütt 
ennek ismerjék is el. S midőn a bíráló azt mondja verseiről, hogy 
•akárki is egy könnyen nem fog bennük gáncsot találni*, ő keve- 
selli ezt a dicséretet s haragosan kiált fel : «Kellemetes koszorú ez! 
tisztelkedjék véle, a kinek tetszik. Én e nélkül nem szűkölködöm. 
Gáncs nélkül való verseket egy középszerű poéta is írhat, kinek mind
azonáltal az igaz poéták között ajtó mögött a helye. Azokáért, a mit 
öcsém aram mond, nem dicséret, hanem gúnyolás. De mit hajtok 
én egy hírközlőnek ítéletére? Elég az, hogy a túdós magyarok 
Kalauzomat nemcsak gáncs nélkül valónak, hanem e felett kincs
csel bővelkedőnek is tartják.*

Említi a bíráló röviden azt is, hogy Bájnis helyesírási szabá
lyaival nem ért mindenben egyet. Csak egy esetet említ: Bájnis e 
szót mell (pectus) így írja mely, a mely-t (qui) pedig így melly; 
Ő szerinte mind a kettőt melly-nek kellene írni. Bájnis nem enged,.
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8 hosszan bizonyítja, hogy pectus magyarál mely b nem melly. De 
nem elégszik meg evvel, hanem összekeresi mindazokat az esete
ket, melyekben az ő helyesírása a bírálóétól eltér, b azután egyen- 
kint bizonyítja saját elveinek helyességét. Mivel mindezen pontok a 
Szabóval való vitatkozás folyamában újra meg újra szóba kerülnek, 
itt csak elsorolom őket, a részletes megbeszélést akkorra hagyom:

1. A bíráló az n betűt kettősen írja az ily szók végén: ebbenn, 
Dunánn, ezenn stb.

2. A gy-t megkettőzteti ezekben: egygy, egygyetemben.
3. A 2-t nem kettőzteti meg ezekben: közé, közűi.
4. A hosszú hangzót nem jegyzi meg ebben: mi (nos).
5. A rövid hangzót hosszúnak írja ezekben: kapú, rövid, 

születés, kívül, addig, tudós, vidék.
6. Az a, e után elfelejti a betűelhagyásnak jelét.
7. A hanglágyító y jegyet ok nélkül megkettőzteti: anynyi, 

tgygyez.
A kinek a Kalauz megjelenése legkevésbé volt ínyére, az 

Szabó Dávid volt, pedig nem igen bántotta őt Bájnis. A hol a 
Megszerzésben nevén említi, egész tisztelettel szól róla: « csak
hamar e levelet vettem egy híres poétától, tisztelendő Szabó Dávid 
úrtól* (28. 1.). A Kalauzban mér ugyan néha egy-egy oldalvágást 
reá, de nevét nem említi; így a 98. lap jegyzetében, a hol a fölös
leges mássalhangzó-szaporításról szól. Még inkább a 154. lapon, 
midőn a tilalmas szabadságról szólva, nagyon megrója a szavak 
össze-vissza hányását, világosan Szabóra czéloz: «Még tűrhetetle
nebb azoknak szabadságok, a kik tővel-hegygyel össze hányják az 
igéket; a zabolát a Pegazusnak farkához, a farmatringot pedig 
szájához alkalmaztatják, p. o .:

Észre de vette, midőn Szolimán, a kapcza magyarnál 
Hogy szoros és menedék nincs helye semmi, sehol.

El nem szenvedhetjük azt a versben, a mit még a közbeszédben se 
szenvednénk.*

Ez utóbbi megrovás legjobban bántotta Szabót, mert e miatt 
Révaival is volt ez időben szenvedélyes vitája, a kinek, mint már 
említettem, szintén nem tetszett, hogy Szabó oly merészen hányja 
ide-oda a szavakat.

Révai még mielőtt ismerte Szabó verseit, üdvözölte már őt 
egy episztolában, s midőn elolvasta verseit, ismét episztolát ír
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hozzá, s ebben megrója merész szóforgatásait; hanem a lehető 
legnagyobb kímélettel teszi ezt. Előbb megdicséri, hogy

Tudsz magyarul bírod kincsünket, ritka szavakkal 
Főkép szótárod nemde tetézve vagyon.

Csak versben vétesz! mi dolog, hogy változol itten ?
Szállasz csak versben oly nyomorultan alá.

Sok vagyon a szóban : szép gondolat általa lészen 
Szebbé: szépségét általa veszti megint.

Veszti mikor rontod bátran természeti rendit 
Nyelvünknek, s fordult ejtegetéssel ölöd.

Felsorol azután nagyon sok példát arra, hogy mily merészen bánik 
ő a szavakkal, s élesen megrója érte. Felemlíti, hogy Bájnis is 
megrótta már ezért Kalauzában, s ő nem hallgatott reá, hanem 
ezután is csak úgy írta verseit.

Lásd mi igaz vagyok: a szépet megvallom azokban,
Sok szép gyöngyödnek szép ragyogása vagyon.

Hogy, hogy ? hát dícsér azon egy nyelv, s mondja hibáid ?
El nem fér ez együtt, azt hiszed, úgy-e bizony.

Mást dícsér benned, mást fedd: más, úgy hiszem, a jó 
Más a rossz: feddőd mindenikére tekint.

A ki magyar, de igaz magyar ám, mondhatja-e jóknak 
Lelkét nem sértvén, a miket én kitevék ?

Mondod: volt egy idő, örvendező Révai verssel:
Úgy vagyon égig emelt, vissza se vonja szavát.

örült, midőn meghallotta, hogy Szabó magyar verseket ír, mert 
ezáltal ő is megczáfolja ellenségeinknek azt a véleményét, hogy a 
magyar nyelv * durva, szegény, dörgő, darabos, tudományra kiet
len.* Hanem aztán látta, hogy az ő verseit olvasva, még inkább 
megerősödik az ember ebben a véleményében:

Nemde tudós, nagy fő, magyar is, versének azonban 
Rabja Szabó ? Nyelvünk úgy-e nem arra való.

De csak Szabó nem bír vele. Mily egész máskép írtak Gyöngyösi 
János, Tót Farkas, Bolla, Horvát s különösen Rájnis.

Penna csatát kezdesz ? Vesztesz vele, tiszta valóság:
Félre csapásiddal nem leszen ügyöd igaz.
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Bátran hányj mocskot, hányj szitkot Bévai névre,
Mit mondott, attól ő soha félre nem áll.

Tisztel azért mégis, mert nem mondotta haragból.------
t  . (Elegyes versek, III. könyv, X. alagya.)

Szabó levélben felelt Bévai episztolájára, s benne keserű 
méreggel hányja ellene mocskolódásait. A levél egy részét közli 
Bévai Elegyes verseinek második kiadásában (266.1.): «A szókat 
rendetlenül helyheztetem ? —  kérdi Szabó. — Bakja fejemre, ha 
ember, állítsa ki a részre nem hajló bizonyságokat, mert a puszta, 
száraz vádolásnak (főképen, ha ellenkező féltől származik) nem 
adnak hitelt az igaz bírák. Kényes a magyar nyelv, megvallom, de 
akkor, midőn sértődik tulajdona. Én ezt fenn tartom, s úgy rakos
gatom az igéket, valamint a folyó beszédben is rakni el merem. Cse
kély magyar az, ki a szóknak, (kivált, ha foglaltak) imide, amoda, s 
néha messzecskébbre is való felosztásukhoz nem ért. Ha Erdély
ben nevelkedett volna Bévai, erről hallgatna, a kákán csomót nem 
keresne, s Lem szeleskednék feddő levelével.*

Bévai erre a levélre igen szépen felel: «Én Szabó Dávidot 
mindenkor nagyra becsültem, meg is adtam néki a méltó dicsére
tet a magyar nyelv körül való fáradozásaiért; csak az egyet bán
tam benne, hogy a vers kötözésnek nehezebb törvénye miatt annyi
szabadságot engedett magának.---------- Most már szánakodom is
rajta, hogy mint a tormába esett féreg, ő ezt teljességgel hibának 
sem akarja esmémi.» De reméli, hogy Szabó még be fogja látni 
hibáját s ki fogja verseit javítani.

Mind Bévai, mind Bájnis teljes joggal rótták meg Szabó e 
hibáját. A mit ő a magyar szórenddel verseiben elkövetett, az való
ban borzasztó volt. Hiba volna azt állítani, hogy az újítást, melyet 
Szabó ez által költészetünkben létre hozni akart, egyáltalán hibáz
tatni kell. Valóban, a magyar költészet abban a laposságában, a 
mint azt a franczia és népies iskola költői űzték, nem maradhatott. 
Újítani, változtatni kellett a költői nyelven, de nem úgy, mint azt 
Szabó tette. Ő látta, hogy a latin versben összevissza lehet hányni 
a szavakat, úgy, a mint a költőnek tetszik; azt hitte, hogy ezt a 
magyarban is meg szabad tenni. Nem jutott eszébe, hogy a magyar 
nyelv természete egész más, mint a latiné. Ez irányú működésé
nek megvan az az érdeme, hogy felszínre hozta az eszmét, hogy a 
költői nyelven változtatni kell. Olyan nem maradhat, a milyen 
eddig volt; de olyan sem lehet, a milyenné ő akarta csinálni. Az
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ő újítása ellen szót kellett emelni az ellenzéknek, mert az erősza
kos újítást ép úgy nem szabad tűrni a költészetben, mint nem a 
nyelvben. A változtatást, melyet meg kellett tenni a költői nyelven, 
tulajdonkép csak Vörösmarty vitte véghez. 8 ae Ő változtatása 
igazán véve nem is újítás, mert mindig vagy a népnél, vagy a régi 
nyelvben meglévő szólásokat vesz alapúi, s abból alkotja meg az 
új költői nyelvet. Tehát nem újított, hanem csak a meglevőt fej
lesztette tovább. S szerencse a költészetre, hogy Szabó erőszakosko
dása ellen még idejében felemelték többen tiltó szavukat s tért nem 
hódíthatott, mert különben úgy jártak volna vele a költők, mint 
a nyelvészek jártak Barczafalvi és társainak erőszakos újításaival.

Szabót nagyon bántotta ez a támadás. Különösen az, hogy a 
Kalauz megjelenése elhomályosította az ő elsőségének dicsőségét; 
mert abban elolvashatta a közönség, hogy már mennyien írtak Ő 
előtte is ily méretű verseket. 1783-ban már készen is volt Bájnis 
ellen írt munkájával: K i nyertes a hangmérséklésben ? de a nyom
tató hibája miatt csak 1787-ben jelenhetett meg. Az egész könyv 
csakis az elvekről szól, melyekben az ő prosodiája Bájnisétól eltér. 
Csak egy helyen, a 73. lap jegyzetében, szól a szórend kérdéséről 
is, s visszautasítja Bévai támadását. Felhoz több oly mondatot, 
melyet különféle szórenddel ejtenek a közbeszédben. (Elvégre, ha 
az előre bocsátott szólásmódjai még a kötetlen beszédben is kiütik 
az igaz mértéket, vájjon mi okra sápolódik egy valaki ezen vers
darabok ellen: ,nem esik fájától messze gyümölcs el*, ,a mikoron 
csendül hírökre fülem meg‘, ,szemem földre szegezve le van*. Az 
ilyeneken rágódó jámbor még a derék magyar helységekkel nem 
igen isméretes és csak a tehén úton tud czammogni.u

Révait nagyon bántotta ez, s Elegyes verseinek előszavában 
hevesen kel ki ellene. A sajtóhibák elkerüléséről szólva, ír ja : «Én 
épen ezekben igen akartam volna, hogy valamely tehén úton 
csammangó, íze veszett, sava fogyott, nyelvrontó Baróti Bohó ott 
ne rágódjon valamin, a hol én nem vétettem. De vesszen oda az 
ilyen gyáva perlő, ki mint Bodóné, mind mást beszél, mikor a bor 
árát kérik.*

Az csak mellékes dolog volt Szabónál, hogy munkájában 
Bévai ellen is kikelt, a támadás élét Bájnis ellen irányzá. Az első
séget nem vitathatta el tőle, legalább azt be akarta bizonyítani, 
hogy az ő elvei a helyesebbek. Már előbb összegyűjtöttem azokat 
a pontokat, melyekben prosodiájnk egymástól eltér; a legtöbb eset

Digitized by LjO O Q  le



A PB080DIAI HABOZ. 41

azonban olyan, hogy csak az elvek alkalmazásában térnek el egy
mástól. Különösen sok bajt okozott az, hogy melyik í, ú, ű-t kell 
hosszúnak venni, s melyiket rövidnek; ebben igen gyakran eltér
nek egymástól.

Szabó megrója Bájnisban azt, hogy a szók írásából akar 
azok mérséklésére nézve dönteni. Ő szerinte csakis a kiejtést sza
bad tekintetbe venni, s a szerint szabad csak eldönteni, hogy egy 
szótag hosszú-e vagy rövid. Hisz azok is, akiket Bájnis, mint forrá
sait említ fel, gyakran máskép írnak, mint ő. Ez általános megjegy
zés után, egyen kint sorolja el és vitatja megSzabó azokat a pontokat, 
melyekben egymástól eltérnek. Nézzük mi is egyenként az eseteket.

1. Az ilyen szavakban ágyú, fiú, háború, szemű aszóvégző 
ú, ft-t Bájnis mindig hosszúnak veszi, Szabó ellenben azt állítja, 
hogy Erdélyben röviden ejtik őket, tehát közösnek kell venni a 
szótagot. A kérdéses hangok az ország legnagyobb részében hosz- 
szan hangzanak, s a versben is annak veszik ma őket.

2. Rájnis szerint hosszú hangot kell ejteni ezekben: bírom, 
tűniky szűnik, nyugszom, ín, a lig ; Szabó az első hármat közösnek 
veszi, a másik hármat pedig rövidnek. Az ín szintén közösnek 
vehető, egyébként Szabónak adhatunk igazat.

3. Még sok oly egyes szó van, melyeknek ejtésére nézve 
eltér egymástól kettejük véleménye, mindezeket felsorolni fölös
legesnek tartom: a mai nyelvhasználat majd az egyiknek, majd a 
másiknak ad igazat. Ezeknél a szavaknál is, ép úgy, mint az első 
két pontban felsoroltaknál is, leggyakrabban a nyelvnek még teljes 
következetességgel véghez nem ment fejlődése okozza a vélemény
eltérést. A magyar nyelv hajlandó a hosszú hangzókat, különösen 
az í, ú, ű-t sok esetben megrövidíteni; gyakran az egyik vidék 
már véghez vitte a rövidítést, míg a másik még hosszan ejti az 
illető hangot, s ekkor eltérhetnek a vélemények arra nézve, hogy 
mint kell őket a versben számítanunk. De mivel a magyarban 
szoros szabályokhoz kötött irodalmi kiejtés nincs, mindkét ejtés
módot egyenlően jogosultnak kell tartanunk, kivéve, ha az egyik 
csak nagyon is kis területre szorítkozik, míg a vele szemben álló 
ejtés aránytalanúl nagyobb területen dívik; ekkor okvetetlenül ez 
utóbbit kell követnünk.

4 . Az enyém szót, ha í-vel ejtjük, Bájnis szerint hosszan kell 
ejteni enyím; Szabó szerint röviden enyim. Sajátságos Bájnis 
okadatolása ebben a dologban. Azt állítja ő, hogy ha az <?-ből í
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lesz, annak meg kell maradni hosszú hangnak, s hogy az i-s alak
nak más az értelme. Szerinte könyvit annyit tesz könyvét, könyvit 
peddig ebből van Összevonva könyveit. Pedig ebben nagyon téved; 
a nép nyelve a könyvét alak helyett ejti mind könyvit, mind könyvit, 
s az utóbbi még gyakoribb. De könyveit helyett nem mondja a nép 
könyvit, habár a régi nyelvben ez is előfordúl.

5. Rájnis helyteleníti az n-re végződő ragokban e hang meg
kettőzését, a mit Szabó mindig használ: házbann, kapunn, nagyonn 
stb. Ha ez alakok etymologiáját tekintjük, jogosult is néha a ket
tős n (pl. a ben rag ebből lett belén, bein, benn); s ha a múlt század 
végén némely vidéken hosszan ejtették is ezt a hangot, az ország 
legnagyobb részében már ekkor is röviden hangzott (sőt a ben-nél 
el is maradhatott); ma már alig van vidék, a hol hosszan hangzik.

6. Rájnis szerint e szókat eggy, eggyiígyíí, eggyenlö egyes 
<7t/-ve 1 kell írni; Szabó mindig kettősen úja. Ez még ma is vitatott 
kérdés; az akadémia helyesírási szabályaiban az egyes gy mel
lett dönt.

7. Rájnis szerint így kell írni közzé, közzill ép úgy, mint 
hozzá; Szabó a közé, közül alakokat használja, de nem ítéli el a 
másikat sem. A nép valóban él mind a két alakkal, de az irodalmi 
nyelv a közé, közűi alakokat fogadta el.

8. Rájnis helyteleníti ezeket: aval, evei, ahoz, ehez;  Szabó 
védi őket, pedig az ország egy kis részén kívül, sehol sem ejti így 
a nép.

9. Rájnis szerint nem szabad két p-vel írn i: éppen, miképpen ;  
Szabó azt vitatja, hogy egész más ép és épp, épen és éppen, vala
mint más kép és képp, képen (auf dem Bilde) és képpen. Ez szinte 
oly kérdés, melyen még ma is vitatkoznak. Az akadémia ebben is 
Bájnisnak adott igazat.

10. Bájnis szerint az ilyen szókban: baj, haj, raj, fej, olaj a j  
diphthongust képez az előtte álló hangzóval, míg az ilyen helyzet
ben ba-ja, ha-ja, fe-je a következő hangzóhoz kell ejteni, 8 akkor 
consonans. Szabó ebben is ellent mond neki. A nyelv újabb phy- 
siologiai vizsgálata ebben is Bájnisnak adott igazat (v. ö. Magyar 
Nyelvőr X III. k. 529.).

11. Bájnis nem engedi a kettős s írását az ily szavakban 
ürese, hamiss, eröss; Szabó helyesnek tartja ezt ott, hol a nép ejti 
is a hosszú *-t. Csakhogy az ily hosszú s ejtése nagyon kis terü
letre szorítkozik.
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Ezek azok a pontok, melyekben Szabó felel Bájnis támadá
sára, melyet ez a Kalauzban, bár nem egyenesen, ő ellene intézett. 
Néhány dologra most viszont ő vöd ja  Bájnist felelősségre:

1. Mért veszi ő rövidnek az ily igékben, mint szállász a má
sodik tagot, hisz ott hosszan ejtik az sz-1, habár egyet írnak is. 
Az ilyen ejtés azonban csak Erdély sajátsága.

2. Rossz néven veszi Szabó, hogy Bájnis nem engedi meg 
as elisiot; pedig erre nézve nem nagy az eltérés köztük, csak any- 
nyi, hogy Szabó kissé szabadabban él vele.

3. Bájnis az idegen szavakat mindig a magyar kiejtés sze
rint mérsékli; Szabó csak akkor, ha meghonosodott.

4. Helyteleníti Szabó Bájnisnál az ilyen írást: jóbb, jóbbítom, 
jobban ; s igaza van.

5. Kevesli Szabó azt a szabadságot, a mit Bájnis akar a köl
tőknek engedni, t. i. hogy tetszésük szerint írhatnak akár Virgilius, 
akár Ovidius, akár Horatius, akár Pindar versformájában; ő egyéb 
szabadságot is követel.

Megvitatva így minden egyes pontot, Szabó újra részletesen 
előadja prosodiai szabályait, melyek ugyanazok, mint melyeket 
az Uj mértekre vett versek előtt közölt, csakhogy sokkal részlete
sebbek. Két pontban engedett is Bájnisnak: az egyik, hogy most 
már ő is hosszúnak veszi az a, e, ama, eme szócskákat; a másik, 
hogy a rövid magánhangzós utolsó szótag, ha utána még mással
hangzó következik, s a következő szó fc-val kezdődik, most nála is 
rövid; előbb közösnek vette.

Ilyen csekélységek azok, a mik e szenvedélyes vitára okot 
adtak, s ha végig tekintünk az egyes pontokon, láthatjuk, hogy 
nagyrészt Bájnisnak volt igaza. Mert ő óvatosan fogott a kér
dés eldöntéséhez, minden oldalról megvizsgálta a dolgot, s csak 
azután mondta ki Ítéletet. Szabó ellenben csakis az élő kiejtésre 
hivatkozott, más tekintélyt nem ismert. Bájnis egy helyen azt állí
totta, hogy ha a kiejtésben a különböző vidéken lakó magyarok 
eltérnek egymástól, azoknak kiejtése a döntő, a kik legkevésbé 
érintkeznek idegen népekkel. Ezt Szabó az erdélyiekre magyarázta, 
8 most Bájnis saját fegyverét akarta ellene fordítani, s azt hitte, 
hogy az erdélyi kiejtés felemlítésével már ledöntötte Bájnis ellen
kező nézetét. Szabó ez egyoldalúsága az oka oly gyakori téve
désének.

Bájnis nem volt az az ember, a ki ily támadást szó nélkül

Digitized by



eltűrt volna. Két év mnlva (1789) kiadja Magyar Virgiliusán&k 
első darabját, 8 ehhez egy Sisakos, pajzsos, kardos Mentőirási csa
tol, melyben a legnagyobb szenvedólyesaéggel ront neki Szabónak. 
A jeligével igazolni akarja eljárását:

An si quis atra dente me pétiu érit 
Inultus ut flebo puer ?

Gaue, caue! namque in malos asperrimus 
Parata tollo cornua. (Horatius.)

8 azután az Elöljáró Beszédben már elmondja támadása czélját: 
•Végre egy sisakos, pajzsos, kardos Mentőirást is adtam néki tár
sul, mely a híjába való csevegéstől el ijesztené ama tudóskákat, 
kik, ha valamely kegyes mázsával össze találkoznak, sem testének 
ékes termetére, sem lelkének csudás erejére, sem gyönyörűséges 
öltözetére nem tekéntenek, hanem egyedül csak a gyenge galan- 
docskákra, melyek egyét-mását testéhez szorítják. — —  —  Már 
ezután nem akarnám a drága üdőt az ilyetén aprólékok felett való 
vetekedésre vesztegetni; mindazonáltal, ha megtudom, hogy vala
mely apró csöpüvel kereskedő enczembencz árás a galandocskákra 
nézve e Pásztori Mázsámat megszóllja, ezekre nézve sem fogom 
védelem nélkül hagyni: de esküszöm Scaligernek éles pallosára, 
majd a Mentőíráson kívül Sértőírásaimat is világra bocsátom, 
melyekből kiki észre vehesse, hogy az ilyen csacsogó tudóskáknak 
fattyú mázsájuk nem csak az illetlenül függő galandocskákra 
nézve, hanem jelesbben a csúfos testre és tudomány nélkül szű
kölködő lélekre nézve megvetést érdemel.»

A Mentőírást azon kezdi, hogy a tudós olvasóhoz fordúl, s 
előadja neki, hogy ő már húsz évvel ezelőtt kezdett magyar verse
ket deák rámára alkalmazni, s ekkor barátai, több tudós magyarok, 
reá vették, hogy nemcsak verseit adta ki, hanem a hangmérséklés
ről való elveit is kinyilatkoztatta egy rövid írással (Kalauz). E l
mondta ő akkor, hogy csak két módunk van, melylyel élvén vala
mely nyelvet megtanulhatunk: vagy a beszédnek, vagy az írásnak 
módja. Kimutatta azt is, hogy e két eszköz közül akár az egyikre, 
akár a másikra egyedül nem lehet mindig építeni. Sok esetben 
elégséges ugyan, ha a kiejtést figyeljük meg, de ott, hol a kiejtés
ben a tiszta magyarok is különböznek, az írás módjára kell 
vigyázni. A mely szótagot egyképen írnak az írók, úgy hangzik a 
versben is, a hol eltérnek egymástól, ott a jelesebbet kell követni.

44 BALASSA JÓZSEF.
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Ha sem a beszéd, sem az írás el nem döntheti a kérdést, akkor a 
szóeredésre kell figyelnünk. Ha ez sem dönthet, kiki a maga tet
szését követheti. így okoskodott ő, midőn Kalauza megjelent, s 
akkor rögtön megtámadta őt Báth Mátyás; ennek megfelelt a 
Megszerzésben, mire aztán a Hírmondó újra megtámadta, de erre 
már nem tartotta érdemesnek felelni.

«Az okáért már hat esztendőtől fogva hallgattam, s kétség
kívül életem végéig tartottam volna meg e hallgatásomat, ha új 
zenebonát nem indított volna egy minap támadt ellenségem, ki a 
hadi trombitáját felette dagadott pofával fújván a feledékenység- 
nek hamva alatt csaknem elaludt boszankodásomnak tüzét föl
gerjesztette. -------------- Erdélyi Baróti Szabó Dávid ez a diadal
mas hadi vezér; Szabó Dávid, ki hajdan jezsuita társam volt, 
most pedig ellenségem; Szabó Dávid, ki egyébiránt jó hazafi, buzgó 
keresztény, jámbor pap, kinek szeme héjáról (a mint maga bizo
nyítja) a kelevény csuda képen takarodni kezdett, mihelyt áhétatos
verseket ír t .---------------Eredj te, sisakos, pajzsos Mentőírásom!
nesze ragadd meg a kétélű fegyveremet, rettegtesd az ellenséget, 
de még most ez egyszer halálos sebeket ne osztogass. Csak ez egy 
a te kötelességed, hogy nevemmel ezeket híven elmondjad.

•Hová? hová? ti bodzafa puskás és szalma kopj ás vitézek? 
miért követitek Szabó Dávidot? miért fogjátok a pártját? nyilván 
azért, hogy őtet magyar poétának és bölcs írónak tartjátok ? De 
ingyen majd megmutatom, hogy ő kegyelme olyan magyar poéta, 
kit poéta poétának, magyar magyarnak nem tarthat. Megmutatom 
azt is, hogy ő kegyelme olyan iró, kinek írásából nyilván megtet
szik, hogy abban, a mit a kŐBzegi poéta írt, sőt abban is, a mit ő 
kegyelme maga irt, teljességgel semmit sem értett. Ti, vitézek! 
miglen ezeket megbizonyítom, figyelmezzetek!»

A mit itt állít, azt kezdi részletesen bizonyítani is. Először 
azt, hogy Szabó nem poéta. E czélra előveszi Szabó «Komáromi 
földindulás* ez. költeményét s bírálja benne különösen azt, hogy 
hogyan személyesíti meg a mythologiai alakokat; azután meg a kife
jezésmódokat is. Kifogásai legnagyobbrészt alig állhatnak meg, s 
leginkább csak azt bizonyítják, hogy maga Bájnis sem tudja, mi a 
költészet. Nem akarom evvel azt állítani, hogy tán Szabó igazán 
költő volt. Ezt nem lehet róla elmondani, de még Bájnioról sem. 
Bármelyiket vizsgáljuk kettejük közül aesthetikai szempontból, 
költői tehetséget egyikben sem találunk. De a költői tehetség e
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hiánya nem abban nyilatkozik, a mit Bájnis megrótt, hanem főleg 
abban, hogy mindaketten költői eszmék nélkül szűkölködtek.

Bájnis, mintán azt hiszi, hogy már bebizonyította, hogy 
Szabó nem költő, áttér annak bebizonyítására, hogy nem is 
magyar. Hisz ö oly dolgokat nem tud, a mit minden magyar
nak tudnia kellene. így : 1. «a tiszta magyar igéket s azoknak igaz 
értelmöket», mert hisz szótárában egyértelműnek vesz olyan sza
vakat, melyet egész különböző dolgokat jelentenek; 2. «a szó ere
detének és szókapcsolásnak módját*, mert jóvá hagyja az i ly e t : 
sokabbítani, vagy használja ezt istenihez e h. istenéhez (l. fentebb) ;
3. «az igéknek összeszerkesztését*, a mit a verseiben össze-vissza 
hányt szórend bizonyít; s végre 4. «a közszóllásnak tulajdon mód
jait*, mert gyakran használ latinisinusokat.

Nem elégszik meg Bájnis avval, hogy mindezt Szabóról, a 
mint ő hiszi, bebizonyította, hanem tovább megy, s azt is be akarja 
bizonyítani, hogy ő «teljességgel semmit sem ért, és pediglen nem 
csak abban, a mit a kőszegi poétának Kalauzában és Megszerzésé
ben olvasott, hanem abban sem, a mit ő kegyelme maga az em lí
tett írásocskába foglalt*. S most újra előszedi mindazon pontokat, 
melyekben prosodiai elveik egymástól eltérnek. Fölösleges volna, 
ha ezt itt újra részletesen tárgyalnám; elvei itt is ugyanazok, mint 
melyeket Kalauzában kifejtett, ugyanazon okokat hozza fel az ő 
állításainak beigazolására s Szabó nézeteinek megdöntésére. Semmi 
újat e munkájából a prosodiára nézve nem tanulunk, csak a hang 
új, melyen nézeteit előadja. E határt nem ismerő szenvedélyesség, 
melylyel ellenfelét minden oldalról a legkeményebben vágja, egé
szen új volt irodalmunkban.

Még szenvedélyesebb hangon szól müve végén, midőn előadja, 
hogy az ő véleménye szerint, miért adta ki Szabó a Ki nyertes-t 
csak 1787-ben. Nagyon elkeserítette Szabót az, mondja Rájnis, 
hogy megjelent az ő Kalauza, s különösen az, hogy még meg is 
merte benne Szabót támadni. «Azótától fogva naponként megnehe
zedett nyavalyája. Foganatlan volt az orvosság is, melyet a kőszegi 
poéta készített, mikor ő kegyelmét hires poétának nevezte; mert 
ámbár ezt talán maga nem értette, de másoktól hallhatta, hogy a 
hír azt is poéta gyanánt tisztelheti, ki a poéta nevet semmiképen 
nem érdemli. Szabó Dávidot azért boBszuállásra indító gondolatai 
nyugtalanították, ösztönözték, reá vették, hogy egy könyvecskét 
írna ily nevezet alatt: Ki nyertes . . . ?» Szabó azt állítja, hogy a
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nyomtató hibája miatt késett oly sokáig a mű megjelenése, de Báj
nis ezt nem hiszi el neki; egész más volt szerinte a késedelmezés 
oka. 1786 körül Bájnis súlyos betegen feküdt, Kazinczy is meg
látogatta, s ez elmondotta ezt bizonyosan Szabónak is. Megörült 
ennek Szabó, neki bátorodott, mint az az állat, melyet Phaedrus 
említ az oroszlánról szóló mesében. Azt hitte, most itt az idő, 
midőn egész nyugodtan megtámadhatja Bájnist, az már majd nem 
tud néki felelni. — «De megcsalatkozott Szabó Dávid. Meggyó
gyult a kőszegi poéta, meggyógyult, s jóllehet erőtlen a teste, de 
erős a lelke. Van még hála Istennek! van elégséges ereje, melylyel 
élvén a tudósokat gyönyörködtetheti, a tudatlanokat oktathatja, a 
büszke tudósokat pedig, az ő mindenkori ellenségeit, példásan 
megalázhatja. Ti azért, Szabónak követői! óvjátok magatokat, mert 
a minemü én vagyok e sisakommal, pajzsommal és két élű fegy
veremmel, több olyanok s nálamnál erősebb és irgalmatlanabb 
írások készen várják a kőszegi poéta parancsolatját. Ő békeség 
szerető; de jaj annak, a ki őtet megbántja*.

Bájnisnak még az sem volt elég, hogy ily kíméletlenül meg
támadta Szabót, hogy ily ocsmány váddal illette őt, mint ez utolsó, 
melyet semmi esetre sem tarthatunk jogosnak; mihelyt meghal
lotta, hogy Kazinczy és Batsányi Szabóval szövetkezve megindítot
ták a Kassai Magyar Muzeumot, levelet ír az első kettőhöz, mely
ben dicséri vállalatukat, csak egy hibát lát benne, hogy Szabóval 
szövetkeztek, mert ő olyan ember «a kinek inai szükséges erő nél
kül szűkölködnek*. Ha Szabó eddig vétett, az csak az ő hibája 
volt, most már, mivel ők is társai, nekik is vétkül fogják azt tulaj
donítani. Hogy is bízhatták rá Milton fordítását! « Szedjétek össze 
ama szerencsétlen íróknak verseiket, a kik a jó íz templomából, s 
az igaz Ítélet várából kiszorulván, a hihetőségnek korlátjain kívül 
nyargaltak. Ezeket bízzátok Szabóra. Csak jó íróknak verseiket 
mentsétek meg keze alól, hogy úgy ne járjanak, mint Vaniére-nek 
Paraszti Majorság-a*.

A  levelet, melyben e sorok állanak, mint Toldalék-ot a Magyar 
Yirgiliushoz csatolta, s a mellett, hogy Szabót még itt is mocskolta, 
megtámadta egyúttal Batsányit is a Magyar Múzeum 1. negyedé
ben kifejtett műfordítási elveiért. Batsányi azt állítja, hogy a for
dításnak azt, a mi az eredetiben van mind és lehetőleg ugyanazon 
rendben kell kifejeznie, a mint ott van. Ezt Bájnis úgy magyarázta, 
hogy Batsányi szerint csak akkor helyes a fordítás, ha szóról-szóra
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történik. Ennek ő ép ellenkezőjét állítja, s részletesen kifejti a for
dítás szabályait. Szerinte háromféle lebet a fordítás: rabi, köz és 
jeles fordítás. A rabi fordítás a legrosszabb, mert szóról-szóra 
követi az eredetit, a másik kettő ellenben a szólás módját nem az 
eredeti íráshoz, hanem az eredeti írás értelméhez s annak a nyelv
nek tulajdonságihoz szabja, a melyre az eredeti írást fordítja. A for
dítónak azon kell igyekezni, hogy a fordítást az eredeti írásnak 
igaz értelméhez és a szerző szándékához alkalmaztassa. Azután 
példát is ad mind a három-féle fordításra.

Batsányi Bájnis e támadására szintén levélben felelt a Magyar 
Múzeum 3. negyedében. Nagyon erősen kikel Bájnis ellen, rámutat 
arra, hogy őt támadásában nem az igazság szeretető, hanem a szen
vedély vezérelte. «Által meg által olvastam Toldalékodat; figyel- 
metesen s elegendőképen megvizsgáltam minden okaidat, de hova
tovább, mind inkább megerősödtem azon első vélekedésemben, 
hogy ez a te úgynevezett egyenes ítélettételed többnyire nem 
egyéb, hanem csak társunk ellen törekvő nehéz szívednek és a 
dicsőségre kelletinél felettébb vágyakodó elmédnek hirtelenkedve 
hozott gyümölcse*. Ö nem fél Bájnis két élű fegyverétől, melylyel 
az ellene támadókat fenyegette, hanem kimutatja, hogy Bájnisnak 
nem volt igaza sem abban, a mit Szabó ellen, sem a mit az ő for
dítási elveiről írt. S midőn ki is mutatja, hogy semmiben sem volt 
igaza Bájnisnak, vádolja öt ismét, hogy «hevesség, s az elsőségért 
való irígykedés vezérlett© tolladat, midőn bennünket azért csalfa 
barátoknak állítani nem általlottál, mivel mi a te vetélkedő tár
saddal kezdettük pályafutásunkat, a végre, hogy a mi nagy gyor
saságunk az ő lassúságához képest nagyobbnak láttassák*.

Előveszi végre Bájnis munkáit, s kimutatja, hogy nagyon sok 
azokban is a megbírálni való. «De nem is teszem le reménysége' 
met felőled —  végzi levelét, —  hogy annak disztelenségét már 
magad is megisméred: és ha Kalauzodat még idővel jobb, csinosb 
köntösbe öltöztetni találod, a többivel ezt is meg fogod változtatni, 
ifjainkat a magyar Helikonra egyenesebb, töröttebb s tisztább úton 
vezetni, munkáidat a kötekedő Megszerzésektől, mocskolódó Men
tőírásoktól, oskolázó Toldalékoktól megtisztogatni, s a kétségbe 
vett vagy megczáfolt állításaidat is nem ellenkező * társaidnak büdös 
birök terjesztésével*, hanem mértékletesen s mind a publicumhoz, 
mind tenmagadhoz tartozó tisztelettel előadott józan okok által, 
mint egy igazán tanult férfiú, közhaszonra született emberséges

Digitized by LjO O Q  le



A PR080DIAI HABOZ. 49

magyar hazafi, 8 békességet, egységet szerető jó polgár úgy fogod 
védelmezni*.

Kevéssel e levél megjelenése után Kazinczy Kassára utazott 
s meglátogatta ott Szabót; ez alkalommal úti levelet írt az 
Orpheusba (I. 365), a hol leírja röviden a vita történetét s végül 
elmondja felőle saját véleményét is. Nem lesz érdektelen, ha itt 
egész terjedelmében közlöm, hogyan nyilatkozott e kiváló kortár
suk ezen vita fe lő l:

•Tudod, hogy a Bájnis, Bévai és Szabó közt támadt pör felől 
sokféleképen ítélnek; tudod, hogy mind Bájnisra, mind Révaira is, 
hogy Szabót tehén úton csammangónak s egyébnek nevezte, sokan 
nehezteltek, s én kész vagyok megvallani, még a versengő felek 
előtt is, hogy ezen ízetlenségben sem nem gyönyörködtem soha, 
sem (ha szabad így szólani) azt jóvá nem hagytam; kész vagyok 
megvallani azt is, hogy mind Bájnis, mind Bévai élesebbek voltak, 
mint óhajtottam volna; de más részről, ha a dandárt, ha a marta- 
lékot, ha a Bévai által visszamondott tehén úton czammogót látom 
a Ki nyertesben, össze teszem kezemet, melylyel talán már követ 
emeltem a kettő ellen, s azt tudakozom, a mint Bájnis tudakozott: 
hogy midőn valaki bosszantgatja, gyáva gyermek módjára fog-e 
csak fityogni? —  Talám majd vége lesz ennek a csatázatnak is. 
Szabó feltette magában, hogy többé nem válaszol ellenkezőinek 
mocskolódásaira; ilyetén fogadással fejezi be a Magyar Múzeumhoz 
ragasztott levelet Batsányi is ; Bévai pedig, midőn utolszor véle 
voltam, sajnálkodva beszélt a dologról, s azt állította, hogy erre a 
nemtelen viadalra, ha elszenvedhette volna a nyilváoságos meg
bontást, soha sem szállott volna. Egyedül Bájnis, a é%7) poXot; Báj* 
nis az, a kiről nem hiszem, hogy még egyszer ne szóljon, mert őt 
oly oroszlánynak esmerem, a ki a mellette szelíden elmenőket nem 
bántja ugyan, de a ki belé kap, össze teperi, s nyúgodalmasan 
megyen tovább*.

Kazinczynak igaza volt; Bájnis nem volt az az ember, a ki 
ilyen támadásra hallgatni tudott volna. Elolvasván Batsányi leve
lét «megvallom nagyon boszankodtam, s azonnal elvégeztem 
magamban, hogy e vad íródeákot méltó válaszadással meg fogom 
szelídíteni* írja Apulejus tükré-ben, a mely irattal akart Batsányi
nak felelni. 27 jelenésre tervezte ezt, el is készült belőle 24; ekkor 
érkezett el az irodalomtörténetünkben oly szomorú emlékezetű 
1794-ik év. A Martinovics-féle összeesküvést fölfedezték, a legtöbb
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magyar írót elfogták, köztük Batsányit is. Bájnis azonnal abba 
hagyta munkáját s a már elkészült rész is kéziratnak maradt.

Végére értünk ez irodalmi harcznak. 8 ha visszatekintünk az 
egésznek folyamára, láthatjuk mint fejlődik mind szenvedélyesebbé 
és szenvedélyesebbé, s nem vethet neki véget más, csak az egész 
országot megdöbbentő esemény; a Martinovics-féle összeesküvés 
fölfedezése. 8 ha keressük azt az okot, a mi miatt e harcz kitört, 
nem találunk sehol a két fél között oly nagy fontossságú elvi elté
rést, hogy belőle a vita hevességét meg tudnék érteni. Mindketten 
a római versformákat akarták meghonosítani a magyar irodalom
ban. Midőn ez új formában írt verseiket világgá szándékoztak 
bocsátani, szükségét érezték mindketten, hogy az ily versek írá
sának törvényeit könyvük elé csatolják. Tehát prosodiát írtak mind
ketten. 8 mily elvből indúltak ki, midőn ezen, nyelvünk természe
tével teljesen ellenkező verselés törvényeit megalkotni akarták ? 
Mind a ketten egyformán a latin időmértékes verselés szabályait 
alkalmazták alig valami csekély változtatással a magyar nyelvre. 
Á A a  latinban nem olyan mássalhangzó, mint a többi, tehát ők 
sem vették .annak, s csak Bévai mutatta ki' később, hogy a h-1 a 
magyar verselésben nem szabad elkülöníteni a többi mássalhang
zótól. A latinban egymás mellé kerülő explosiva és liquida nem 
teszi hosszúvá az előtte álló rövid hangzót; mind Szabó, mind Báj
nis szerint ugyanez áll a magyarban is. 8 prosodiájukban e két 
hiba megmarad mindvégig, hisz ezen nem íb vitatkoztak.

Eltérés közöttük csakis az elvek alkalmazásában volt. Azon 
vitatkoztak, hogy hosszú-e szó végén az ú, ii, vagy rövid; így kell-e 
írni €880 vagy eső, közzé vagy közé, vidék vagy vidék, meUy vagy 
mely ; és még sok ily orthographiai kérdésen. S ha egész figyelme
sen végig tekintjük az egész vitát, s a vita okait, arra a meglepő 
körülményre bukkanunk, hogy a mint idővel a vita mind szenve
délyesebbé fajul, az elvekben annál jobban és jobban közelednek 
a felek egymáshoz. Úgy, hogy a mint utoljára kifejtették pr090- 
diájukat Szabó az Orthographiai és Grammatikabeli Észrevételek
ben, Bájnis pedig a Magyar Virgilius 2-ik darabjának előszavában, 
alig térnek el egymástól másban, mint hogy két rc-nel kell-e írni 
ily alakokat: házonn, nagyonn, házbann stb., vagy nem; és-még 
abban, hogy consonans e a j  az ily szavakban baj, haj vagy pedig 
vocalis. 8 ez utóbbi kérdés a verstanra nézve egészen közönbös is.

Ez elvek alkalmazásában is csak annyiban volt eltérés köz-
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tok, hogy Szabó csakis az élő nyelvet vette irányadóul, s helyes 
magyar beszédnek csakis az erdélyi kiejtést tekintette. Rájnis sok
kal körültekintőbb volt; főirányadó szerinte is az élő beszéd, de 
nem egy nyelvjárás, hanem tekintetbe kell venni az ország többi 
nyelvjárásait is ; s a hol a közbeszéd el nem igazít, a régi nyelvhez 
kell fordulnunk tanácsért. Tehát ugyanaz volt az eltérés köztük a 
prosodia terén, a mi Verseghy és Révai közt a nyelvészet terén.

Ha az elvi eltérés ily csekély volt köztük, másutt kell keres
nünk a vita indító okát. Megtalálhatjuk ezt egyéni jellemükben. 
Szabó az elsőség dicsőségére vágyódott, irigy volt Rájnisra, hogy 
6 előbb írt ily méretű verseket, megtámadta tehát, hogy mégis ő 
legyen legalább nyertes a hangmérséklésben. Rájnis ezt nem néz
hette nyugodtan, —  szenvedélyes természete nem tűrt ellenmon
dást. Ingerelte, hogy Szabó, kit ő nem is tartott jó költőnek, még 
meg meri őt támadni. És Rájnis dölyfössége nem ismert határt; 
neki soh sem volt elég, ha ellenfele gyöngéit megtámadta, ő agyon 
akarta sújtani támadóját, a mint ezt már Ráth Mátyás elleni bírá
latában megmutatta.

Tehát nem elvek harcza volt e küzdelem, hanem az emberi 
szenvedélyeké, s azért fajulhatott ily vaddá, ily szilajjá. Hanem 
meddőnek a harczot még sem mondhatjuk, s el kell ismernünk, 
hogy jótékony hatással volt az irodalomra. Mert a vita, mely a 
prosodia szabályai körül, bár csekély mértékben folyt, ennek vég
leges megállapítására vezetett. Másrészt szóba került a nyelvjárá
sok jogosultsága az irodalomban, s ez egy általános irodalmi nyelv 
megalkotását tűzte ki elérendő czélul.

Dr. Balassa József.

X. 53.

Itt a dicső Scorpus pihen, elseje circusi bajnak, 
Tapsaid, óh Róma, s vajmi mnló gyönyöröd.
Őt az irigy Lachesis kiragadta huszonheted évest, 
Sok pálmái miatt vélve, hogy élemedett.

Fordította i f j. Reményi Ede.
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A BIBLIAI KÖLTÉSZET METRIKAJA

és az erre vonatkozó legújabb német irodalom.

Sokat és sokan írtak már a bibliai költészet metrikájáról. 
Már a legrégibb korban Flavius Josephus, Philo foglalkoztak e 
tárgygyal. Az előbbi szerint a bibliai költészetben hexameterek és 
pentameterek fordulnak elő.1) Philó is oda nyilatkozik, de sem ő, 
sem Flavius állításukat nem mutatják ki. Azután az egyházatyák 
vetették fel e kérdést. Eusebius,*) Origenes 8) a bibliai költészetben 
alkaiosi, sapphói verssorokat és versszakokat sejtenek; Jeromos 4) 
Jób könyvéhez irt előszavában hasonlóan daktylusi lábakról beszél 
és hivatkozik az imént idézettekre. Utánok Bellarmin, Flewry, 
Bauer, Masheim, Schramm, Hoadly, Cramer, Scaliger, Michaelis, 
Meybaum, H. Grotius, De Wette, Sacchi, Lowth, Jahn, Saalschiítz, 
Haupt, Carpzow, újabban Delitsch, Wetteler, Ley, Merx, Bickell, 
Gietman és mások fáradoztak a talány megfejtésében. Véleményeik 
igen elágazók.

A verselésnek ma ösmert elemeit az ős nyelv természetétől 
sokan megtagadva, csak a gondolatok parallelismusában az eszme
rímben vélik feltalálni az eredeti zsoltár-versek minden technikáját.

Részünkről szívesen fogadnók el e véleményt, már csak azért 
is, mert nekünk nem kevésbbé tetszik az új betürímnél az ős eszme- 
rím, a lábak méreténél, a lélek mérhetlensége. De hogy az ős kor 
és nyelv nem zárja ki a verselés szorosabb művészetét, arra utalni 
látszik a rokon arabok költészetében a szép lebegésü bait, a mely

x) Flavius IouScuxt; ’Ap^atoXo í̂a ez. művében II. k. 16. j. ezeket í i j a : 
Mfoüorj; elf x'ov 0e'ov ffxtúfxiovre xai tíj; eujAeveía; ew^apujiíav ftcpie'xouaav
I v ií-(X[j.éTp<o tóvti) ffuvxörjaiv és IV. k. 8. j . : 'Eneita 7cc*it{<jiv l£á| ieTpov
áveYvto,  ̂v xaraXéXotTcev Iv t w t (3 X t ü> tw Wpco.

*) De praep. Evang.
3) Fraef. in chron. Ensebii.
4) Hexametri versus sünt dactylo spondeoque cnrrentes et propter

linguae idioma orebro recipientes et alios pedes, és ismét: Quod si cui
videtur incredulnm, metra esse apad Hebraeas et in morém nostri Flaoci
graeciqne Pindari et Aloaei et Sappho vei psalterium vei lamentationes 
Jeremiae vei omnia Scripturarum cautica comprehendi legat Philonem 
Josephum, Origenem, Caesarensem Eusebium et cerum testimonio me ve re
dicere comprobabit.
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nél művészibb méretet az újabb verselésben is keveset találni. És 
csakugyan már Jones1) és Grevea) az arab nyelvet vették fel alapul 
a bibliai költészet metrikájának meghatározására. De hogy szoro
san vett tárgyunkra térjünk, Delitsch8) is ebből indult ki erre 
vonatkozó müvében. Delitsch után Neteler*) volt az, a ki a kérdést 
napirendre hozta. Szerinte egy hangsúlyos szótagnak két hang- 
súlytalannal való összekapcsolása verslábat képez. A nem teljes 
szótagokat, melyekhez a chategh és 's^a-val ellátott szótagok is 
tartoznak, nem veszi figyelembe. Ley5) 1875-ben kiadott müvében 
a hangsúlyra fektet fősúlyt, mint régebben Bellermann6) és Anton,7) 
és az ezen alapuló ápoic-t és tHjaic-t (emelkedést és leszállást veszi 
figyelembe. Merxs) a Ley-féle elmélet gyöngéit alapos készültséggel 
tünteti fel, hangsúlyozván, hogy nem a masorethikus vers veendő 
a strophák költészeti egységének alapjául és hogy az emelkedések 
helyett a szótagok számlálandók. A mi a szótagok számlálását 
illeti, Bickell9) szerint a syr verselésben nyilvánuló jelenségek 
alkalmazandók a zsidóra is. E szerint tehát a) az eredetileg egész 
vokálisokból keletkezett félvokálisok nem számítandók. A későbbi 
syr költők a félhangzókat sohasem veszik tekintetbe jóllehet szent 
Ephram itt-ott beszámítja. Aztán b ) a zsidóban felvett segédhang- 
zók csak nagy elvétve vétetnek fel szótagokul, míg azon hangzók,

*) The works of sir William Janes d. k. 336. 1. és Poéseos Asiaticae 
Comm. Ózon. 1774.

*) Ultima capita libri Job X X X V III—X L II, ad graecam versionom 
recensita urtisque instrncta. Accedit tractatus de metris Hebraeorum 
poeticis. Davent. 1788. Valamint Vaticinioram Nahumi et Habacuci editione 
metrica cum interpretatione et notis Amstel. 1793.

3) Znr Ge8chichte dér jüdisehen Poesie.
*) Anfang dér hebr. Metrik dér Psalmen. Münster 1871; és Grund- 

zfige dér hebr. Metrik dér Psalmen. Münster 1879.
*) Grundzüge des Bbythmus, des Vers- und Strophenbaues in dér 

hebr. Poesie. Halle. 1875.
6) Versuch über die Metrik dér Hebráer. Berolin. 1813.
7) Conjectura de metre Hebraeorum antiquo, psalmorum exemplis 

illustrata. Lips. 1770.
•) Das Gedicbt von Hiob. Jena 1871 LXXV—LX X X V IIL  11. és Litt. 

Centralblatt 1876. é. f. 32. sz.
*) Metrioes biblicae regulae exemplis illustratae. Innsbruck 1879; és 

Zeitschr. flir kath. Theologie von Wieser et Stenrop 1878. évf. 791—796.11* 
[v. ö. még Zeitschrift dér deutsch. morgenl. Gesellseh. XXXIV. köt. (1880), 
557— 563. 11. és 4. v. XXXV. köt. (1881) 415—22.]
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melyek valamely gutturalienak könnyebb kimondása végett szu- 
rattak be, soha nem számítanak. Azonfelül c)  valamint a syrban 
is a szó kezdetén az aleph után álló hangzó kidobatik. Biekell az 
aecentusra fektet fősúlyt. A metrikus hangsúly mint a syr és görög 
egyházi hymnusokban összeesik a szó sajátképeni hangsúlyával, 
a mely mint a syrben az utolsó szótagon van, habár itt-ott az 
utolsó előtti szótag hangsúlyozott, a mi a syr hymnusoknál is elő - 
fordul. A hangsúly sohasem jő oly végszótagokra, melyek a maso- 
rethikus accentuatió szerint is szabályszerűen hangsúlytalanok 
valamint nem esik segédhangzókra sem.*)

A kétszótagos metrumra példa gyanánt szolgáljon a 149 és 
150. zsoltár. Megjegyezzük, hogy Biekell theoriája felállítására 
nagy szabadalmakat használ. így pl. egy helyen elveti a hangtól, 
hol nem volna szabad, máshol hangzókat szúr közbe, hol szinte 
nem volna szabad. Az egyszerű schva nála számtalanszor hangzó 
gyanánt szerepet; a hiphil i-jét majd megtartja, majd nem. A z 
Isten nevét Jahve, mely kéttagú, kényeked ve szerint változtatja. 
Majd így íija : Jah, majd Jalve Zebaoth, majd Jahve Adonai stb. 
De lássuk a példákat! (A 149-ik zsolt. közöljük először eredetiben, 
aztán hogyan olvasandó és Biekell hogy változtat rajta.)

149. zs.

:DTDri ‘nps in'jciri -r# njn:1? m t
: 05^03 w t j n  "J3 S rtfp rro 'p ’

: ilrm $E  u j j j  bin??? 10#

olvasandó:

Sirű le-Jahve sir chádás thehillátő bikehal chászidim: jisz- 
mach jiszráél beőszáv bené zijiőn jágilú bemalköm: jehallelű 
semő bemáchől betőph vekinnőr jezammerű-lö.

Biekell szerint:

Sirú l’jahvé sir chádas 
T ’hilláto bikhal ch'szídim!
Jiszmách jiszrael b’ósav,

7-68 jambusi sorok B’ne zíjjon j ’gilun b’malkom !
Jehál’lu s’mó bemáchol 
Bethóf v ’kinnór j zamm’rú lo l

*) Ephrami syri carmina etc. Leipzig 1866.
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150. zs.

Hallélu el bekódso,
Hal’lúhu bírki úzzo (
Qal’lúhu bíg’burótaiv 
Hal’lúhu k’rób gudlóhu I 

7-68 jambusi sorok Hal’lúhu b’théka sófar
Hal’luhu b’nébel v’kínnor 1 
Hal’lúhu b’thóf umáchol,
Hal’lúhu b’mínnim v ’úgab!
Hal’lúbu b’zílz’le sáma 
Hal'1 úhu b’zílz’le th’rúa 
Kel hann’samá t’hallói Jah!

Ily hétszótagos verslábakból álló mértékkel bírnak még sze
rinte a következő bibliai költészeti részletek: Habakuk éneke; 
Moyses éneke' (Dknt. XXXII. f.) valamint a következő zsoltárok:
2, 3, 15, 18, 24, 33, 34, 36, 37, 49, 51, 61, 54, 67, 70, 78, 81, 82, 
85, 91,94, 95,96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 132, 135, 145, 146, 147, 148, 
149, 150.

A tizenkét szótagos trochseusi verssorokra álljon példánl a 
Jeremiás Siralmai IV. fejezetének eleje:

Ékha júam záhab, jísne hákkatm háttob 
Tístappekhna áb’ne kódes b’roe kol chúzoth 
B ’né zijjou haj ’kárim hám’ sulláim báppaz stb.

Összetett métrum is fordul elő, melyhez hasonló példára a 
Cyrollanasnál is akadunk. Ez az összetett metrum pedig akként 
nyilvánul, hogy az első és harmadik sor 7, a második és harma
dik 4 jambusi szótagot számlál. Pl.

Toráth Jahvé semíma 
Mesíbath náfs.

Edúth Jahvé nemána 
Machkímath p’thí.

Ily  összetett verssorok metrummal bírnak a 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 19 zsoltárok.

Ez Biekell álláspontja. Gietmann*) kezet fog vele. A  külömb- 
ség a kettő közt az, hogy Gietmannál a félhangzók hangsúlyozása

*) De re metrica Hebraeorum. Freiburg 1880.
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ki van zárva; a hangsúlytalan suffixumok megrövidíthetők; az 
aleph kezdetben sohasem hagyatik k i; a hiphil i-je megtartatik. 
Bickellt a német irodalom említettem szabadossága miatt elitélte.1)

Ennyi bizonytalanság közt csak az bizonyos, hogy e talány 
idáig megfejtve nincs s én Lowthtal azt hiszem, nem is Ibbz soha, 
mert az eredeti nyelv zenéje szótagjainak szám- és időmértéke, a 
melyből a versméret és ütem megfejthető lehetne évszázadok előtt 
nyomtalanúl elhangzott, végkép ismeretlen.2)

Zsombolya: Csitó, 1884. CbicsAky Imbb.

Martialis X. 32.

E föstmény, a melyet díszítek rózsák s ibolyákkal,
Kérded, Csedician, hogy kinek arcza vajon ? 

lm ilyen Antonius Primns vala élte delében,
Ifjú alakba magát látja e képen az agg.

Hogyha a jellemet és szellemet is festni lehetne,
Ennél egy kép sem volna tökéletesebb.

Martialis I. 115.

Egy lány értem epedt, irigy Proeillns,
Fehérebb valamint a hattyú tolla,
A friss hó 8 az ezüst, fagyai, liliom,
Készültél magad* ágra kötni immár, 

s Ám egy lányka epeszt, ki feketébb mint 
Éjfél, hangya, szurok, tücsök s a csóka;
Jól ösmerlek, újonnan élsz Procillus.

Ford. ifj. B. E.

*) Litt. Handweiser 1882.
*) Kálmán K. Dávid Zsoltár-könyve. Előszó. (Legújabb időben ismét 

tettek kísérletet arra nézve, hogy az ótestamentom poesisában hexamete
reket találjanak; nevezetesen dr. J. Chotzner, Proceedings of the Society o f 
biblical arohaeology, Vol. VI, 1884, 60— 61. 11.)
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PINDAROS VL OLYMPIAI ÓDÁJA.

Pindaroe ez ódáját a műalkotás kerekdedsége, a költői lendület 
nemee egyszerűsége, a dór mérséklet magvas, hatalmas ereje, melyet a 
vers-alak mesteri beosztása is kiválóan kifejez, egyikévé teszik legjobb 
művének. Az ihlet szerencsés órájában született. Pindaros ódáinak szer
kezeti sajátságai mintegy tömör egészben megtalálhatók e költeményben. 
Az elragadtatás heve, melyet a józan mérséklet fékez, de le nem hűt; a 
családi leszármazás szent hozományaihoz való ős, veleszületett ragasz
kodás, aristokratikus önérzet, büszkeség; a vallás, hit és legenda őszinte 
tisztelete; az epikus emlékek mesteri átformálása lyrico-drámai közvet
lenséggé ; a gnomikus műveltség mély jelentésű mondásainak beszövése, 
mely soha rhetorikai sallanggá nem foszlik szét, sóha bölcselmi fejtege
téssé nemjérad el, hanem marad az életigazságok tömött kifejezésének; a 
képek merész használata, fényes ragyogványa,.de mely a közmondásos 
alakot nem zárja ki (mint midőn Agesiasnál azt mondja, hogy méltó 
arra, hogy «ily saruban járjon*); a gazdag színezés, de a mely a reális 
világot «szembántó színzavarrá* nem czifrázza föl: íme a pindarosi köl
tészet eme főbb sajátságai megtalálhatók az általam lefordított ódában. 
A Jamidák családi legendája, mely az isteni eredetet a legmeghatóbb 
formában fejezi ki, a fabula etymologica lehető legköltőibb példáját nyújt
ja, alkotja központját: fyi/paXo<;-át az egész ódának, melynek előzmé
nye magasztos lendülettel az enthusiasmus magas színvonalára emel és 
befejezése a vallásos hagyományok által híressé lett családhoz méltó 
módon benső fohászra búzdul. A világi dicsőség, a szekér verseny, me
lyen nyertes lett Agesias, a szürakusai bajnok, ad alkalmat az óda költé
sére : de az ódaköltö úgyszólva ifjúkori emlékeit örökíti meg, midőn egy 
jós, egy pap család ivadékának családi emlékeit: Jamos legendájával föl
eleveníti. — Alig van költemény, melyből úgy kiérzenék a delphibeli köl
tészet hatása Pindarosra mint ebből. E világ erénye, leventei arra való
sága aratá a babért, de Hermész, de Poseidon, de Apolló segített. A val
lásos meggyőződés e hangja, mely óv az elbizakodottságtól, figyelmeztet, 
hogy éji viharban jól fog, ha két horgonyt vet ki a hajó : jellemzi Pindaros 
világnézetét legjobban. Agesias családi emlékeihez szerényen szövi az ő 
szülő vároBa Theba legendáját is azon czímen, hogy Aineas, ki Thebából 
Szürakusába vitte a költeményt a karral, melyet a költő tanított be, 
Stümphalosból való. így szövi-köti egybe mesteri szövedékben a legen
dák találkozási pontjait: igy teremt közös vallásos traditiót a dicsdalok 
által, közös hazát: a halhatatlanság, közös dicsőség hazáját a lantosok 
királya: Pindaros. Ha nyomon kísérjük a költőt: az eszme társítás költői 
természetét, a logikai rendtől eltérő saltus lyricus lélektani finom vonásait

Digitized by



58 HEGEDŰS ISTVÁN.

lehetetlen nem bámulnunk. A *boiotiai sertés* az előkelő finomság, az 
attikai elmeél fényében tűnik föl előttünk; nem hiában vágja vissza a 
hazáját sértő gúnynevet ennek szerető fia. Stümphalos és Szürakusa: két 
távoli görög föld haza névvel tiszteltetik meg.

•Haza tér, de hazulról* így szól a kar, mely ünnepli Agesias dicső
ségét. E vonás Pindaros költői egyéniségének én előttem legnemesebb vo
nása. Legnemesebb, mert igazán hazafias. Folyó jegyzésektől óvakodtam, 
mert azokat egységes szellemben óhajtom megkészítni, ha—bátorításra— 
istenem megengedi, hogy teljes Pindarost adjak. Ez alkalommal csak azt 
emelem ki, hogy ez óda is a 78-ik olympiasban keletkezett, mely Pinda- 
ros költészetének legérettebb, legbevégzettebb termékeit adta a világ
nak. Humboldt Vilmos szerint 469-ben keletkezett ez óda, a költő 54-ik 
évében. E korszak hozta létre a híres 4-ik pythiai ódát: a legterjedelme
sebbet (299 sor.), melyet szintén lefordítottam. Nagyon érdekelt, miután 
elkészítém e mű fordítását, Kazinczy fordítása, mely a Hebe-ben jelent 
meg 1826-ban, s melyre Kölcsey a Kritikai Lapok-bán meglehetős éllel tette 
meg észrevételeit. Lehetetlen volt tiszteletet nem éreznem azon kiváló 
szellem iránt, ki oly sok oldalról kísérté meg nyelvünk irodalmi erejét 
fejleszteni, mintegy próbára tévén műfordításai útján. És tiszteletem 
fokozódott a hű tanítvány őszinte bátorsága iránt, melylyel a mesterrel 
szemben is nyíltan kimondja, hogy a műfordítónak nem szabad szépíteni 
ott, hol egyszerű, képlet nélkül mondott beszéd vao, és nem szabad para- 
frazisia, devalválni a gondolatot, kivetköztetni színgazdag burkából ott, 
hol a fantázia melege, gazdag fénye ad színt a kifejezésnek. Annyival 
kevésbbé szabad ezt tenni egy Kazinozynak sem akkor, midőn fölmenti 
magát az eredeti mérték alól. Meglepő példákkal tünteti Kölcsey Ka
zinczy műfordításának e hiányát. Aggódva vettem elé kész műfordítá
somat és vetem egybe a Kazinczy-éval. A félreértés és helytelen értelme
zés két helyen nyilvánult, mit Kölcseynek Lynkeus-szeme azonnal föl 
is fedezett: a parafrazis kivált az utolsó strófákban; de egyébként a 
majdnem 60 év előtti nyelv nehézségeinek bámulatos legyőzése valóban 
meglep. Az ily kifejezéseket «gyönge testét Beharmatozva violáknak 
bíbor csepjeitől* ; «kiknek a győzelem fényei Szemérmes orczáikról tün
döklőnek* ; «Mintha fény köszörülte volna* (a szózatot nyelvemen): 
tekintettel a nyelvkezelés rengeteg nehézségére messze túl szárnyalja az 
egész műfordítás kerekdedsége. Merészségemet, hogy mégis a magam 
szerény kísérletével elő állok, mentse azon körülmény, hogy alaki tekin
tetben is hű fordítást adok; tartalmi hűségben pedig alig egy pár helyt 
térek e l ; kivált egy helyen sajnálattal, a lefordíthatatlan 
jelzőt, melyet Thebára alkalmaz a költő, tbüszkét-re szállítottam alá 
a technika legyőzhetetlen akadálya miatt. Azért hozám föl ép e példát* 
hogy alkalmam legyen gyönge szavamat fölemelni e műfordítás kérdé
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sében újból fölmerült azon felfogás ellen, hogy az eredeti alaktól el lehet 
térni és símnini azon kor szellemében teremtett alakokhoz, mely korral 
fordítunk. Ezen felfogást mindig egyes konkrét esetekben igazolandónak, 
illetve követendőnek, de nem általánosan elfogadhatónak vélem. Mert ha 
Bacine alexandrinjeit ötös jámbusra írom át, a műfaj törvényében, az 
előadás könnyebbítésében találom a mentséget, habár a XIV. Lajos 
udvarának nyirbált fájú Ízlésétől eltérek és észrevétlenül erősebben ki
emelem a szenvedélyek viharát, mint ékesszólását; ha Homeros hős 
hatását alexandrinra fordítom, igazolást nyerek abban, hogy naiv csak 
így lehetek és Homerost csak naiv alakban adhatom vissza. De egy mű- 
költőt, egy zenetehetséget, ki zenei sohemáiba önté költői gondolatait és 
e zenei alak nyomai érezhetők a mérték rythmnsában: más versalakban, 
mint rokon versalakban visszaadni, teljesen hazátlanná tevése az illető 
költőnek ; pedig Goethe már megmondta, hogy a ki a költőt érteni akar
ja, vándoroljon azonnal hazájába. A gondolat együtt születik az alakkal: 
az alak gondolat-nemző erejét elveszti, ha könnyelműen megcserélem. 
Hiszen még a Kazinczy merőben Klasszikus anapaest)e is ellenkezik 
Pindaros rhythmikus gondolatával; mert a VI. olympiai dal dór hang
nemben lehetett írva. Erre vallanak az apim'íos-basisra épített daktylusok, 
erre a nehéz (—) anakrusis ; erre a kihanyzás nyugott méltósága. Kazin- 
czynél lázas sietés, nem ünnepélyes menet; nyugtalanság, nem a vallásos 
áhítat ünnepi nyugalma tükröződik viszsza a vers alak ban és bizony a 
tartalmon is átérzik e változtatás. Pindarost az eredeti mértékben kell 
adni, mely mértéknél nem a szótag-szám döntő, hanem a rhythmikus 
részek beosztása. Minő szerencsés a jelen nemzedék műfordítója, ki már 
felhasználja a technika terén szerzett vívmányokat! Vajha e szerencsé
vel vissza né éltem volna! Aztán úgy is mindenkit riaszt a régi igazság;

•Pindarum quisquis studet aemulari,
— ceratis ope Daedalea
Nititur pennis>

VI. olympiai dal.

A stirakusai Ageaiasnak, ki öszvérfogattal győzött.

---- U  K J -----------Z- K J ---------------- -  KJ KJ ---- KJ KJ

“  KJ KJ ----------------  KJ KJ - —  —  KJ KJ ^

—  O  KJ ---------------- KJ K J -KJ ----------------------- M .

kj —  —  —  kj —  —  kj w —  v.̂  kj —  kJ

--------U  y j -----------L. KJ KJ ---------  KJ KJ - KJ _w.

KJ —  ---- —  KJ ---- ---- —  KJ ---- ---- —  KJ KJ ---- KJ KJ —  KJ

\_* ----  K J ---------------- — K J ---------------- É- K J -------------------- \J ----
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1. str.

1. antistr.

1. epód.

2. str.

2. antistr.

-L -  KJ KJ -- KJ KJ —  —  —  W  —  —  —  KJ KJ - KJ KJ U .

—  KJ -- ---- —  V ---------- *— KJ KJ —  KJ KJ —  KJ KJ -----  ---- —  KJ KJ M

KJ KJ —  —  —  KJ KJ -----  --------------  —  KJ -------------------- - —  KJ M .

—  KJ --  ---- —  KJ --  X .  —  KJ KJ —  KJ KJ M .

—  KJ KJ —  KJ KJ — ------- L- KJ KJ —  KJ KJ M.

KJ KJ ---- KJ K J ----------------  KJ KJ —  KJ KJ

—  KJ —  KJ ---- ---- —  KJ ---- ---- —  KJ ---- M.

Mester ha épít dús teremhez csarnok elé ragyogó 
Szép arany oszlopokat, mindjárt elején 
Messze ragyogjon ez ének fényt lövelve.
Mert a hőst, ki győzedelmes lön az Olümpia síkján,
S Zeüsz jós oltárát Őrzi Pisába’ hív őreként,
S alapján a ki tündöklő Sürakasát emelé magosabbra:
Dal ne dicsérje, magasztos, honfitársi közt a kit nem bán

irigység?
Hidd, érdemes vagy SostratosDak vére, bogy ily saruban
Járj te magad. Ha veszély nem környezi, sem
Férfi tusán, se hajóknál becsbe’ nem lesz
Egy erény sem, míg a szép tett hírneve él a szivekben.
Agesias, illik tereád az Adrast’ szava,
Mit egykor monda Oikleüsnek fiáról a jeles Amphiaretiról, 
Kit ragyogó fogatával nyelt el a föld meghasadván szörnyű

mélyen.
Rakva valának a máglyák, számra hét; ekkor Talaios fia

ott
Théba síkján szólt eképen : • Glveszíté seregem szeme fényét.

őt, ki derék
Volt a csatában ; jósszava is bölcs volt örökké és igaz». 
Ünnepeltünk ép ilyen hős, ő a sürakusi sarj.
Perlekedést s a viszályt nem kedvelem,
Mégis az esküre kész volnék bizonyítani ez 
Állítást. És a Múzsák mézes ajkkal megsegítnek.
Oh Phintis, immár fogd a jó öszvéreket be hamar;
Tiszta előttem az út, melyen sietek 
Vélük elérnem e bajnok törzsökéhez. —
Ismerik jól ezt az útat; jó kalaúzok ezek már;
Hisz elnyerék a szép koszorúkat Olümpián.
Te táralj hát fel im’ most ő előttük, dicsdalok égi kapúja ; 
Mert Pitanához, az Eörotas vizéhez jutnom el kell még ma

nékem.
ő  szülte, mondják, hogy Poseidonnal szerelembe esett, 
Ibolyafürtü Evadnát: rejtek ölén
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2. epód.

3. str.

3. antistr.

3. epód.

Mint hajadon viselé keblén e terhet.
Megszülé majd és cselódit küldte el a csecsemővel,
Hogy elvigyék az Eilatidához a gyermeket,
Ez arkad’ fejdelem volt Phaisanában, hol zúg az Alpheos

álja.
Itt növekedve föl első kéjt, szerelmet nyújta néki szent

Apolló.
Fölfedezé hamar aztán Aipülos, mit rejt el előtte a lány. 
Am haragját, bármi súlyos, leplzi még, s maga búsan

elindul útra legott. 
Elmegyen ő Püthonba e szörnyű fájdalomban jóslatért, 
lm* megoldván a leányzó bibor övét ez alatt 
És letevén az ezüst korsót sürü lomb közepett 
Szülte meg isteni magzatát; az Arany hajú most 
Küldte hozzá Eleithüiát a a Moirákat segítni.
Napfényt eként lát anyja édes kinjai közt Jamos.
Porba hagyja gyerekét Évadna, habár
Majd szive megszakadott, azt isteneknek
Védte szent sugalma; mert két tűzszemü kígyó növelte
Tápláló mézzel gondosan. lm haza téré most
A Püthó sziklabarlangjábni Aipütos s tudakolja a házban:
Hol van a gyermek, a kit Evadna szült, mert Phoibos ennek

nemző atyja.
És a halandók közt miként jós leghíresebb leszen ő,
S el nem enyész soha néki törzsöké sem.
Szólt a király. De a háznép esküt is tett,
Hogy se látták, hogy se hallák, hogy hova tűnt el a kisded. 
Ez — öt napos már — nád sűrűjébe’ tövis között 
Hevert s a zsenge test ott fénybe’ fürdik: lágy ibolyák

bíborában:
•Ibolya* ád nevet ez’tán, halhatatlant, anyja jósló, néki ezt

meg.
Már az arany koszorús Hébé gyümölcsét szedte az ifjú, mi

dőn
Alpheos hullámi közzé lépve hivá a vizeknek urát, ősét

Posidónt,
S íjjas Apollot, öt ki a szent Delos felett áll híven őrt,
S tisztet esd, hogy népek áldják egykoron, éj közepett 
Esdi fejére ez áldást . . . Zendül egy isteni hang,
Atyja felel neki és szól: «Kelj, fiam, útra legott 
És kövesd szózatom, jer mindenek közös hónába.*
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4. str.

4. antistr.

4. epód.

5. str.

5. antistr.

5. epód.

És őt követvén Eroniosnak bérezi fokára jnt e l;
Itt nyere kétszeresen jóslásra erőt:
Hallani mennyei ajkról csalhatatlan
Jós igét és hogy ha majd az Alkaidák deli sarja,
Herakles eljön hősi tnsái után ide, '
Dicső atyjának itt szentelve népes versenyek ünnepi rendjét 
Ott alapítnia jósdát rendelé, hol legmagasb oltára Zeüsnek. 
Betölti Hellast mindenütt már híretek Jamidák,
És nyomon is követ áldás, mert ki erény 
Ösvényein halad, az jár fénybe’ mindig.
Nagy bizonyság erre minden. S üldözi nyomban irigység 
Azt legkivált, ki gyors szekerén legelöl jntott 
A czélhoz már tizenkettedszer; ő rá fényt s deli bájt Kha-

ris Öntvén.
Ám ha valóban anyádról Őseid Küllana alján éltek egykor, 
Sokszor is áldozatokkal tisztel ék Hermészt, ki a versenyeken 
Nyújt segélyt s árasztja bőven férfierővel Árkádiát, dúsan,

kegyesen;
Néked e Hermés adta szerencséd, Sostratosnak hős fia,
És segített messzidörgő atyja is, a viharos Zeüs.
Nyelvem, e zengő fenőkő gondolatot köszörűi,
Mely szelíd, olvadozó dalnak sodor áljaival, 
ősanyám hajdan egy stümphali asszony: szép Metopa 
Szült, büszke Theba, tégedet, ki hűs habot ad ki italúl 
Énnekem, a ki fonok szép dal koszorút.
Lándzsa vető daliáknak. Bajta, serkentsd 
Aineas a kart, hogy áldván zengje a partheni Hérát,
És tudja meg, hogy illik-e rám igazában a
Gyalázópéldaszó: «Boioti sertés.* Mert levelet vivő hírnök
Vagy, levelét viszed a Múzsáknak s édes serlegét a zengő

dalnak.
S mondd: ne feledjék ők Sürakusát ki sem Ortügiát,
Hol Hieron jogarát nem érheti szenny.
Most üli ép a bibor lábú Demeter
Ünnepét 8 lányának áldoz, kit ragad hab paripája,
S aitnaji Zeüsnek. Kedves előtte, ha pengve zeng 
Dalok mellett a lantszó. Bár ne dúlná szét örömét a jövő

sem.
Oh de fogadja be szívből itt ez ünneplő raját Agesiasnak, 
Mely haza tér, de hazúlról, Stümphalosnak hagyva emitt

a falát
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És e földet, édesanyját : Árkádiát a juhok legelőjét. Védje
bizony

Éj idején ha zúg a vihar két horgony is lengő hajód*;
Áld ó isten, jó szerencsét ennek is annak is adj.
Űzzed a vészt el előlük tengerek istene te,
Férje arany guzsalyos szép Amphitritának, o bár 
Nékem is dicsdaloknak szép virágát nyilni hagynád. 

Kolozsvár. H egedűs István.

Martialis X. 35.

Olvasd Sulpiciát, leányka, kérlek,
A ki tetszeni vágyói egy jegyesnek.
Olvasd Sulpiciát el, ifjú, kérlek,
A ki tetszeni vágyói egy arának.

& Ő nem festi le, mint dühöng Medea,
Thyestes lakomája ösmeretlen,
Byblis s Scylla nevét elé se hozza;
Csak szűz, tiszta szerelmet énekel meg,
Tréfát, víg csevegé?t, bohó enyelgést. 

io E szép verseket a ki jól megérti,
Nincs asszony, kit alít erényesebbnek,
Nincs asszony, kit alít kedélyesebbnek.
Ekkép, vélem, enyelge Egeria 
Árnyas lúgas alatt Numával egykor, 

is Hozzá vagy vele, hogyha jársz tanulni,
Sapphó, úgy okosabb s szemérmesebb lől.
Csakhogy véled együtt, ha látja Phaon *) 
őt, úgy Sulpiciába lett szerelmes ;
Hiában, mivel ő Tonaus nejévé, 

ao Sem Bacchus, sem Apolló kedvesévé 
Nem lesz, hogyha Calenusát *) veszíti.

Ford. ifj. R. E.

') Phaon Sappbo imádottja volt s a monda szerint hűtlensége miatt 
vetett véget éltének Sappho Leukádia szigetén.

*) Calenus Sulpicia férje, kihez Sulpicia ama híres szerelmi elégiákat 
intézte.
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H A Z A I  IRODALOM.

Latin költők. Szemelvények magyar fordításban az írókat és müveiket 
ismertető bevezetésekkel írta (fordította?) Dr. Badó Antal, Budapest* 
1885, Athenaeum. 272 l. 1 frt 80.

I.

A t. közokt. Tanács elnöksége részéről abban a megtisztelő meg
bízatásban részesülvén, hogy dr. Badó Antal « Latin költők, szemelvények 
magyar fordításban; az írókat s müveiket ismersető bevezetésekkel» 
című — és egy Irodalomtörténeti Anthologia I. kötetét képező — mű
véről iskolai használhatóság szempontjából véleményt mondjak, —  van 
szerencsém véleményemet a következőben röviden előterjeszteni.

ítéletünk dr. Badó műve felöl attól függ, minő igénynyel lép az a 
középiskolai oktatás sorompói elé, vagy mi czélra van e körben rendeltetve* 

Szerzője azt a «magyar irodalmi oktatás segédkönyvéül kéri enge
délyeztetni*, a minek, latin vagy általában idegen irodalmi antbologiá- 
val csak úgy lehet értelme, ha az műfajok s nem irók szerint és szem
pontjából van szerkesztve; mert a magyar irodalmi oktatásnak tárgya 
lehet a dráma, eposz, lyra s ennek megannyi fajai, és segédkönyvül 
szolgálhat reá bármely alkalmasan válogatott s szerkesztett példatár, —  
de Horácz-, Vergil , Plautus- és a többi latin íróval, mint Írókkal a ma
gyar nyelvi és irodalmi oktatásnak semmi köze.

Ha már Badó könyvét e szempontból nézzük, a műfajoknak mind 
képviselete, mind bemutatása szempontjából sok a kifogásuuk ellene; 
s<5t világos, hogy a gyűjtemény egyáltalában nem azon szempontból és 
czéllal készült, melyből utólag tekintetni s felvétetni kíván. Erre mutat, 
hogy a könyv rövid bevezetése a latin költői irodalom lehető legszára
zabb át nézetét, az egyes írókhoz irt bevezetések azok élete s művei 
vázlatos átnézetét s itt-ott irodalomtörténeti méltatását, de sehol nem 
az általok képviselt műfajokét nyújtják.

A könyv, így a mint van, legkevésbbé épen a kijelölt célra 
alkalmas. E részben csak egy pár érdemleges kifogást akarok említeni 
A drámaírókból, jelesen Plautustól 3, Terentiustól 5, Senecától 1 mutat
ványt közöl, összesen 9-et. 8 különböző színműből. Tehát csak jeleneteket; 
holott irodalmi oktatás szempontjából egy darabot adni s annak cselek - 
vényét, jellemeit fejtegetni s elemezni többet ér, mint kilencz mutatvány 
nyolez műből, melyek egyikét sem lehet sem megérteni, sem megítélni 
a töredékekből. S ha egész művet adni, az írói tulajdonjog miatt nem 
lehet ott, hol a fordítás mástól van kölcsönözve (mint itt Plautus Csiky 
G.-től), lehet adni az egész mű vázlatát jelenetről jelenetre s abba szőni
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be mutatványúl nem többet, mint most bárom darabból kapunk. De a 
mutatványok kiválasztása is sok. kifogás alá esik. Elég legyen például 
rámutatnom a Seneca Thyesteséből vett undorító mutatványra, mely ha 
például — csak elrettentőül szolgálhat az irodalmat tanulónak. Kisebb, 
de a fölvett szempontból szintén elég hiba, hogy pl. Yalerius Flaccus 
Argonauticonját egészen mellőzi, holott Virgil utódai (ne mondjam után
zói) közt legiukább érdemelte volna épen u műfaj szempontjából a 
fölvételt — s nem is lett volna nehéz : magyarul is megfelelő fordításban 
lévén meg; vagy az, hogy Horácz epodos-aiból a Beatus ille-t vette, a 
legszebbet kétségkívül, de a legkevésbbé alkalmasat arra, hogy a műfajt 
jellemezze stb.

Ha már most dr. Badó könyvét nem úgy tekintjük, mint a magyar 
irodalmi oktatás segédeszközét, hanem annak a mi, latin irodalmi sze
melvények gyűjteményének: Ítéletünk egészben véve kedvezőbb lesz, de 
azért így is sok a kifogásunk ellene.

Először is a gyűjtemény felszerelése, t. i. az irodalmi áttekintés 
ée az egyes irók életrajzai, nagyon szegényes, vékony és felületes. Majd 
mindenik íróról többet és érdemlegesebbet kell mondani az iskolában, 
mint a mennyit a szerző mond. A legszerényebb irodalomtörténeti kézi
könyv is többet mond rólok. Ezeket a Badó életrajzi bevezetéseit olvas 
va: azt a hatást teszik ránk, mint ha kivonatok kivonatait olvasnók, 
vagy csupán emlékeztető jegyzeteket a tanár húsosabb és csontosabb 
előadásaira.

A szemelvények nem mind a Badó fordításai. Plautus mutatvá
nyait Csiky Gergelytől, Catullusból kettőt Csengeri Jánostól, Horatiusbái 
egyet Ar ny Jánostól, hármat Szász Károly tói vett át. Saját fordításai 
kétfélék az eredeti vers mértékeiben s modern alakokban adottak.

Az eredeti mértékben fordítottak sok helytt nélkülözik a numerust 
8 az őket megillető pompát a dictióban ; a modern alaknak nem egyszer 
pongyolaságba esnek a nagy könnyűségtől. Általában Badó fordításait 
könnyűség, világosság jellemzi, de nem egyszer a költői dictio rovására; 
jobbak azoknak a fordítóknak a műveinél, a kiket az eredetihez való túlsá
gos tapadás miatt nem értünk meg, ha csak emlékezetünkből vissza nem 
idézzük, vagy fel nem keressük az eredetit, mert a túlzott hűség miatt 
magyartalanná s homályossá válnak. Badó fordításai erre a kifogásra 
nem adnak okot, de annál gyakrabban arra, hogy a fordító nagyon is 
könnyen bánik az eredetivel, annak értelmét tél-túl visszaadja, de nem 
hangját, hangulatát, kifejezése módját.

Bíráló társamra bízom a részletek idézését; ő, mint philologus, 
azt hiszem philologiai észrevételekben sem lesz fukar; én, mint műfor
dító magam is, a ki jól tudom mennyit szabad merni s hol a határ, 
melyet túllépni nem szabad, ha fordítók 8 nem «szabad átdolgozok*

Philologiai KOilOnj. X. 1.
5
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akarunk lenni, kifogást teszek Badó úr műfordításainak színe etteo, mely 
igen sokszor csak halvány visszája az eredetinek.

Igen sokszor, de nem mindig. Egyes darabok — s átlag inkább 
az eredeti mértékben tartottak, mint a modernisálttak — a szigorúbb 
igényeknek is meg felelnek.

S az egész gyűjtemény, ha a szigorúbb követeléseknek nem felel 
is meg, de használható s hasznos könyvnek mondható. Hasznát ugyan 
inkább a nagy közönséggel szemben látom; mely mai napság már (még 
a gymnasiumot végzett tanultabbak is!) alig olvassa a latin költőket 
eredetiben s kevésbbé az iskolával szemben, s hol a latin költők iskolai 
fordítását alig könnyíti meg a tanulónak (szabadsága miatt) s az iskolá
ban fordított darabokra nézve legalább is felesleges. De hasznos lehet 
az iskolában is azért, mert részint jóval többet, részint másokat ad, mint 
a mi ott előkerül s így szélesebb látkört nyit a tanulónak a római köl
tők világába.

És ha hézagait a tanár pótolja, hibáit helyreigazítja, hasznos lehet 
még arra a célra is, a melyre benyujtatott: a magyar irodalmi s általá
ban a széptani oktatás segítőjéül.

És e szempontból az iskolai könyvtárak számára megszerzésre 
jó lélekkel ajánlom.

Budapest, 1885. októb. 13. Szász K áro ly .

n.

Dr. Badó Antal, ki eddig mint olasz és angol műfordító tette nevét 
ismertté, egy irodalomtörténeti anthologia szerkesztésére vállalkozott, s 
ennek első kötetéül a latin költői irodalomból ad bevezetésekkel ellátott 
szemelvényeket, tizenöt latin költő műveiből válogatva össze a szerinte 
legjellemzőbb költeményeket. E költők valóban legméltóbbak a latin 
költői irodalom képviselésére. De nem tudom, ha Persiusnak helyet adott, 
miért mellőzte Yalerius Flaccust ? Hiszen nincs az ezüst korszaknak 
más költője, ki Vergiliusnak oly hű és tehetséges tanítványa volna, mint 
Yalerius. Lucanus eredetibb tehetség ugyan, de a Yalerius Argonauti- 
cona (mely Fábián G. átültetésében magyarul is megvan) sokkal epiku- 
sabb mű és e nembeli sajátságaival sokkal jobban megközelíti Yergiliust. 
A mi maguknak a szemelvényeknek a megválasztását illeti, nem helye
selhetem, hogy Plautusból és Terentiusból egyes összefüggéstelen jelene
teket közöl, mert ezekből senki sem szerez magának kellő fogalmat a 
két vígjátékíróról. A két íróból vett nyolez mutatvány két különböző 
darabból való. Szerintem az lett volna helyes, ha a két komikusnak 
egy-egy darabját választott volna, s azt egy szerkezet-feltüntető mesében 
beszélte volna el, a kitünőbb jeleneteket szőve közbe. így a müveit lai
kus is, a tanuló ifjúság is nyerhetett volna némi fogalmat Plautusról és
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Terentiusról, mert egy-egy darabjukat egységes egészében megismerhet
te volna. E ezélra alkalmas darab lett volna pl. Plautus Captivi-je, Te- 
rentius Adelphi-je. Az is érthetetlen, hogy az Aeneis II. énekéből csak 
a Laocoon-fóle jelenetet adja 28 sorban, holott a II. ének minden tekin
tetben a legfontossabbak és legérdekesebbek közé tartozik. Sokkal inkább 
elmaradhatott volna az első énekből való mutatvány. A negyedik könyv
ből, a Didó tragoediájából is jobb szerettünk volna összefüggőbb, kere
kebb mutatványt mint ily hézagost (288—330, 361—392, 522—532, 
584—612, 642—6651) Az ily szaggatottság hátráltatja a költői compo- 
sitío és előadás megértését s csak annak lehet érdekes, a ki az egész 
költeményt ismeri, noha kellő hatást még arra sem tehet. A hatodik 
énekben már nem oly nagy baj a szaggatottság, mert ott különböző jele
netek vannak, melyek között bátran válogathatunk; azonban a negyedik 
ének lélektani rajza nagyon hiányossá válik a szétdarabolás által s ez 
éneknek legfőbb szépsége vész el. A Nisus és Euryalus-féle epizód már 
egészen fel van véve, pedig ebből sokkal kevesebb sérelemmel elmarad
hatott volna az ifjaknak Julussal való értekezése. Sokkal kevesebb kifogás 
érheti a Horádusból való mutatványokat, ámbár itt sem hallgathatom 
el, hogy pl. az epodosokból (nem: epódokból!) csak a legszebbik, de nem 
egyszersmind az epodos műfajára nézve is jellemző van választva; az 
ars poetica pedig szintén többet érdemelt volna 88 sornál. A Tibullusból 
vett mutatványokban nem helyeselhetem, hogy egy elegiának első 20 
sorát adja, semmi fogalmat sem nyújtva a tibullusi érzelem-skálákról. 
Oly darabot kellett volna választani, mely egészen adható. Azt meg 
épen nem értem, hogy Tibullnsnak egyik legszebb dalát A kedveshez czí- 
men tíz verssorral megrövidíti, noha az elhagyott részben semmi sincs, 
mi közlését tilthatná. Az Újévi ajándék czím alatt adott pseudo-tibnllusi 
darab bátran elmaradhatott volna. Ellenben nagy kár volt fel nem venni 
a II. könyv első darabját, mely a nmai buzaszentelésnek gyönyörű költői 
leírása. Az arányosság ellen vét, midőn Ovidiusból 32 lapra terjedő mu
tatványt közöl, holott még Horatiusból sem ad többet 26-nál. Seneca 
tragoediái közűi pedig kár volt épen a Thyestesből venni ki azt a szörnyű 
undorító jelenetet, melyben a fiai húsával jóllakott Thyestes Atreussal 
találkozik.

Badó nem minden mutatványt maga fordított: Arany, Szász Ká
roly, Csiky Gergely és Csengeri János fordításaiból is felvett egy néhá
nyat. Míg azonban egy részt helyesen teozi, hogy költői szempontból 
pl. Barna Horatius és egyéb fordításait, Fábián Gábor Lucretiusát 
nem méltatja fölvételre, addig más részről érthetetlen, hogy a Baksay 
Lucannsát mellőzte, noha korántsem tudja jobbal pótolni.

Az írókat és müveiket ismertető bevezetések — úgy látszik — in
kább a nagy közönséget kívánják valamennyire tájékoztatni, mint a ta-

5 *
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nuló ifjúságot; erre mutat legalább lexiconszerŰ vázlatosságuk és szak* 
szerűség dolgában való fogyatkozásaik. A latin költői irodalom átnézető 
alig egyéb, mint a korszakok száraz felsorolása. Több helyt meglátszik, 
hogy nem philologus-munkával van dolgunk. így pl. Cicerónak Teren- 
tiushoz intézett versében fordítónk még mindig vü comica-1 olvas és for
dít, holott már eldöntött dolog, hogy a vü után pontnak kell lenni s a 
comica a következő virtus-ra. vonatkozik. — Naiv módon menti Horatiusi 
a gyávaság vádja ellen : «A philippii ütközetben ő is részt vett s maga 
mondja el, mint vetette el pajzsát, hogy könnyebben — futhasson. De ez 
természetesen nem vall gyávaságra, mert ahol az egész sereg megfuta
modik, egy ember csak nem állhat szemben az ellennel.* — A Carmen 
saecularéról azt mondja: «az úgynevezett saecularü vers*. Propertius 
Badó szerint epigrammát is írt s Vergilius Aeneisét egy epigrammában 
emelte az Ilias fölé; pedig Propertius ezt egy elegiájában teszi s epigram
mát nem írt. Sajátságos az is, mikor — bizonyára csak a kifejezés rossz 
megválasztása következtében — azt mondja: «Ma már tehát be van bi
zonyítva az is, hogy Bomulus is, Hildebert is csak a Phaedrus munkáját 
dolgozták át, nem pedig megfordítva». (Phaedrus az övéket?) A latin és 
görög nevek helytelen orthograpbiája is bántó: Amphytrión (Amphi- 
tryon helyett), rhytmus (rhythmus helyett), Grosphius (Grosphus 
helyett), Epicureus kétszer is (Epikuros h.) Tyrteus (Tvrtaeus h.), 
nimphák (nymphák b.), Eólus (Aeolus h .); aztán egymás mellett Phőbus 
és Phoebus, Aeneas és Eneas stb.

Térjünk át a fordításra s vizsgáljuk hűségét, verselését és nyelve
zetét. Hűségen természetesen nem szolgai hűséget értek, hanem az ere* 
deti kifejezés értelmének s értékének teljesen megfelelő magyarosságot. 
A fordító arra törekedett, — és ez elvitázhatatlan érdeme —, hogy az 
eredeti mérték megtartása mellett is értelmes jó magyarsággal fejezze 
ki magát s fordításának kifejezései ne szoruljanak phraseologiai kom
mentárra. Szakít avval a régi iskolával, melynek fordításait az eredeti 
szöveg nélkül megérteni igazi mesterség. Csak az a baj, hogy az eredeti
hez való hűséget néhol mégis elhanyagolja s mindamellett nála is van
nyoma a latinosságnak s a költőiség néha nála is veszendőbe megy. A mi
az eredetihez való hűséget illeti, nézzük pl. a Didó ez. mutatványt:

«DidÖ azonban már — szerető nőt csalni ki tudna? —
Sejté, hogy mi lesz itt, eyanítá a jövő eseményit,
Melytől régen félt.* —

Hol van itt az annyira jellemző omnia tuta timens, mely Didónak egész 
tragicumát magában foglalja ? Ugyancsak Vergiliusnál olvassuk :

Ha csak a bölcs kalauz nem szól, hogy: testtelen árnyak 
S képzelt az az alak, melyet öltnek idestova szállva 
Bátran rájuk ront 8 jól megvagdalja a semmit.»
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Az eredeti ezt mondja:

* alnruat et frustra ferro diverberat umbras*

A fordító kifejezése szerint Aeneas valóságos Don Quijotte-á válik. Sok 
helyt többet mond, mint az eredeti, másutt meg kevesebbet:

Az eredeti többet mond:

•Celsae graviore casu decidunt turres.*

Baj, ha a versmérték Prokrastes-ágy! A mit Horatius így mond: 

«N il sine magnó vita laboré dedit mortalibus.* 

azt fordítónk minden nyomatékétől megfosztva így fordítja:

Néhol a szöveg félreértése is hozzájárul a kifejezés elrontásához. Pl. 
ezt: cClamores horrendos ad sidera tollit» (t. i. Laoeoon) így fordítja: 
«Szörnyű jaj szóval kérlelgeti egyre a mennyet.* Tibullusnak e gyönyörű 
mondatát: cin solis tu mibi túrba locis* — úgy látszik szintén félre
érti, vagy legalább is az olvasóval érteti félre, midón így fordítja: «Oh 
te kipótolnál énnekem ezreket is.» Egy catullusi költemény fordításá
ban pedig ilyen latinosságot találunk:

Nem elég költőiek az ily helyek :

•Ott van a gályám most a tyrrhén vízen. Oh adjad, 
Add ide jobbod hát! Ölelésem elől ne osonj k i!»

•A babiloni számokat ne nézd 
Akármi jő  is, békén tűrd a vészt.*

Az eredetiben:
«nec Babylonios 

Tentaris numeros. XJt melius, quidquid érit; páti.*

•óriás tornyok nagyot is zuhannak*

• Munka neköl nincs díj*

•8 amit akartál, ő is akará!
A h ! nem akar w ír !  . . .  Hát te se akarj I
Futót ne ü ldözz..............
O nem könyörg, kegyetlent újra nem kér.*

•Három próbát tett, hogy az atyját általölelje.* 
(Tér conatus ibi collo dare bracchia circum.)

•El ne kapasd szived’
A  meg nem ezoktad víg örömtől.* (Egyúttal félreértés) 
•Apolló sem feszít egyre ivet*
•Kit se kiméi meg a szörnyű Orcus.*
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«S szólott Euryalus: Mit is érveltet Kár a beszédért!
Elszántam magamat 8 a határzatomat nem adom fel.*

Teljesen el van lapítva Tibnllns egy igen szép helye :

«Eljő Messalla hozzánk s almát viszel neki,
Miket a legjobb fáim fognak majd termeni.
S a hőst majd megbecsülöd, jól tartod a Nagyot 
8 elébe majd az ételt mindig magad rakod.*

A költöiségeknek rovására esnek általában a nyelvi szabálytalanságok, 
íme egy pár feltűnőbb:

•Míg ez a bús kötelem, drága öcsém, idevitt» ( idehozott)
• Se békateknős ajtaját nem nézik tátogatva* (szájtátva)
•Már «  szokott rendet nem tartja be bősz rohanásunk* (németet)
• Hogy se kívüled más légyen, oh Médea, nőm.*
•Oh de miért szánnám, mikor annyi veszett el eJötte,
Látta hiszen /*
•8 Terminus Ünnepén leszúrt ürüt,
8 bakot, min majdnem ordamak örült.* {minek —  örült)
•Azt hitte más eb más konczot czipel 
S utánna kap, hogy azt is csípje el.» (elcsípje h.)

Feltűnő gyakran használja az ilyen alakokat: bontsad, kí
méljed, űzzed, hányjad; továbbá az ily németes összetételeket: 
túlsók, túlmessze, túljó. A nyelvezet általában egyenetlen; hol válasz
tékos, hol pongyola. Még nagyobb pongyolaság jellemzi a verselést, 
kivált az eredeti mértékű fordításokban. A modern alakú fordítá
sok általában jobban sikerültek, noha sem a Nibelungen-strófa alkal
mazását nem tartom szerencsésnek sem pl. a catullusi trochaicns hen- 
dekasy 11abonnak ötödfeles jambúsra váltását. Az eredeti mértékű 
fordításokban sok az erőszakos lioentia, az önkényszerű metrizálás. 
A latin tulajdonnevek mérésében sincs semmi rendszer. Csak egy pár 
feltűnőbb esetet említek:

•Halld oh teremtő Ész, oh apám, ki tanácsokat osztasz 
Igazi jó apaként.* 

tjünörá eszküszöm ím!»
•Er a czimer valamit/ Mi is az, hogy ősi a véred?*
•Van aki bélébükik.*
•Pompás siker lesz á ! (pedig lesz á’ !)
•Minden zuga kiáltja.* (zuga ’h.*
• Szájas tribünként.*
•Hogy ez vagy amaz bírjon több és több hatalommal.*
(Botrányos hexameter!)
•Urai lelkeknek s ti is ott len oh- hallgatag árnyak.*
•Hirtácus fia volt.*
•Nézd: a rutúlus had.*
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• Útánozni szavad.»
•Kivált hogyha mosolyg.*

Sok a hézagpótló szó is ; a sok majd, ám, most, persze, tán, biz, bizony, 
különösen az a névelő, akár kell, akár nem. Itt pl. nincs helyén:

•így hát azt se tndá, a dühében merre rohanjon.*
•H ’jába kívánták őt tyrrhéni anyák a magukénak.*

Hát ez a sor:

•Hogy a bogyóban a mag, a diónak a héja a lágyabb.*
«S a lány a beszédnek a végén megkettőzi a szót.*

Mindezen mutatványoknak nagyon könnyen lehetne szaporítani a szá
mát, de elég lesz. E fordításnak nem csak hibái vannak, de jelességei 
is. Kiemeltem már értelmességét, mit az is előmozdít, hogy az eredeti 
metrumé sorokban is többé-kevésbbó befejezi az értelmet s ezzel a ma
gyar vers követelményének is eleget tesz. Jeles tulajdonsága a költői 
szempont respektálása, mert bár néhol «deficiunt vires* — mégis fordí
tásának legnagyobb részét költőinek nevezhetjük. Költői müvek fordí
tásában pedig oly fontos a költői szempont, hogy még a philologiai 
szempontnál is előbbvaló. Csakis így remélhetjük, hogy lassanként nagy 
közönségünk is megbarátkozik a classicus ókor elavulhatatlan kincsei
vel. Fordítónk müve remélhető új kiadásában bizonyára rajta lesz, 
hogy a verselést és nyelvezetet minden szeplőtől megtisztítsa.

Mindent összefoglalva, e könyv megszerzését ifjúsági és tanári 
könyvtárak számára ajánlatosnak tartom.

Budapest, 1885. okt. 15.
Dr. C8BNGBRI János.*)

Szepesi Imre latin nyelvtana. Mondattan. Átdolgozta Tóth György, ke
gyesrendi tanár. Budapest, 1886. Kiadja Zilahy Sámuel.

Iskolai irodalmunk, mely az önállóság s komoly buvárlat útján 
szépen megindult, egyszerre olyan irányt kezd venni, épen az Utasítá
sok megjelenése óta, sőt az ott kifejtett elvek ellenére, mely mindennek 
inkább, csak haladásnak nem jelezhető.

Úgy látszik, hiába bizonyítgatta a tudomány-egyetem ez évi 
rektora, hogy a tudományban is kifejthető a nemzeti szellem, és hogy 
épen ebben mutathatja a nemzet individualitását; hiába bizonyítgatták 
az országos kiállítás alkalmából tartott számos congressusok, hogy 
speciális nemzeti kulturára kellene törekednünk: ha tankönyvíróink

*) Az Orsz. Közoktatási Tanács bírálatai.
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nem helyezik abba büszkeségüket, a mire már Cicero is nagy súlyt fek
tetett, a midőn «de Divinatione* II. 1. ezt mondja: «Magnificum illud 
etiam Bomanisqne hominibns glorioeam, ut Grseois de philosophia lit- 
teris non egeant.» A római önállóságra törekedett és meg is teremtette 
nemzeti irodalmát. Szomorú, de igaz, és tankönyvíróink nagy részének 
szól Stetteuheimnak elmés megjegyzése: cSchriftsteller gibt es, welche 
ein Buch nach dem andern schreiben, d. h. das andere Buch mnss 
schon ein Anderer geschrieben habén.»

Ez állítás illustrálására szolgál szóban forgó mondattanunk is. 
Hisz a szerző előszavában egész őszintén mondja: *A két kötetből eyyet 
csináltam* ; tehát egyszerű összerántással van dolgunk; és sajátságos! 
Eljárási modorát illetőleg épen az Utasításokra hivatkozik, mondván 
ugyanott: *A rövidítés munkáját könnyítette a legújabb Utasítás szerint 
követelt szerkesztés. »

Sajátságos módon olvashatta szerző az Utasításokat. Jó lesz azo
kat még egyszer átolvasnia és pedig azt, a mi azoknak 4. lapján 5. alatt 
és 20. lapján ü l. alatt áll. Az Utasítások ugyani* az említett szerkesz
tésről semmit sem tudnak, de igenis szólnak arról, hogy a III. osztály
ban az egyszerű mondat (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők), a 
IY. osztályban pedig a függő mondatok, a mód- és időtan rendszeresen 
tárgyaltassanak. — Most kérdem, hogyan lehet a szóban levő mondat
tannal az előírt czélt elérni ? Hiába keressük az egyszerű mondat tár
gyalásánál az alanyról, tárgyról, határozókról, jelzőkről szóló tant, de 
igenis kapjuk a tant a caeusokról, az igéről stb.. . .

Hogy minő viszásságok keletkeznek ebből, bizonyítja mindjárt a 
Xominativus. Mit is mondhatott szerző felőle ? Vajmi keveset; kényte
len volt tehát azt mint alanyt szerepeltetni; de ha alanyról szól, akkor 
már az accusativus cum infinitivót is be kellett vonnia a Nominativue 
fejezetébe (1. 16-ik lap. 7. §.). Meg is tette a szerző, de evvel aoasustant 
már fel is forgatta. A casnstant követi az igetan; ez is a levegőben 
lebeg. Úgy látszik, hogy közömbös a szerző előtt, miről mely helyen 
kell szólani. Ily szerkesztésnél aztán akárhol is lehet az igéről szólani. 
A helyes, mondattani vezérfonal hiánya itt i* megbosszulja magát! Mi 
más véleményen vagyunk : a helyes categoriák alá való beosztás első 
kelléke a jó mondattannak. Hiszen fogalmat akarunk adni a tanulónak 
a mondat részeiről, és pedig bizonyos rendszer szerint. Csak nem sa
tura lanx a mondattan, melyben az adatok minden logikai egymásután 
nélkül össze legyenek hányva, dobálva ? Sajnálatra méltó az az ép eszű 
gyermek, kinek ilyen mondattanból kell majd tanulnia.

Mindenesetre dicséretére lehet mondani a szerzőnek, hogy ö az 
új irányt is figyelembe veszi, de földolgozásában nem volt szerencsés. 
Ugyanis ő nagy fába vágta a fejszéjét, midőn a régi irányt az újjal
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akarta összeegyeztetni, és pedig, a mi jellemző, a terminologiát, a meg
határozásokat illetőleg. De épen az által, hogy a régit, mint főirányt 
követve, főleg könyve első részében, az Utasításoktól eltért és más beosz
tást követett, természetesen nagy zavarnak kelletett beállania. Azáltal 
pedig, hogy műve második felében, a hol az összetett mondatot tár
gyalja, meglehetősen az újabb irány alapján áll, művének első felével jön 
nagy ellenmondásba, minthogy amott, mint imént említém, a régi irány 
meghaladott, roskatag álláspontjához ragaszkodik. Hozzájárni az is, 
hogy f5 törekvése volt rövidítésekhez folyamodni, hogy a munka hosz- 
szura ne terjedjen, s így azt eredményezte, hogy magyarázatai, meg
határozásai, homályosak és érthetetlenek; természetesen, mert «brevis 
eese laboro, obscurus fio.» — Ennek bizonyítására szolgál Mondattaná
nak minden lapja; álljanak itt illustrálásul a következők :

5-ik lapon: Az attribútum praedicativum állítmányi melléknévi 
jelző, az appoeítio predicativa állítmányi értelmező jelző, de mellettük 
a jelzett név soha sincs kitéve. (Helyesen így volna: Ha a jelző vagy 
értelmező alakjára nézve ugyan a főnévvel vagy névmással egyezik 
meg, de tulajdonképen a jel/ett személynek vagy tárgynak az állít
mányhoz való állapotát, idő, ok stb. mellékviszonyait határozza meg, 
és így jelentésére nézve inkább az állítmányra vonatkozik: meghatározó 
jelzőnek — attrib. prsBdicativum — vagy meghatározó értelmezőnek — 
appos. prsedicativa — nevezzük.)

22. lapon: Percontari igének határozója, ha személy, ex praposi- 
tiós ablativus, ha dolog, de prapontiós ablativus. (Yoltaképen: Percon
tari ily szerkezettel is állhat: percontari ex aliquo aliquid (személy 
eredethat., dolog obiectum) és percontari aliqnem de aliqua re (személy 
obiectnm, dolog eredethat.)

32. lapon: Genitivus partitivus állhat b) jelzett neve helyett főnév 
gyanánt álló (?) számnevekkel, melyek az összesnek részét emelik ki. . 
(Helyesen: gén. part. áll a főnévként használt határozott vagy határo
zatlan számnevek mellett, ha soknak csak egy részét jelölik; pl. legionum 
duae, mert egészen más értelmű legiones duse!)

33. lapon: c ) hoc, id, illud, quid, aliquid, etc. . . . (gén. part.) 
Jegyzet: Ezekkel genitivus helyett a harmadik declinatióra tartozó 
melléknév megegyezik; ha még második declinatióhoz tartozó mellék
név is van, ez is egyezik, vagy mind a kettő genitivus lesz. (Azaz: o 
tövű semleges melléknév is állhat iiy genitivusban, pl. nihil humani, 
quid növi ? De t vagy mássalhangzóé tövű melléknév csak ritkán olyan
kor, ba egy mondatban o meg i  tövűek is vannak együtt; pl. nihil 
solidi, nihil, eminentis. Rendesen: nihil eminens.)

38. lapon. Azon igék dativusát, melyek azt jelentik, hogy valami 
valakinek hasznára vagy kárára van, dativus commodi, vagy incommo-
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dinak szokták nevezni. (Ezt akaija mondani: Dat. commodi vagy 
inoommodi azt a dolgot vagy személyt fejezi ki, a melynek érdekében —  
hasznára vagy kárára történik valami.)

46. lapon. Ablativus comparationis állhat a középfokú mellék
neveknél azon mondatokban, melyeknek hasonlító alárendelt hiányos 
mondatában a tárgy nominativusban (1) v. accusativusban állana, ha *quam» 
hasonlító szót használnánk. (Igen ám! de sokszor nem lehet quam*os szer
kezetet használni abl. comp. helyett pl. natura, qua nihil potest esse 
caliidius, hát akkor az abl. eomp. micsoda ? Helyesen így van: abl. 
comp. áll a középfok mellett, s jelöli azt, a mivel valamit összehason
lítunk.)

Ugyancsak a 46. lapon alább: Ilyféle quam-os kifejezések: quam 
opinio est, quam spee, — aequum etc. — helyett mindig abl. comp. kell 
használni. (Ha abl. comp. kell használni és quam opinio est etc. —  
helytelen, akkor nem szabad a fiú előtt a helytelent mondani ! Hanem így 
kell mondani: e szokott kifejezésekben : opinione, ape, aequo, solito . . 
etc. — abl. comp. a használatos szükségképen; e kifejezések összevont 
mondatoknak tekinthetők ily értelemben mint p l.: maior solito, azaz 
maior quam solitus est.)

A 61. lapon. A futurum exactum főmondatban is használatos, ha 
gyorsan vagy bizonyosan történő cselekvést állít. (Azaz: független mon
datban a fut. perfectum csak a következő esetekben állhat:

aj ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami a jövőben bizonyosan 
vagy gyorsan be fog végződni; pl. Qui Antonium oppresserit, bellum 
confecerit.

b ) ba valamit a jelenben abbahagyunk, de szándékunk azt nem
sokára ismét tenni, vagy azt másnak belátására bízzuk; pl. quss fuerit 
causa, mox videro.)

63. lapon. Az infínitivusnak, mint igeszónak alanya accusativns, 
ez az accusativus cum infinitivo. (Voltakópen ezt kellene mondani: Ha 
az infinitivus mellett ki van téve az a névszó is, mely az infínitivusban 
kifejezett cselekvésnek alanya lenne: az a névszó az accusativusban 
áll, s az ily szerkezet neve acc. cum inf.)

A 66. lapon. Az infínitivus mint igeszó a maga subiectum prsedi- 
cativumával együtt a nominativus cum infinitivo. (Helyesen: Ha a 
latinban a szenvedő személyes, állítmánynak alanya ugyanaz, mely egy
szersmind az infínitivusban kifejezett cselekvésnek is alanya volna, 
akkor az nominativusban áll, s az ily szerk. neve nőm. cum inf. — pl. 
videris (tu) scripsisse.)

Ugyancsak a 66. lapon: Az acc. c. inf. is, a nőm. c. inf.-nak is 
lehet acc. c. infinitivoja vagy nőm. c. infínitivoja. (Ez nem szabatosan 
formulázott szabály, sőt inkább érthetetlen.)
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Még ugyancsak a 66. lapon: Az infinitivus mint igeezó dativus 
casussal a dativus cum infinitivo. (Ázass inkább így áll a dolog: a sze
mélytelen licet és necesse est mellett, ha az,* a kinek valami szabad, 
szükséges, egyszersmind az infinitivusnak cselekvő személye, akkor az 
dativusban áll lieet és necesse est-hez vonva: pl. homini necesse 
est móri.)

A 73. lapon : a participium mondatbeli jelentése kifejezhető 
ugyanazon mondatrész gyanánt álló alárendelt mondattal is ; az egyes 
igenemek hiányzó participiumai helyett rendesen ily mondatok használ
hatók. (Melléknévi jelzőként áll az ige melléknévi alakja is, a partici- 
pium, mely azonban majdnem mindig külön (jelzői, határozói, mellé
rendelt független) mondatot helyettesít, tehát a főmondattal összevont 
mondatot képez. így világosabb !)

A 74. lapon: az ablativus abnolutus participium jelzőjű főnévi 
határozó, és pedig idő-, ok-, állapot- stb. határozó. (Voltaképen ezt 
kellene mondani: az ablativus absolutusban használjuk a participiumot 
az ablativusnak meghatározó jelzőjeképen; ha ugyanis a mellékmondat 
alanya nem fordulna elő a főmondatban, s így a mellékmondat állítmá
nyából lett participium nem vonatkozhatnék a főmondatnak egyik 
részére sem, akkor a latin a két mondatot egygyé vonhatja össze, úgy 
hogy a mellékmondat alanyából egy abl.-ban álló határozó lesz, s avval 
egyezik meg az állítmányából lett megfelelő időviszonyu participium 
nemben, számban és esetben; ily szerkezet ablativus absolutuenak 
neveztetik.)

De nemcsak, hogy a rövidítés következtében épenséggel érthetet
len szabályok fordulnak elő, még tárgyi tekintetben ie található igen 
számos hiba. Itt csak a legkiválóbbakat emelem k i:

A 2. lapon a coniunctivusnak futurumát olvassuk «amaturus sim 
v. essem > alakokban ; tudvalevőleg ez alakok a coniugatio peripbrasti- 
cához tartoznak; coninuctivi futurumról pedig szó sem lehet.

Ugyancsak a 2. lapon és 58. lapon azt olvassuk, hogy az impera- 
tivnsnak prsesense és futuruma van; még ilyet nem hallottunk.

A 12. lapon: Ha a dolognevek mint alanyok egyneműek, egyez- 
hetxk velők szemben a melléknévi állítmáuy, de rendesen többes semle
gesben áll. (Fordítva: rendesen megegyezik velők nemben a melléknévi 
állítmány, de többes semlegesben is állAaí.J

Ugyanazon lapon: A dolognevek után akkor többes számú az igei 
állítmány, ha azok különnemüek, vagy egyikök többesszámú.*) (Ez 
helytelen szabály; valójában így van : Ha több alany van, az ige többes 
számban áll, de egyes számban is állhat az állítmány: a) ba az ala

* ) Hát máskor ?
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nyok együttvéve egyetlen fogalmat képeznek, pl. ^enatus populusque 
Romanus volnit; b) Ha több alany közül az egyiket különösen ki akar
juk emelni.)

A 28. lapon: A genitivusnak két fő  alakja (!) van: genitivus sub- 
iectivus és gén. obiectivus, pl. amor patris =  páter amat és =  patrem 
amant. (Hol itt a genitivus kétféle alakja ? Helyesen így kellene: Az igé
ből származó főnevekben mindig rejlik még a cselekvés fogalma, és az 
ily fónév mellett jelzóként álló genitivus kétféle lehet, a szerint a mint 
t. i. vagy az alanyt jelöli s akkor gén. subi. vagy a tárgyat jelöli, melyre 
a cselekvés kihat, s ilyenkor gén. obi.)

69. lap: gerundium mint főnévi igenév nem is képezhető másból, 
csak cselekvő igéből (hát deponentia-ból ?)

70. lap: gerundium necessitatis csak cselekvő igéből képezhető, 
pl. vincendum est. (hát deponens igéből ?)

71. lap: A supinumcsak cselekvő igéből képezhető, (hát deponen- 
tia-ból ?)

72. lapon: az ablativus supinum abl. limitationis ritkán hely
határozó. (Hiányos. A supinum ablativusa mint eredethatározó abl. 
limitationis oly neveknél, melyeknél Ítéletet mondunk pl. ecitu quis eet 
mirabile dictu; ritkán fordul elő honnan? kérdésre a supinum ablati
vusa a mozgást jelentő igék mellett, pl. Primus cubitu surgat villicue, 
postremus cubitum eat; itt is csak ellentét kedvéért használ az író cubi- 
tum eat mellett cubitu surgat kifejezést.)

Tárgyi hibás volta miatt leginkább megrovandó a 15. §. mely az 
igeidőkről összevissza, rendetlenül, nem lévén megkülönböztetve az 
actió a tempustól; továbbá a 26. §. mely a consecutio temporumról 
szól, elejétől végig érthetetlen.

Végül azt is említenem kell, hogy tárgyi tekintetben szerző még 
számos nagy hibát követ el annak következtében, hogy a magyar nyelv 
felfogását összezavarja a latin nyelv felfogásával. Csakis ez utón magya
rázhatók meg a következő nevezetes tévedések:

3. lapon : a supinum ablativupa v^határozó, pl. auditu=hallásra 
(magyarban fordíthatjuk véghatározóval, de a latinban eredethatározó 
marad az mindég t)

21. lapon: accusativus mint határozó: 1. az obiectum praedicati- 
vum pl. Romulum regem creant (az obi. prapd. a magyarban határozó, 
de a latinban obiectum.' )

45. lapon: Az ablativus limitationis mód, állapot vagy véghatá
rozó (a megfelelő magyar fordításban igen, de a latinban mindig csak 
erafethatározó marad az!)

65. lap: c ) az accusativus cum infinitivo okhatározó, ha az 
állítmány verbum affectuum. (Ez hamis. Helyesen : a latinban acc. e.
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inf. tárgyként állhat fquod-os okhatározó mellékmondat helyett) a 
kedély hangulatot jelentő kifejezések mellett, ha a hangulat tárgyát 
mondjuk meg; pl. Gratulor ingemum non latuisse tnum.)

Ily körülmények között azután bajosan fogja a növendék felfog
hatni a latin nyelvnek eredeti gondolkodásmódját, annak a magyartól 
különböző sajátos felfogását, melyre pedig idegen nyelv tanításakor oly 
nagy súlyt kell fektetnünk!

Egy iskolai könyvtói továbbá azt kívánjuk, hogy formailag is 
úgy legyen kiállítva, hogy könnyen kezelhető és áttekinthető legyen, 
hogy a nyomtatás feltüntesse a lényegeset a kevésbé lényegestől, mert a 
tanuló localis memóriájára is nagy súlyt kell fektetni. Már pedig ebben 
a könyvben minden egy és ugyanazon - betűvel, minden elválasztás nél
kül, sor sor után van összehalmozva, úgy, hogy a szem sehol még nem 
pihenhet. Ezt a hibát is az összevonás következményének kell tulajdo
nítanunk.

Végre egy iskolai könyvnek sajtóhibáktól lehetőleg mentnek kell 
lennie. Itt azonban a sajtóhibák számlálhatatlauok, a mi arra mutat, 
hogy a könyv hamarosan készült.

Mindezek alapján utasftandónak vélem szerzőt arra nézve, hogy 
az egész könyvet, de főleg annak első részét a jelzett irányban, t. i. az 
Utasítások szellemében dolgozza át, mert jelen alakjában — az okta
tás hasznának veszélyeztetése nélkül — semmiképen sem ajánlható.

Budapest, 1885. októb. 15.
B artal  A nimál.*)

A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. (Értekezések a nyelv- és széptudo- 
mányok köréből. X II. köt. XI. szám.) írta gr. Kuun Oéea. Buda
pest. 1885.

A Codex Cumanicus tudós szerzője eme legújabb értekezésében 
néhai Gyárfás Istvánnak *A jászkiinok nyelve és nemzetisége• czímű érte
kezésével foglalkozik, s bíráló megjegyzéseiben kimutatja, hogy a kúnok 
nem valóságos magyarok, — mint Gyárfás vélte, hanem török eredetű 
nép, mely idővel tökéletesen megmagyarosodott.

Gr. Kuun elismeri, hogy a kúnok jelenleg magyarok, de abból —  
nézete szerint — korántsem következik, hogy mindenkor azok voltak, 
mint azt Gyárfás véli; mert hisz a történelem tanúsága szerint nem 
egy nép teljeseu átalakult, pl. az altaji eredetű bolgárok elszlávosodtak. 
Szerző Vámbérynek ad igazat, a ki szerint a népek physikai jellege 
kevésbé változik, mint nyelvök. Ezen rövid bevezetés után szerző sorra

*) Az Országos Közokt, Tanács bírálata.
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czáfolja Gyárfás ellen vetéseit, melyek közül a fontosabbak imitt követ
keznek.

A moldvai kúnok régi történelmi forrásokban teuceréknek, azaz 
törököknek neveztetnek. Moldvát a XIII. és XIV. században Cumania- 
nak vagy terrae Cumaiutrum-nak nevezték. E területen TeUorman kerü
let mai napig megtartotta ősrégi kún nevét, a melynek eredeti jelentése 
törökül deli ormán azaz «bolond erdő». Ámde Kantemir tudósítása sze
rint Dobru^iában is van egy Déli Ormán <das Narrenholz» nevű erdő, 
melyet az oszmanli törökök neveztek így. Ha tehát Gyárfás szerint a 
moldvai — mint a velők azonos magyarországi — kúnok magyarok 
voltak, mikép történhetett, hogy az általuk lakott területet nem ma- 
gyarúl, hanem törökül nevezték el ? Kuun ezután a Julián szerzetes 
utazásának egy-két adatát érintve áttér Rogerius Carmen miserabiU 
ezímű munkájára, melynek állítása szerint Kuthen azért jött be előre 
kánjaival, hogy a föld minőségét kitanulja és a nyelvvel megismerkedjék. 
Gyárfás, Bogerius szavainak nyomatékát lehetőleg apasztandó, megem
líti, hogy B. nem magyar, hanem apuliai származású s Rómában Toletan 
János bibornok oldala mellett káplánkodott, s az, hogy nagyváradi 
kanonok lett volna, nincs hitelesen bebizonyítva. Euun hivatkozva 
Bunyitay Vincze ■ A váradi püspökség története* czímŰ könyvére, kimu
tatja, hogy R. 1233-ban már hazánkban volt, s a pápai bulla a váradi 
káptalan egyik kanonoki javadalmára szólt. R. tehát látta, ismerte és 
beszélni is hallotta a XITI. századi kúnokat, s így alig hihetjük, hogy 
R. a nyelv szón táj szól ást értett, mint azt Gyárfás akarná.

Műve VI. fejezetében Gyárfás Alberioh krónikájából egy igen 
érdekes adatot említ, a mely azonban nem ő mellette, hanem ellene 
szól. Alberich az 1239. évről ezeket mondja: «a tatárokról (azaz mon
golokról) elterjedt közhír annyira megijesztette Magyarország királyát, 
hogy ellenök Erdélyt két várral megerősítette s erdők levágásával eltor
laszolta ; azután megtudta, hogy a románok a tatárok színe alatt őt meg 
akartak ijeszteni, de azokon nagy részben derekasan győzedelmeskedett, 
b elfogta azoknak egy királyát Cacan nevűt s egy királynét és közülök 
sok ezer áttért a kereszténységre, de hamisan stb.» Itt a romani máso
lási hibából áll comani helyett, s hogy itt nem görögök, hanem kúnok 
értendők, mutatja az, hogy közülök sok ezernek a keresztény hitre való 
áttérése említtetik, a mi a már akkor keresztény görögökre nem alkal
mazható. De legérdekesebb benne a kún király neve Cacan, azaz khakan, 
s erre nézve v. ö. a Codex Cumanicfisban: kan imperator, kan catonj 
imperatrix. Mindezek török nevek, török czímek.

A IX. és X. fejezetben Gyárfás Ascellin, Plancarpin és Rubruquis 
szerzetesekről szól, kik a tatár kháook udvaránál mint követek fordul
tak meg. Kuun kimutatja, hogy Plancarpin a török nyelvet a kiinnal tel
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jesen megegyezőnek tartotta. Vincentius Bellovacensis 1240—50 körüli 
franczia szerzetes a kánokat «*oZtman»-oknak nevezte bizonyára azért, 
mert őket törököknek tudta s a Suléyman név ezeknél tekintettel gyakori 
előfordulására, ép úgy válhatott népelnevezéssé, mint p. o. John Ball 
az angolnál. A X II. fejezetben Gy. Károly szicziliai királynak a kúnok* 
hoz írt leveléből kiemeli azon helyet, melyben a király azt írja, hogy 
őket H L  Lászlóhoz nemzetiségük azonossága csatolja. De ebből nem az 
következik, hogy HL László magyar nemzetiségű lévén, a kúnok is ma
gyarok voltak; hanem — mint Kuun kimutatja — ebből a legnagyobb 
valóezinűséggel következtethetjük, hogy Károly említett levelében a 
nemzetiség azonossága alatt vejének a kún népfajhoz anyai ágon való 
viszonyát értette. A X III. fejezetben Gy. Paschalis szerzetessel foglal
kozik, ki Spanyolország Yictoria városából több szerzetes társával a 
tatárok megtérítésén fáradozott, s ki — mint maga írja — megtanulta 
a chamani nyelvet és az ujgur irást: addidici linguam Chamanicam et 
litteram Ujguricam. Gy. a chaman szót nem tartja a coman-nal egynek, 
de K. kimutatja, hogy itt csak egy nyelvről van szó.

A XIV. fejezetben egy igen érdekes adat kerül napvilágra. Aeneas 
Sylvius összes műveiben és Weszprémi « Biographia Medicorum* czímű 
művében olvassuk, hogy egy alkalommal Zsigmond király meghagyta, 
hogy mindazok, kik kúnul nem tudnak — cumanum nescirent — távozza
nak. Ezen adatot Horvát István *Nagy Lajos és Hunyady M. rédelmezte- 
tese» czímű értekezésében is föl<iózza annak bizonyságáúl, hogy Zsigmond 
a kún nyelvet is megtanulta. Ez adat értékéből Gy. czáfolata után sem 
veszt, s rá hivatkozva bátran állíthatjuk, hogy Zsigmond uralkodása alatt 
(1387— 1437) a kún nyelv még használatban volt. Még 1588 táján említ- 
tetnek törökül beszélő kúnok Buda környékén &eich Ali művében. Fráhn 
az illető szöveget így fordítja:«in tér quos in pagis dispersis territorii urbis 

(Budun =  Buda) multi reperiuntur, qni habitu cultuque Tarta- 
rorum sunt.» Ugyanazon író a magyarokat a kazarokkal egyeredetű 
török-tatár népnek tartja s megjegyzi, hogy a magyarok egy része törö
kül beszél. Ezek a törökül beszélő magyarok a kúnok.

A  XV—XVHI. fejezetekben fel van sorolva néhány régi író nézete 
a kúnok és jászok nemzetiségéről. Ilyen Wernher György *De admiran- 
dis Hungáriáé aquis* 1543-ban írt műve, melyben azt állítja, hogy a 
jászok *most is megtartják ősi, különös, a magyartól különböző nyelvüket. » 
Gy. nyelv helyett itt is nyelvjárást ért, de az i. szövegben nyelvről van 
szó, s Wernher bizonyára nem említette volna meg mint különös, emlí
tésre méltó dolgot, hogy Magyarországban egy vidék lakossága saját 
nyelvjárásán beszél. Következnek Oláh Miklós és Istvánfy adatai; majd 
Otrokoc8Í Fóris Ferencz téves állítását czáfolja Kuun, midőn az Origines 
Hungáriáé czímű könyvében azt írja, hogy a kúnok és jászok is magyar
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nyelven beszélnek, s kimutatja, hogy az utána következő Bél Mátyás
nak sokkal helyesebb nézete volt e kérdésről.

A X IX —XXn. fejezetek a magyarországi kún miatyánkkal foglal- 
koznak. Első sorban az Orczy Lőrincz 1754. évi állítólagos kún mi- 
atyánkja van tárgyalva, melynek szövege E. olvasása szerint a kö
vetkező :

Bieoum atamuz kim gonglerde sin 
Senun adun mukaddes ohoun 
Senun melkoutun gelson.
Senun iradetun olsun nitekim gugde dahi jerde 
Her goungi bieoum etmegemouzi ver bize bou gjon 
Vábisoum bourglerouumiz bise bagisle nitegim 

biz dahi bizoum burglularimize bagislerouz 
Vabaii tedsribeje a dehal etme 
Lekin sherirden bizi ázád ejle
Zita senundur melkut vesultanet vemegjd ta ebed Ámen.

K. nyelvészeti bizonyítékok segedelmével kimutatja, hogy e mi- 
atyánk-szöveg se nem jász, se nem kún, hanem oszmanli török, s a tör. 
hódoltság idejében került a kúuok közé. Ezután a halasi kun vers követ
kezik, melynek szövege következő:

Héli héli jáde iizürmén 
Üebe her
Zeboralle, Sarmamile 
Aló bizon Sasarma 
Düzisztürmö dücsürmő 
Hej alah hilalah 
Zeboralle dücsürmő.

E. megmagyarázza e szöveget s kimutatja, hogy e rövid kún ének 
romlott szövege, úgy a mint előttünk van, tör. nyelvű szöveg, még 
pedig nem oszmanli, hanem egy oly dialeotusban szerkesztetett, mely 
közelebb áll a keleti, mint a nyugati, nevezetesen az oszmanli nyelv
járáshoz. E halasi kún vers értelme E. fordítása szerint imez :

•Nosza az igézetet megoldom,
Eljött a (szép) tavasz,
Istenes szavakkal, koránfelirással 
A varázsszert teljesen 
Ártalmatlanná teszem; magasztallak,
Csak egy az Isten,
Imával dicsőitlek.n

A XXI. fejezetben a Telegdy-féle kún miatyánkról van szó, s 
végűi a XXII-ben Gy. még egy Erimből 1427. évből származott « tatár* 
miatyánk-szöveget közöl, mely jelenlegi romlott alakjában is igen közel
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áll mind a velenczei, mind a magyarországi szövegekhez. E szöveg K. 
avítása szerint így hangzik :

Ata wisim, ki Chöktá sen,
Algischti dur sening Ading,
Kelsün sening Hanlv/ching,
Bulsun sening erküng nióekim kökta aley gerdd,
Wer Misim kündülik ötmakimisni bugün,
Kqj wisim jasukrii, aley vtis dacha kojürbis wisim jantklamisni, 
Dacha kojma wisni sinamakka,
Illa ktUkar wisni gemandan.

E miatyánk-szöveget K. hangtani és szótári sajátságok alapján 
határozottan kún nyelvűnek tartja, s így ebből arra is következtethe
tünk, hogy a kún nyelvjárás Krímben még a XV. század elején haszná
latban volt. A X X III—XXV. fejezetekben a kún személy- és helynevek 
tárgyaltatnak, a mi azonban reánk nézve mellékes érdekű, mert a vitás 
kérdés főpontja, t. i. a kún nyelv és nép töröksége, már az eddigi döntő 
adatok és kritériumok alapján is bebizonyítottak tekinthető.

Steukr  János.

Martialis II. 80.

Fannius ölte magát, hogy az ellen elől meneküljön,
Nemde bolond, ki nehogy haljon, azért hala meg ?

Martialis X. 28.

Antonius Prímás békkel múlt élete sorján,
Számlál már tizenöt boldog Olympiadot.

Visszatekint a letűnt napokon s telt éveken immár 
S nem remeg ő Léthe közeli habjaitól, 

s Nincs emlékezetébe’ borús s kelletlen időpont,
Nincs, a melyet nem idéz vissza őrömmel az agg.

Évei számát e jó férfi továbbra növelje,
Él másodszor, a míg élvezi múlt idejét.

Ford. Ifj. R. E.

Philologiai Ktalftny. X. 1.
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KÜLFÖLDI  IRODALOM.

A  franczia philologiai irodalom 1884— 1885-ben.

Első jelentésünkben egy két évi időszak termékeit mutattuk be; 
ma ismét két évről szólunk. A tevékenység legnagyobb a görög és 
római régiségek terén, irodalomtörténeti művek ritkábbak; e téren a 
folyóiratok ugyan gyakran hoznak nagyobb czikkeket, melyek azután 
könyvalakban jelennek meg, de összefüggő nagyobb tanulmány csak az 
ókori bölcsészet terén mutatkozik. A szorosan vett philologia, amit itt 
mindig német munkának és német Ízlésűnek tartanak, nagy erővel tör 
magának útat. A fővárosi nagyobb intézetekben harozban áll a régi 
rendszerrel, egykori tanítványait elküldi a vidéki fakultásokba is, és 
ott ahol azelőtt a tanárok sesthetikai fejtegetésekbe bocsátkoztak egy fér
fiak- és nőkből álló hallgatóság előtt, most fiatal erők tanárjelölteknek 
a kritika legújabb vívmányait mutatják be. Valódi tusa ez a régi és az 
új irány között, mely a tanulók köréből a közönségbe is hatolt. Nehány 
ujságczikkben, különösen a XIX. Siécle-ben, mely ez Université régi 
álláspontján áll, hevesen megtámadják ezeket a «német professorokat», 
a kik német kritikai kiadásokat ajánlanak tanulóiknak, a a kik szöveg
kritikáról és metrikáról mernek beszélni a Sorbonne régi termeiben, 
a melyek Gousin, Villemain és Guizot varázsigéit hallották.

Daczára a támadásoknak az új irány mégis győz. Csak két tényt 
említek. Benőit, a Sorbonne tanára, a kritikai iskola feje, a ki ha nem 
is beszél oly jól mint egy franczia egyetemi tanártól várják, mégis nagy 
számú hallgatóságot gyűjt maga köré, sok küzdés után bejutott az Insti- 
tut-be, a hol tán eddig az egyedüli, a ki latin irodalommal kritikai szem
pontból foglalkozik. A Collégé de Francé «Éloquence latiné* tanszéke 
miniszteri rendelet folytán «Philologie latiné* czfmet kapott. E rövid 
rendelet többet mond, mint közönséges olvasó hiszi. Míg az «Éloquence 
latiné* tanára finoman csiszolt és remek előadásával bájolta el többé
ke vésbbé értő közönségét, a «Philologie latiné* tanára fiatal erőket 
fog képezni, a kik a philologia segédeszközeivel fognak megismerkedni. 
Tanárul Havet-t nevezték ki, a kinek egész működése a szövegkritika és 
metrika terén mutatkozik s a ki most Nonius tanulmányaival lépett fel 
mint vendég az Institut-ben. A kritikai irány, mint látjuk, mindinkább 
halad. A franczia tanférfiak adalékai a Graux emlékének szentelt album - 
hoz, a ki szintén ez iskolának egyik kiváló Alakja volt, majdnem mind 
kritikai, nyelvtörténeti és palaeographiai érdekűek. Ez irány nem áll 
ellentétben a franczia jó ízléssel és előadási móddal, mint ellenei hiszik. 
A franczia tanár már a vizsgálatok folytán, melyeken okvetlenül keresz
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tül kell mennie, kitűnő stilista,s ha később kritikával is foglalkozik, álta
lános irodalmi műveltsége nagy s mindig tnd egy vonzó czikket is írni. 
Példa rá épen Havet, a ki atyja tanszékét a Collége de France-on átvéve 
a philologiáról —  ki hinné —  egy érdekes előadást tartott, amely részben 
a Revne politique et littéraire-ben meg is jelent. Tehát a nagy Írókon 
kívül, a kik az ókorral foglalkoznak, a fiatalok is tndnak írni, csak hogy 
előadásaikban nem elégesznek meg avval, hogy a tudomány vívmányait 
értékesítsék, hanem magok is íészt vesznek az általános mozgalomban.

Felosztásunk ugyanaz marad mint az első jelentésben. Folyó
iratokra és az egyes fakultások havi közleményeire nem terjeszkedünk ki.

1. Görög irodalom. A sorozatot méltán Jules Girard, Etudes sur 
la poésie grecque (353 1.) ez. kötete nyitja meg. Girard-t athéninek neve
zik, nemcsak azért, mert az École d’Athénes egykori tanítványa volt, 
hanem attikai ízlése és stílusa miatt. Ékesebben és szebben egy philolo- 
gus sem í r ; ő, Gaston Boissier és Martha képviselik a Revue des deux 
mondes azon íróit, kik az ókorral foglalkoznak. A kötet egyes czikkei 
az említett folyóiratban láttak először napvilágot. Szólnak Epicharmus- 
ról, Pindárról, A hegelianísmusról az Antigoné magyarázatában, Theo- 
krit pásztordalairól és az alexandriai költészetről. Girard az ókori művek 
megítélésénél főleg a művészeti részre fektet nagy súlyt; a történeti és 
bölcsészeti rész alapul szolgál, a melyből biztos és finom ízlése a mű 
sesthetikai szépségét vonja le. Sok idézet nincs a kötetben ; mint a nagy 
művészek úgy Girard e segédeszközöket a mű befejezése után mint az 
építész az állást elvonja, hogy a mű maga annál fényesebben ragyogjon. 
Hogy mélyen behatolt az illető irodalomba, azt az Epicharmusról szóló 
czikke bizonyítja, a hol finom ízlése oly sok homályos kérdésre vet nap
világot, melyekben a száraz tudomány csak rejtvényeket lát. Pindárról 
szóló czikke a Croiset művének fényoldalait mutatja ki, Antigonenél 
Boeckh nézete ellen kel k i; az alexandrinismus czikke <3ouat művének 
beható ismertetése, a mely munkáról első jelentésünkben szóltunk.

Ugyancsak Girard második kiadásban közzétette Thucydidesről 
szóló remekművét. Az Kasai sur Thucydide (295.1.) a franczia Akadémia 
egyik díját nyerte el. A szerző Thucydidest mint történészt és szónokot 
jellemzi, a mű coropositióját és stílusátválogatott darabok fordítása által 
világítja meg, ókori és modern történetírókkal hasonlítja össze, a róla 
hozott ítéleteket vizsgálja s befolyását az ókor nevezetesebb íróira tün
teti fe l; a mű mottója Noö* paatXeú; Thucydides geniusát, mely mindent az 
ész hatalma alá rendel, hiven feltünteti. Girard azt hiszi, hogy a kritika, 
a mi a költő életét illeti, Boscher műve óta (1842) nem hozott sokat nap
világra; születése és halála éve még mindig bizonytalan, Wilamowitz, 
Hirzel, Schoell, Gilbert hypothesisei Thucydides tartózkodásáról Archer 
laus udvarában nem valószínűét. Ezért inkább a mű compositiója
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érdekli; Classen-nel Ulrich ellen lép fel s a compositió egységét védi. 
Girard művének e része (L ’art dans Thueydide) a legbecsesebb ; soha 
sem ítéltek oly finoman a görög historikusról, a ki első alapította meg a 
történeti kritika főbb elveit s a ki első tüntette fel dramatikus előadásá
ban az emberi ész és értelem általános törvényeit.

A következő művek inkább a bölcsészeket érdeklik.
Thamin, Un probléme morál dans Vantíquité ; Étude sur la casuisti- 

qufi stoicienne (350. 1.) ez. alatt az ókor jansenistáiról, a stoiknsokról s 
azok tanairól szól. A kilenoz fejezetből álló munka a következő kérdés 
jutalmát nyerte e l : Exposer et discuter, dans ses principes et dans 
ses applications pratiques, la théorie des cas de eonscience d’aprés l’école 
stoicienne.

Thamin kimutatja, hogy a stoikusok a praktikus életben sokban 
eltértek merev theoriájoktól. Nem veti ezt szemökre, mert a mint a rideg 
ész szabályaihoz ragaszkodik az ember, a társadalmi élet oly sok nehéz
ségét gördít útjába, hogy magányosan kell élnie, ha nem akar elválni 
theoriájától. Port-Koyal tudósai sem éltek oly elvonultan, mint tanok 
azt parancsolni látszik. De azért, mert a stoikusok elvöktől, hogy mind 
a hiba, mind a bűn egyforma, elváltak, nem következtethetjük, hogy 
a casuistikát feltalálták volna. Az idő, a hely, a körülmény számtalan 
módon változtat a hiba vagy bűn lényegén, a  casuistika oly régi mint 
a világ; a mint az erkölcsi érzelem, a lelkiismeret harcza az emberi 
érdekkel létre jött, a casuistika is fellépett. De ha a stoikusok nem 
találták fel, úgy legalább tökéletesítették, a mennyiben a nehéz problé
mákat feloldották, oly problémákat, melyekből az egyszerű ész nem 
talál menekvést. Az ingadozókat a helyes útra vezették, a szomorkodó- 
kat vigasztalták; de a hol magok sem találtak választ, az istenségre utal
tak. Deus in viro bono sedet, s így az isteni kegyelem hirdetői voltak, 
előzői a jezsuitáknak és jansenistáknak. Thamin sok ily problémát talált 
iskoláiban, sőt a későbbi rhetorok controversiáit is a stoikusokra vezeti 
vissza. Ily problémák feloldását a mostani ifjúság logikai és erkölcsi 
képzésre is hasznosnak tart. — A szerző roppant sok anyagot dolgozott 
fel. Stílusán ez nem látszik meg; könnyen folyó élénk előadása az 
Akadémia egyik jutalmára érdemesítette.

Ugyancsak a stoikusokkal foglalkozik Oyereau nagy műve: Essai 
sur le systéme philosophique des stoicims. A szerző nagy praecisióval kimu
tatja, hogy miben állt a stoikusok tana, úgy alak, mint tartalom tekin
tetében, mikép jött létre, fejlődött, s a mire eddig nem ügyeltek eléggé, 
a kapcsot, a mely a főbb dogmákat a legkisebb aprósággal egybefűzi. Az 
iskola eredetének leírása után Zeno és közvetlen tanítványainak rend
szerét ismerteti, a mely a létre, a világra, az emberre, az igazságra, a 
dialektikára, a legfőbb jóra, a vallásra és isteni igazságszolgáltatásra
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vonatkozik, s összehasonlítja a stoioismus első és utolsó stádiumát. 
A munka tehát inkább a rendszer és változásainak hű leírása, mint az 
egyes stoikusok életének vázlata. A régi szövegeket híven idézi s egy
általán arra törekszik, hogy e bölcsészeti systemát tisztán és világosan 
előadja. Az ő valamint Thamin könyve a mellett szól, hogy a stoának 
Francziaországban sok híve van, s ha nem is állítják fel a stoicismust 
mint tant, legalább kimutatják, hogy történeti érdekén kívül egyes nagy 
problémák feloldására még mindig alkalmas.

•Egy másik philosophus Dunán, Zenonis Eleatici argumenta (37.1.) 
ez. thesisében az ismeretes Zenoi argumetumokat röviden, de világosan 
bírálja. Művének felosztása adja a tartalmat: Stádium, Sagitta, Achilles, 
Achilles et Dichotomia comparantur, s erre egy rövid végszó. Szemére 
vetették a szerzőnek, hogy thesisének a históriai keret hiányzik, hogy 
nem tüntette fel eléggé ez argumentumok történetét Zeno után a me- 
garai iskolában. De Dunán csak röviden ki akarta mutatni, hogy a négy 
argumentum közt csak egy jó — a dichotomia, a másik három rossz 
8 hogy a képzelet tételeit nem lehet tárgyakul tekinteni, a mennyiben a 
képzelet maga soha sem tartalmaz ellenmondást. Ezt a szerző bővebben 
fejtette ki a franczia thesisben : Essai sur les formes a priori de la sensi- 
bilité, mely a latin thesissel összefügg, de ennél sokkal becsesebb.

Nem nagy értékű Mónin (73. 1.) kis műve: De unitate religionis 
homericae in Made. A szerző azt hiszi, hogy a mythologia kutatói eddig 
nem ügyeltek eléggé egy az Iliasban kimutatható vallásos felfogásra. 
Szerinte úgy mint a rómaiaknál a görögöknél is egy bizonyos időszak
ban fejlődött a numen fogalom. S erre három részben (De numine phy- 
sico, de numine psychico, de numine nominali) ezen feltevést bizonyí
tani akarja, a nélkül, hogy maga tisztában volna e numen lényegével. 
Azt hinné az ember, hogy német thesis. Az egész a levegőben függ, 
alap nélkül s a következmények nem védhetők. Mónin azt találja, hogy 
a görög Pantheonban oly istenségeket találni, melyek természeti erőket 
képviselnek, mások istenített hősök, s végül elvont fogalmak. Azt hiszi 
tehát, hogy a kapocs, a középpont, mely körül mind forog, a Numen, 
amit eddig csak a latin népeknél ismertek ; s ebben találja az egységet, 
a mely a görög mythologiának eddig hiányzott. Dolgozata sok érdekes 
adatot tartalmaz, különösen ott, a hol a Numen befolyását a mythologi- 
kus processusra mutatja k i; mint változott át a Numen némelyeknél 
istenséggé, másoknál pedig megmaradt. A kettős homéri neveket is fel
használja a Numen magyarázatára. A dolgozat szóval egy eleve fel
állított thesis, a melylyel a szerző erőszakosan egybe akarja hangoz
tatni a homéri kifejezéseket.

Biztosabb alapokon nyugszik Thiaucourt thesise De Johannis 
Sióban eclogis earumque fontibus (90. 1.), már azért is, mert a szerző

Digitized by LjO O Q  Le



86 KONT IGNÁCZ.

előzői Diels és Wachmuth voltak. Ez a dolgozat, valamint a később 
említendő Cicero bölcsészeti iratairól ugyanattól a szerzőtől, nem mu
tatnak önálló kutatást; inkább csak kibővítik, megvilágítják, rendezik 
az eddigi eredményeket. Stobaeus, az biztos, más írókból merített, d& 
ritkán megy vissza az eredeti forrásra, többnyire korábbi compilatiók- 
kal elégszik meg. De melyek voltak e compilátiók ? A szerző szerint 
Stobaeus forrása az Eclogae pbysicsB szerkesztésénél egy Aetius nevű író, 
de a kiről semmi biztosat nem mondhatunk. Ez az Aetius maga is com- 
pilator volt, a ki a Placita philosophorum nevű gyűjteményekből merí
tett, mint Plutarchos tette a neki tulajdonított Placita-kban. Az Eclogae 
ethicae forrása pedig Arius Didymus, a ki Augusztus korában élt, híres 
grammatikus, az imperator barátja.

Daczára a compilatáónak, Stobaeus művének bizonyos egységet 
adott, s fia tanítására az akkori bölcsészet tanaihoz fordult, az akadémi
kusokhoz úgy mint a stoikusokhoz. A munka két első fejezete Stobaeus 
életéről, műveiről, kéziratairól és kiadásairól önálló értékkel nem bír.

Végül fel kell említenünk Deltour görög irodalomtörténetét 
Hűtőire de la littérature grecque (713. 1.), mely inkább a középiskola 
szükségleteinek felel meg, de vonzó előadása és a közölt mutatványok 
hű fordítása miatt tanárjelöltek kezében is forog. A görög irodalom 
története ez, kezdettől a byzantiumi korig. Egyes fejezetek, melyek 
régiségtani magyarázatokra szorulnak, mint a dráma a színi játékok 
berendezésével, a szónoklat az attikai perrendtartással, elég világosan 
vannak feltüntetve, de a homéri kérdést nagyon felületesen érintette a  
szerző. A közlött mutatványok mindig a legnevezetesebb részleteket 
nyújtják s az egyes írók bírálata rövid ugyan, de mindenütt velős és 
helyes. Csakis franczia forrásokra vagy a németből fordított művekre 
utal a szerző.

2. Görög régiségek. E rovat alá nemcsak az archaBologiai műve
ket, hanem a görög állami, társadalmi éB magánéletre vonatkozó irato
kat is soroljuk. Számok rendesen nagyobb mint az irodalomtörténeti és 
kritikai műveké, mert az École d’Athénes e rendbeli munkára készteti 
tanulóit, s tudjuk, hogy a jó írók legnagyobb része innen kerül ki, 
miután az École normale három évi kurzusát bevégezték. Ugyanezt 
mondhatjuk a római régiségekre vonatkozólag, a hol az École de 
Bome-on kívül még az algíri és tunisi archneologiai kutatások nagyban 
előmozdítják az ókori emlékek tanulmányát.

Szóljunk először a görög archaBologiai művekről.
Pottier, Quam ob cansam Graeci in sepulcrisfiglina sigilla\depo8uerint 

(124.1.) ez. latin thesise úgy az archaeologíára mint a halotti kultusra 
vonatkozik. Ismeretes, hogy a myrinai szobrocskák egy kis-ázsiai nekro- 
polisból kerültek ki, a melyet az École d’Athénes több tagja, mint
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Beinach, Pottier és Veyries tüzetesen ismertettek a Bulletin de corres- 
pondanee hellénique-ben. E szobrocskák a t&n&gr&i alakokhoz hasonlí
tanak s nagyon valószínű, hogy a tanagrai minták szolgáltak alapul. 
Pottier thesisében ezen emlékek használatát és jelentését tünteti fel. 
A mű első része az eddigi véleményekkel foglalkozik, egyeseket elfogad, 
másokat megczáfol. A valódi munka a második rénzszel kezdődik. Osz- 
szehasoolítja a régi szövegeket, melyeket az írók és feliratok nyújtanak, 
az emlékeket, melyeket az ásatások napvilágra hoztak, s a következő ered
ményekre ju t: E szobrocskáknak nem volt határozott rendeltetésok. 
A művész saját ízlése szerint több nembelieket alkotott, a vevő szándéka 
szerint vásárolt, s vagy házi isteneinek, vagy ex voto-nak vagy a mane- 
seknek szánta. A sírokban talált szobrocskák az élők kegyeletének em
lékei a holtak iránt, a kik némileg istenségek. Valamint a templomokban 
szobrokat, serlegeket, tálakat vagy egyéb értékes vagy értéktelen dolgo
kat áldoztak, úgy a sírokban vagy szobrocskákat vagy vázákat raktak 
le. Magokban tehát e tárgyak semmi vallásos vagy halotti szertartáshoz 
nem tartoznak, csak a sír adja meg nekik e jelentést.

Ha szerző egy kissé túl is megy a határon, thesise oly sok finom 
megjegyzést tartalmaz, hogy mindenki érdekkel olvashatja. Valószínű, 
hogy e szobrocskáknak mégis biztosabb jellegök volt az életben. Ha a 
legrégibb korban a holttal mindent, szolgáit, lovait és bútorait elte
mették, úgy később tán jelképileg e szobrocskákat adták sírjába, kik az 
élőket helyettesítették, de másrészt be kell vallani, hogy oly alakokat is 
találtak, melyek a köznapi életet ábrázolják, így kenyér sütőket, borbé
lyokat, egy polgárt a ki szamarát a vásárra hajtja, egy tanítót két tanít
ványnyal, kik közűi az egyiket bünteti, a másikat öleli.

Egy fénynyomat a legkiválóbb myrinai alakokat ábrázolja.
Pottier franczia thesise: Étude sur les Lécythes blancs attiques a 

représentationis funéraire, (160. 1.) a vázákkal foglalkozik, melyek halotti 
szertartásokat ábrázolnak. A művészeti érdeken kívül a vallásos is fon
tos. Innen a thesis két része: La Beligion, l ’Art. A thesis azt mutatja, 
hogy e festett vázák segítségével az ókori szövegeket nemcsak magya 
rázni, hanem meghatározni és megtoldani is lehet. A vallással foglalkozó 
rész négy fejezetre oszlik, a halottak négyféle ábrázolása szerint, h 
mit a műhöz csatolt négy tábla ábrázol, u. m. a halott kiállítása, sírba 
tétele, az alvilágba szállása, s a halotti szertartás a síron. E festett vá
zák sok helyen magyarázzák a régi írókat, a mi a hallotti szertartásokat, 
a halott ruháit stb. illeti; csakis innen láthatjuk a tárgyak felállítását a 
halott körül és a XiíxuSo? használatát. A rokonok állása a holt körül vala
mint a gyász szokásai tisztán olvashatók ez emlékeken. A madár a ha
lott ágya felett a család madara, mely az ifjakat és lányokat mindenütt 
kisén. A két genius, Thanatos és Hypnos, a halottat a mellé he
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lyezik. E két genins a Sarpedon mythusból ered. Hermes Psychopom- 
post és Charont is látjuk e vázákon; Hermes tisztán görög felfogás, 
Italiában e mythus soha sem volt népszerű; Charont valószínűleg a 
görögök és etrnskok egy közös forrásból tanulták ismerni, Homér ée 
Hesiod még nem ismeri. — Egy érdekes fejezet a halott körül végzett 
szertartásokkal és gestusokkal foglalkozik; Euripidész Alkestise néhány
ról megemlékezik. Főfontoságú a <rn{Xi) és magyarárata. Az «RcoXov 
egy kis fekete, szárnyas genius volt; vagy egészen meztelen, vagy a ha
lott ruháit viseli. Eredetileg ez a halott lelke ; Patroklos lelke ily alak
ban látja Hektor megaláztatását. A festett vázákon ez az et&oXov halotti 
Erossá változik át. Az első rész utolsó fejezete a különböző halotti szer
tartásokat összegezi.

A Xijxu£o;-ok művészeti leírását a szerző a második részben adja ; 
elmondja a készítési módot, az ipar és művészet szempontjából jellemzi 
őket s végül a még kiadatlanok lajstromát és leírását adja. Három szá
zadon át az V—Il-ik századig £. e. virágzott ez az ipar, melynek leírá
sában a szerző a görög művészeti ízlés kitűnő ismerőjének nyilvánul.

A régiségek ezen ágához tartozik Haussoullier műve Quomodo 
sepulcra Tanagraei decoraverint (110. 1.), a mely a szerző által végzett 
ásatások egyik eredménye. A tanagrai nekropolis három részre oszlik, 
ezek topographiája és leírása képezi az első részt. A másodikban a sírok 
berendezését, a halotti emlékek domborműveit, a sírok alakját s azok 
tartalmát, épen a híres tanagrai szobrocskákat, melyek N. Sándor kor
szakából valók, egyáltalán mindent a mi boeotiai e nembeli művészetre 
és kultusra vonatkozik, ismerteti. Sok újat a szerző nem hozhatott 
napvilágra; általános eredményekre nem jutott, inkább osekély részle
tekre vetett új világot; Pausaniast nem eléggé használta fe l; nagyon 
gyakran általánosít ott, a hol nincs elegendő anyag hozzá, s gyakran 
tulajdonít Tanagrának s általán Boeotáának oly művészeti eljárásokat, 
melyeket egész Görögországban találunk. Sokkal nagyobb sikerrel tár
gyalta a szerző Attika municipalis életét, melyről később szólunk.

Az athéni iskola egyik korán elhalt tagjának Veyries-nek egyetlen 
és utolsó műve Les Jigures criophores dans Vart grec, Vart gréoo-romain et 
Vart chrétien (81. 1.) czímmel azt bizonyítja, hogy eredetileg egy ph(B- 
niciai criophor (koshordozó) typus létezett, mely később Görögország
ban, különösen Eubceaban és Bceotiában terjedt el. Eredete arra vihető 
vissza, hogy az áldozók az áldozati állatokat az isteneknek vállaikon 
hozzák: régenten tehát nem volt pásztori jelentésük. A kos az áldozat, s 
nem egy pásztoristen attribútuma. E jelentést csak Görögországban 
kapta, a hol a Hermes és Apollo mythusa, kik pásztorok voltak, nagy 
befolyással volt rá Idővel a művészet reálisabb lett s a typus eredeti 
jelentését egészen elvesztette, úgy hogy a kis szobrocskákon az eredeti
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Hermest Silenus vagy egy satyr helyettesítette. A római művészetben 
minden symbolnm elvész. Itt az idyll és pásztordal befolyása alatt, a 
mely irodalmi ág a későbbi görög írókkal Rómába hatolt, a criophor 
istenségek helyett vadászokat, földmívelőket és pásztorokat ábrázoltak.

A keresztény mythns jó pásztora a görög-római művészetnek és 
a? evangélium mondáinak kifolyása. A jó pásztor a görög-római typus, 
mint Pompéji falképein a közönséges pásztorok öltözetében található. 
Ez az alak népies lett, mert nagyon híven adta vissza a jó pásztor 
legendáját.

Veyries is mint Pottier és Reinach a myrinai ásatásokon részt 
vett; ott betegedett meg s tért vissza Smyrnába, a hol a franczia 
kórházban meghalt. Első műve éles megfigyelőre és szorgalmas bú
várra vall.

A következő mű Dument et Chaplain, Î es Céramique* de la Gréce 
propre egyik szerzője, Dumont, szintén meghalt s művét nem fejezhette 
be. Nem ifjúkorában, de mégis korán halt el az Écola fra^aise de Rotne 
alapítója és az athéni iskolának, melynek igazgatója volt, újjászervezője. 
Mély archsolgiai tudomány finom ízléssel párosult Dumont-ban, a ki a 
közoktatás terén is hervadhatatlan babérokat szerzett, ő  mint az egye
temi oktatás igazgatója a minisztériumban, a fakultásokat gyökeresen 
átváltoztatta; neki köszönhető, hogy most valódi tanárjelöltek készül
nek a Sorbonne-on úgy mint a vidéki egyetemeken, s a tanárok nem 
elégesznek meg phrasisokkal, hanem tanítványaikat oktatják, úgy mint 
a német egyetemeken. A modern nyelvek mívelése a főiskolákon is ő reá 
vihető vissza. Az Institut egyik legbuzgóbb tagját, a felsőbb oktatás 
valódi reformátorát vesztette el benne.

Dumont és Chaplain — ez utóbbi az Académie des beaux-arts 
tagja —  a megjelent két füzetben a festett vázákról szólnak. Az első 
mrir 1881 ben jelent meg és a X. század előtti korszakot ölelte fel. His- 
sarlik, Santorin, Ialysos, Mycen© és Spata képviselik az öt typust, 
melyek egymásután fejlődtek. Ezek összehasonlításából Dumont azt 
következtette, hogy a középtenger keleti részén a civilisatió e korban, 
mely a trójai háborút megelőzi, egy és ugyanaz volt. Az archeeologiai 
leletek, görög mondák, a keleti források e félig belföldi, félig ázsiai 
civilisatiót elég híven feltüntetik.

Az ezt kővető korszakot a második füzet (80.1. 10 fénynyomat) 
tárgyalja. Itt főleg a miloi és santorini vázák jönnek tekintetbe, de a 
typus a görög világ egyéb helyein is található. Egy szabályszerű, lineá
ris díszítés főjellegük; e díszítés azonban oly sok változatban fordul elő, 
hogy e geometrikus stylus, melyet már a myeeniei leletek is mutatnak, 
fénykora volt. Minthogy a typus Görögországon kívül, Olasz-, Német-, 
Magyar* és Svédországban is előfordul, e typusnak ariai eredetet tulaj
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donítanak. Dumont ez állítás ellen szól. Szerinte e typus már haladást 
mutat, s tán ázsiai vagy pboenieiai eredetű. — Az athéni és phalerei 
typus a trójai háború utáni időkbe esik. Itt már emberi alakokat látunk, 
jeleneteket, melyekről az Ilias szól. E fejezet eredményei megegyeznek 
Helbig kutatásaival, melyet Das homerisehe Epos, aus den Denkmálern 
erláutert (1884) ez. művében közzétesz. Dumont műve ettől egész füg
getlen b előbb is jelent meg. — Az utolsó fejezet az e korszakban nyil
vánuló keleti befolyásról szól, s a mű legbecsesebb része nagyszerű fel
fogásánál, az egyes tények csoportosításánál s az ezekből vont követ
keztetéseknél fogva. Az orientalis stylus három korszakát külömböztetí. 
meg; a legrégibben az egyptomi befolyás uralkodó, azután következik ae 
assyriai, sok ékítménynyel és nehézkes alakokkal; a homéri epos civi- 
lisatiója e korszaknak felel meg; végül a perzsiai, amint Persepolis ma
radványai mutatják. E harmadik korszak alatt Görögország is eredeti 
műveket hoz létre. A következő két füzet a festett vázák fénykorát 
adta volna. Tán Chaplain egy más archeológussal egyesülve e nagy 
munkát befogja végezni.

A görög építészet egyes emlékeit a feliratok segítségével szépen 
magyarázhatják. Ezt bizonyítja Choisy műve : É tud.es épigraphtques sur 
V architecture grecque (235. in—4°), amely négy nagy tanulmányt tar
talmaz. Először a Piraeus tengeri arsenáljáról szól, a mely épületből egy 
kő sem maradt, de egy 1882-ben feltalált felírat az arsenál helyén elég 
behatóan szól az épület tervéről, melyet Philon, híres építész emelt. Má
sodszor Athén falai felépítésének terve, mely feliratokat már Otfried 
Müller ismertette, de Choisy kiegészíti őket s egyes részleteket ja v ít ; 
harmadszor az Erechtheion egyes részeinek költségvetése, mely felirato
kat Bangabé fordította fraucziára, de melyek egy építésre, mint Choisy, 
vártak, hogy teljesen érthessék őket; negyedszer a Livadiában eszközölt 
nyilvános építkezések, melyek közt több oszlop, a melyeket feliratoknak 
szántak, terve és költségvetése. Ezenkívül Choisy még más 12 hason- 
tartalmú feliratot magyaráz, melyek az előbbi négy felvilágosítására 
szolgálnak. A magyarázatok Herodot, Thucydides, Strabo és Plutarchos 
egyes helyeire fényt vetnek; az athéni technológia, a pénzügyi szabály
zatok, melyek e nagy építkezésekkel jártak, s melyek a lehető legna
gyobb pontosságot mutatják az athéniek részéről, mindez Choisy tanul
mányai folytán a legegyszerűbb megfejtést nyeri.

Louis de Ronchaud a Louvre főigazgatójának La tapisserie dans 
Vantiquité (157.1.) ez. műve tulajdonkép Athéné peplosának és a Parthe- 
non belső díszítésének van szentelve. Bevezetésül mindazt adja, a mi 
az ókori szövésre és hímzésre vonatkozik, nem csak a görögöknél és ró
maiknál, hanem a keleti népeknél is. Szövegek és ókori emlékek szol
gálnak alapul. A hímzett kelmék és a szövetek, a szentélyek mellett
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felütött sátrak és a szobrok öltözete, mindezen fejezetek csak beveze
tésül szolgálnak a Partbenon belső díszítésének kérdéséhez. Itt Bon- 
chand Enripides Ionjának ismeretes helyére vonatkozva, a mely Athéné 
templomára az Akropolison czéloz, azt akarja bizonyítani, hogy a naos 
belső tornácza szövetekkel volt körülvéve, úgy hogy az arany és elefánt- 
csont szobor körül volt véve e díszítésekkel, sőt feje felett is szövetek 
egy boltozatot képeztek, s így a szobor egy sátoralakú elzárt helyen állt. 
Chipiez ez ellen szól s azt mondja, hogy sem a Parthenon belső, sem 
külső részén e szövetek nem léteztek, hanem csak egyes szertartások 
alkalmával voltak láthatók, a mint az enripidesi hely is csak az áldozat 
idejéről szól, s e végett üti fel Ion a sátort. Bonchaud művének azonban 
az az érdeme, hogy e kérdést először felvetette, s azóta többen szólnak 
hozzá.

Az ókori archieologiai egy más érdekes, de nehéz problémája a 
következő műben nyert kellő felvilágoaítást: Uencaustique et les autres 
proeédés de peinture chez les anciens, pár Henri Cros, statuaire et peintre, 
et Charles Henry, bibliothécaire á la Sorbonne (130.1.).

Az ókori régiségek egyes kérdései néha csakis szakemberektől és 
tudósoktól karöltve oldhatók meg. Ilyen az említett műben tárgyalt 
enkausztika, vagyis a régiek eljárása, midőn viaszra festettek. E festé
szetre vonatkozó görök és római adatok nagy szorgalommal vannak 
összegyűjtve s oly módon magyarázva, hogy most az ókori művészet 
ezen ága tisztán és világosan áll előttünk. A szerzők az ókori művészek 
műhelyeibe vezetnek be, leírják azokat, a szerszámokat, melyeket hasz* 
náltak tüzetesen ismertetik, s a mit a tudós az ókori szövegekben talált 
azt a művész alkotó ereje feleleveníti. A szerzők a feltalált eljárást ma
gok is megkísérelték és feltűnő eredményekre jutottak. Az Akadémia 
elismerte, hogy Cros és Henry kísérleteit a legszebb siker koronázta.

Az ókori emlékek után érintsük most az ókori intézményeket.
Dubois két műve átmenetet képez. A latin thesis De Co insula 

(69.1.) a Cos szigetén véghez vitt ásatások eredménye. A szerző nagy 
óvatossággal mellőzi mindazt, a mit előzői, különösen Bayet a sziget
ről mondottak. Néha e miatt a thesis hiányosnak látszik. Az első 
rész a sziget topographiájával foglalkozik, a régi városok és szentélyek 
helyzetét mutatja k i; több demos fekvését tüzetesebben határozta meg 
8 különösen az Asklepieion topographiájára vetett új világot. A második 
rész sok ismeretlen felírat segítségével a sziget lakóinak vallásos szertar
tásait és szokásait írja le. Három kultus külömböztetendő meg; a nyil
vános, a családi és a magánkultus. A nép három dóriai tribusra volt fel
osztva ; e tribusók kultusa, mely eredetileg nyilvános volt, később forma- 
lismussá vált. A talált feliratok e három felosztás szerint sorolvák fel, 
csak kár, hogy a szerző őket minden fordítás és magyarázat nélkül
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nynjtja. Az Y. ik században a tribusok kultusa még némi fontoseággal 
bírt; a maoedoni uralom alatt csak egyes társulatok vesznek részt az 
összejöveteleken s az állam csak rendőrileg lép fel s arra kényszeríti őket, 
hogy határozataikat az illető hatóság elé terjesszék szentesítés végett. 
E második rész tisztán Dabois kutatásainak eredménye.

A dolgozathoz csatolt három topographiai rajz a legteljesebb, a 
mit e téren felmutathatnak.

A franczia thesis az setoliai és aehajai szövetségek történetét adja, 
Les ligues étolienne et achéenne, leur histoire et leurs institations, natúré 
et durée de leur antagonisme (239.1. 2 térképpel) czímmel. A mű három 
részre oszlik. Az elsőben a két szövetség történetét adja a szerző, a 
másodikban — Les Révolutions —  a belső harczokat tárgyalja s végül, 
a legfontosabban, e szövetségek belső szervezetét, a melyben a sok anyag 
daczára még mindig több vitás kérdés marad, annyira, hogy a görög 
történetírók, Polybius, Plutarchos és Aratus kifejezései pouXrJ, oúvo8o«, 
oyyxXíjTo;, még mindig nem határozhatók meg egész pontossággal,

A két szövetség között az aBloliai kevésbbé ismerete*; hatalma tető
pontján a III. században volt. Ekkor az egész éjszaki Görögországot, 
több peloponnesnsi várost és szigetet foglalt magában. Később az aehaei 
fejlődött, egy őt megelőző arkádiai szövetség mintájára. Inkább pelo- 
ponnesusinak nevezhető, mert Sicyon, Megalopolis és más nevezetesebb 
hozzá tartozó városok Achaján kívül feküdtek. Soká azt hitték, hogy az 
aehajai szövetség aristokracziai, az setoliai demokracziai jellegű volt. Ez 
azonban tévedés. Dubois kimutatja, hogy ez ellentét csak egy pillanatig 
tartott; ha a szövetségek történetét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy intéz
ményeik, forradalmaik, politikájuk ugyanazon jellegű volt.

Ily szövetségek csak a harmadik században jöhettek létre, Mint 
Fustel kimutatta, több görög állam, sőt város szövetsége addig lehetetlen 
volt. A municipalis élet oly hatalommal birt hogy minden szövetség 
csak pillanatig tartatott. A veszély távoztával, az egység megszűnt. De 
Nagy Sándor óta a görög államok belátták, hogy ily szövetségekre szük
ségük van sígy a hellenismus meg volt alapítva; a városi érdek az állami 
és hazai előtt háttérbe lép, a politika győz a honi szokások és istentisz
teletek felett. Csak így jöhetett létre e két nagy szövetség, melyek min
den mozzanatát Dobois könyvében híven követhetjük.

Az epigraphiai melléklet a szövegben előforduló főbb feliratokat 
nyújtja.

Athén politikai intézményeivel foglalkozik Hauvette-Besnault két 
tanúlmánya is. De Archonte rege (124. 1.) három részre oszlik: a (ia<rtXEÚ£ 
hivatalának eredete, mily szerepet játszott vallási tekintetben, s végül 
bírói hatalma. Nehéz megmondani, mely évben találjuk először e tisztet. 
A szerző az archon paoiXeús-t azonosnak tartja az egy drákói rendelet-

Digitized by LjO O Q  Le



KÜLFÖLDI IRODALOM. * 93

ben említett paoiXets kifejezéssel, daczára annak hogy Curtius e szót 
a köztársaság kilencz hivatalnokaira vonatkoztatja. Solon idejétől fogva 
tisztább fogalmunk van e tisztségről; a paatXeús az Areopág, az ephetek és 
a Prytaneum elnöke, még pedig vallási szerepénél fogva, mert ez elnök
ség a régi királyok szentelt jogaihoz tartozott. Csakis a nevet
viseli, az ,archon' szó tulajdonkép csak a kilencz tisztviselő elsejét jelenti 
s így a kifejezés archon pcwtXeű; helytelen.

A porctXeú; hatalmi köre vallási tekintetben nagyon érdekes fejezet. 
Hauvette nagy tudománynyal kimatatta, hoyy ez a hatalom nagyon 
korlátolt volt s így Renan egyik hasonlata, a mely a Nagy inquisitor-t 
ez archonnal hasonlítja össze, csak annyiban helyes, hogy mindkettőnél 
a vallás a politika szolgálatában állt. Liturgiái tiszte nem volt; ha 
Platón vallási szertartásokról szól, melyeknél az archon jelen volt, úgy 
ez csak azt mutatja, hogy mint tisztviselő részt vett; a Panathenaeákon 
semmi hivatala nincs, legfőlebb Elensisben játszik némi szerepet. A lepol 
végzik a tisztet, a pacriXeű; kollegáival részt vesz, de semmi módon sem 
tűnik ki, úgy hogy a régi emlékek nem is adnak neki különös attri
bútumot, a mely megkülömböztetné társaitól.

Bírói hatalmáról sem tadnak sokat. Dogma, theologia Athenben 
nem vo lt; ezt Dumont L ’ Ephébie attique ez. művében eléggé kimutatta. 
A pomtaíc mindig elnököl, ha gyilkosság felett Ítélnek ; de ez nem sok, 
s így a szerzőnek igaza van, ha azt mondja; Per se ipsum rex nihil est. 
A rex sacrificulus Rómában sokkal magasabb rangú hivatal volt.

Hauvette franczia thesise: Le* stratéges athéniens (190. 1.) az athéni 
hadvezérek s azok tisztének legteljesebb története. Szintén három részre 
oszlik: A hadvezérek eredete, a hadvezérek az V. és IV. században, a 
hadvezérek a macedoni uralomtól a római hódításig. Az első és harma
dik fejezet nem nyújt sok vitára alkalmat; a legfontosabb rész a máso
dik, mert Athén fénykoráról szól. Kölönösen Perikies szerepe sok érde
kes részletet tartalmaz. Valódi története ez Athén belső életének; kimu
tatja a sok hátrányt, mely a vezérek évenkinti választásából eredt, mint 
sűlyedt az athéni hatalom, a mint egy katonailag rendezett állammal 
volt háborúban, mennyire kellett a hadvezérnek a katona-polgárokat 
kímélnie; a bérenczek csapatairól is érdekes felvilágosítást ad s a mace
doni uralom elodázhatlan voltát mutatja ki. Valódi forrás e mŰ e kér
désre, a melyben mind világosan, történeti rendben s sokkal kimerí
tőbben van tárgyalva, mint a német régiségtani könyvek idevágó feje
zeteiben; Gilbert legújabb művében e részről nagy tudománynyal, de 
oly zavarosan szól, hogy Hanvette könyve minden tekintetben felette áll.

Oviravd értekezése La condition des alliés pendant la premiere con- 
féderation athénienne (58.1.) kimutatja, hogy a szövetség folytán, melyet 
Athén a perzsa hatalom megtörésére és a szigetek védelmére kötött,

Digitized by LjO O Q  Le



94 KONT IGNÁCZ.

Attika nagyon növekedett. Igaz ugyan, hogy Athén sok szolgálatot tett 
Görögországnak, a mennyiben a tengert védte, a perzsákat távol tar
totta, a külföldi betöréseket megakadályozta, a szövetségesek jólétét 
előmozdította, de ezek hozzá szokva a jótéteményekhez, csak a terheket 
látták, melyeket Athén rájok rótt. Athén is visszaélt hatalmával; a szö
vetség pénzével saját belátása szerint rendelt, a város szépítésére hasz
nálta fel 8 mindenütt az aotonomiát elnyomta. A városokat mint meg
hódított tartományokat tekintette, úgy hogy uralmát csak kényszerből 
tűrték, fa’ áváyxr,; mint Thucydides mondja. Ez általános okokon kívül 
minden városban egy Athénnek ellenséges oppositio létezett; ez az 
oligarchia volt, melyet régi hatalmától 'megfosztottak és anyagi érdekei
ben megsértettek. Csak alkalomra vártak; a peloponnesusi háború ezt 
szolgáltatta. A spartaiak Görögország megmentéiként és a városi auto
nómia védőiként léptek fel. Mindenütt jól fogadták őket, s midőn a sici- 
liai expeditio Athén hatalmát megtörre, a szövetség feloszlott. Athén 
bukása a lokális érdekek győzelme a görög egység felett, az aristokra- 
ezia triumphusa a demokraczia erőszakoskodásai felett volt.

A kis mű a szövetséges városok belső életéről is hű képet ad.
Attika municipalis életével egy nagyobb dolgozat is foglalkozik ; 

ez Haussüulter műve: La vie municipale eii Attique. Essai sur l’organisa- 
tion des démes au IV. siécle (231.1.). A szerző e kérdésről már írt egy 
értekezést, melyet az Institut megdicsért. Jelenlegidolgozata methodikus 
leírása az attikai municipalis életnek. A forrásokat nagy ügyességgel 
használta fel, a feliratokból, IssBusból és Demosthenesből annyit merített, 
a mennyit a kérdés felvilágosítására alkalmasnak vélt. Az athéni polgár 
mint a demoshoz tartozó egyén tisztán áll előttünk. A szerző kimutatja, 
hogy mennyiben készített elő a municipalis élet a politikaira; e miatt a 
demost tanulmányozta, a mely elemet legjobban ismerjük. Időrendileg 
a municipalis gyülekezetekkel kellett volna kezdenie, melyek inkább 
vallási, mint politikai jellegűek. Kimutatta, hogy a demosban mint a nép
gyülekezetben egy kis csoport vezeti az ügyeket. Csakhogy a szerző 
e demost mint önálló külön egészet fogta fel, holott maga a demos nem 
határoz f&ntos ügyek felett; a népgyülekezet mindenben felette áll. 
Érdekes a fejezet a polgárok feljegyzéséről az anyakönyvbe, a lexi- 
archusokról valamint az adoptióról az atya halála után szóló. A pénzügyi 
részt a legnagyobb pontossággal tárgyalta a szerző; új világot vetett 
kevésbbé ismeretes demosokra, mint a pireusira, az eleusisire. A mun* 
kából csak az általános szempontok és a philosophiai következtetések 
hiányzanak. A két részben, melyből a munka áll, a demos polgári és 
vallási szerkezetével tökéletesen megismerkedünk, sőt a svájezi és fran
czia municipalis viszonyokkal is találunk összehasonlítást, de a szerző 
csak tényeket, csak biztosat ad, minden reflexiótól tartózkodik, a mi tán
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némi szempontból helyesebb is. Műve mindenesetre teljesebb képet ad a 
demosokról, mint az eddigi monographiák.

A  rómaiak uralmáról Delosban Homolle monographiája szól: Les 
Romáin* a Delos (84.1.) Homolle, az ifjabb Demzedék egyik legnevezete
sebb epigraphusa, hangyaszorgalommal gyűjtötte össze a delosi felirato
kat, melyek a római uralomra vonatkoznak. E kolonia története egyike 
a legérdekesebb fejezeteknek Görögország viszonyairól a római uralom 
alatt. A görög szabadság idejében Delos híres szentély volt, de csak har
madrendű kereskedelmi város. A rómaiak egy századon át a görög világ 
kereskedelmi középpontjává alakították át. 250 körül találjuk az első 
római telepitő nevét a feliratokon, a második század elején Bóma és Delos 
közt hivatalos kereskedelmi viszony áll be; 197 körül Delos elismeri 
Bóma védnökségét; egy római hivatalnok évenkint Delos oltárán áldo
zatot mutat be.

166-ban Bóma Delost Athénnek engedi át, a mely város egy prce- 
fectust küld oda, de a szabadság elvesztése kereskedelmét nagyobbra. 
Delos szabad kikötő lesz és átveszi Bhodos örökségét. A kis házakat 
lerontják, nagy palotákat, rakpartokat építenek, kereskedelmi és ipar* 
társulatok alakulnak; a legnevezetesebbek az itáliaiaké, Merkúr és Maja 
védnöksége alatt. A Mercuriales-ek valódi hatalmat képeznek a város- 
bán; egy tornáczot építenek, mely Homolle ásatásai ntán Ítélve a sziget 
legnagyobb épülete volt. Ez a kolonia annyira hatalmas, hogy Oorinthns 
lerombolását kéri; Delosból a római befolyás egész Görögországra ki
terjedt.

Mithridates ostroma ez állapotnak véget vetett; Delos egy ideig 
szabad lett, de 86-ban Bóma Athén hatalma alá helyezi. Még egyszer 
felvirágzik, de csak rövid időre; K. e. 45-tól fogva nincs felirat; Pausar 
nias idejében a sziget puszta volt.

A ki a taurisi félsziget ókori földrajzával és történetével meg akar 
ismerkedni, annak Thirion latin thesise, De civitatibus quae a Qraecis in 
Chersoneso Taurica condüae fuerunt (120. 1.) szolgálhat útmutatóul. 
Megtanulhatja belőle a városok fekvését, az időpontot, midőn a görögök 
ott telepítvényeket alapítottak, e koloniák nyilvános és vallási intézmé
nyeit, azok történetét először Mithridates idejéig, azután a római uralom 
alatt egészen a barbárok betöréséig s végül a byzantiumi uralom alatt.

Ha az .előbb említett topographiával és lokális történettel foglal
kozó theaisek autopsián, ásatásokon alapulnak, úgy Thirion műve, a ki 
nem volt az athéni iskola tagja s az általa leírt helyeket nem látta, 
inkább csak az eddig ismert műveken alapszik. Jó összefoglalás, de nem 
több. Különben e thesis nem mentette volna meg a bukástól, ha 480 
lapra terjedő történeti tanúlmánya a metzi protestantismus történeté
ről nem mutatná a derék historikust.
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Egy ókon emléknek köszöni létét Lafaye latin dolgozata: De poe- 
tarum et oratorum certaminibus apud veteres (120.1.). Ez emlék a capito- 
liumi muzeumban Kómában látható. Sírkő, a melyen egy 12 éves fiú 
tógában, kezében könyvtekercscsel látható. A felette levő babérkoszorú 
a költőre mutat. Valóban a 12 éves Q. Sulpicius Maximus 52 görög poéta 
felett győzött egy versenyben 43 improvisált sorával, melynek tárgya: 
Jupiter a napnak szemrehányásokat tesz, hogy szekerét Phaethonra bízta. 
A fiatal költő szülői az utó világot gyermekök fényes tehetségéről meg 
akarván győzni, e verseket is a kőre vésették, azonkívül két görög 
epigrammát, a melyek róla szólnak. Ez emléket Lafaye művének elején 
látjuk. Midőn 1871-ben a Porta Salaria mellett kiásták, Visconti egy 
érdekes monographiában leírta. Feltűnt Lafayenek, hogy e költői ver- 
senyekről, melyek századokon át tartottak Rómában, oly kevés hír jutott 
ránk. Tizenkét fejezetben ez ókori agonok leírását adja, négy fejezet a 
görög, nyolcz a római versenyeknek van szentelve. Az első négy nem ér 
sokat; a szerző jobbban tesz vala, ha ezekről csak a bevezetésben szólt 
volna s mindjárt a római versenyekről értekezik. Léteztek-e ilyenek a 
köztársaság idejében ? Lafaye Mommsen véleményét Bitsehl ellenében 
fogadja el, azaz, hogy Augustus idejéig nem ismertek Rómában verse
nyeket, daezára a Cicero korában létrejött írói társulatoknak. Augustus 
Nápolyban minden öt évben vesenyt rendezett; ezek az Augustaliák; 
Státius atyját és magát a költőt ezeken koronázták meg. Nero e szokást 
Rómába vitte át, a Neroniákou saját költeményeit olvasta fel. De halála 
után e verseny megszűnt. Csak Domitián alatt alapíttattak meg hosszú 
időkre; ez az ágon Capitolinus, a melyet 86-ban rendeztek először —  az 
említett 12 éves költő 94-ben ebben a versenyben győzött — e amely az 
ókor végéig tartott. Evvel foglalkozik főleg a thesis, kimutatva a fel
iratokból és szövegekből a költőket, kik részt vettek, a győzteseket. E ver
senyen a császár elnökölt a flaviusi papokkal együtt. 400-ban egy ren
delet eltörölte, úgy mint a vidékieket is, melyek közt legnevezetesebb volt 
a lyoni. Nagy befolyásuk az irodalomra nem volt; a görög versenyekkel 
ellentétben, melyek népies intézmények voltak s az irodalomban oly 
nagy szerepet játszanak, e római versenyek magánemberek intézményei, 
rhetori gyakorlatok színhelyei, költői productió nélkül. A thesis mint 
adalék a római császárkori irodalomhoz eléggé érdekes.

Lafaye franczia thesise a mythologia körébe vezet; Historie du 
culte des divinités d’Alexandrie hars de V Ryypte; depuis les origines 
jusqu’á la naissance de l’ecole néo-platonicienne (342.1.). A czím eléggé 
mutatja, mily roppant anyagot karolt fel a szerző. Sokat írtak már erről. 
Mindazok, a kik a keresztyénség eredetéről szólnak, e korszak mytholo- 
giájára mennek vissza. Lafaye némileg boszantja az olvasót. Ép ott végez, 
a hol a kérdés érdekes része, a keleti kultusok és a keresztyénség harcza,
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kezdődik. Műve külömben két részből áll; egy mythologiai 8 egy archa&o- 
logiaiból. Az első «Les textee • ezímmel az segyptomi istenségek, Serapis, 
Isis, Harpoerates, Annbie stb. eredetéről szól röviden; azután szép képet 
találunk Alexandria alapításáról, a különféle kultusokról, melyek e 
világvárosban egymás mellett léteztek. Egy más fejezet az alexandriai 
istenségek lassú terjedését a görög világba és Bóma körül mutatja; a 
római kultusnak külön fejezeteket szentel Lafaye. Itt szúrta közbe a 
forrásokról szóló czikket, a mely azonban nincs helyén. Három fejezet
ben ismerteti a kultust: a tant, a szertartásokat, a papokat 8 végül a 
római társadalom harczát e kultus ellen, annak kiterjedését a biroda
lom nyugati tartományaiban.

A második rész tLes Monuments* ezímmel, sokkal Önállóbb. 
Nagyon érdekes és magvas fejezeteket találunk itt az Isiumról Pompe- 
jiben, topographiai rajzokkal; a Bómában épült alexandriai templomok 
és végül más emlékek, melyek az egyptomi kultusra vonatkoznak, szin
tén behatólag vanuak tárgyalva. Végül egy katalógus 234 számmal, 
mely ba nem is tökéletes, mégis élénk rajzát adja a roppant nagy kiter
jedésnek, melyet e keleti kultnsok Bómában s környékén nyertek.

Egy műről kell itt megemlékeznünk, mely ugyan nem tartozik 
szorosan véve keretünkbe, de a mely fontosságánál és úttörő eredmé
nyeinél fogva mindenkit, a ki a byzantiumi korral foglalkozik, nagyban 
érdekel. Ez Schlumberger műve Siyülot/raphie de C Empire byzantin, 1100 
rajzzal, 749.1. 4°. Míg Kirchhoff a Corpus Inscr. Gr®c. negyedik köte
tében csak 70 byzantiumi pecsétről szól, a Corpus megjelenése óta vagy 
200-at ismertek még, Schlumberger 3000-et magyaráz. A byzantiumi 
pecsétek valódi Corpus-a ez. Több évi fáradozás utáu a szerzőnek sike
rült az arcbsBologia ezen kévéséé ismert ágát új világba helyezni, úgy 
hogy most a byzantiumi régészetnek ez tán legjobban ismert része. 
A 93 lapnyi bevezetés e téren oly úttörő, mint Franz Elementa-i egy 
félszázad előtt a görög epigraphia terén voltak. A byzantiumi írók, 
mint Codinus és a Porphyrogeneta, több irata csak e munka folytán 
nyer felvilágosítást.

Sch. művét öt részre több alosztálylyal osztotta be, úgy hogy 
minden későbbi lelet az egyik vagy a másik rovat alá rendezhető. Elő
ször a földrajzi sorozatot tárgyalja, mely az egyes tartományok és püs
pöki székhelyek pecséteit adja, azután következnek a hadsereg, a papság, 
a politikai és városi hatóságok s végül a byzantiumi családok pecsétei. 
Ha meggondoljuk a sok nehézséget, melyet e pecsétek feliratainak olva
sása okoz, a biztos eredményeket, melyeket Sch. úgy a történet, mint a 
politikai földrajz számára kiderített, a szerző egyéb érdemeit a numis- 
matika terén, úgy nem csodáljuk, ha az Institut e munka folytán tagjá
nak választotta. Kebelében Saulcy halála után a numismatika így még 
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nem volt képviselve. Ily érdemeket kell itt szerezni, hogy valaki az 
Akadémiába bejuthasson.

Sch. e nagy művének megírása mellett egy elhunyt nagy archeo
lógus elszórt műveit is sajtó alá rendezte. Ez Longpérier, a ki nagyobb 
művein kívül vagy 400 czikket és kritikát közlött franczia és külföldi 
folyóiratokban. Sok egészen ismeretlen volt, pedig ninos egy sem, a mely 
eredeti dolgot ne hozna. Hat vaskos kötetben adta ki Őket Soh.; a hete
dik az indexet fogja tartalmazni. E hat kötet közt egy őrientalis archseo- 
logiával foglalkozik, kettő görög, római és galliai régiségekről szól; a 
középkor, a renaissance és az amerikai régiségek három kötetre terjed
nek. A klasszikus ókorra vonatkozó kötetek 164 kisebb-nagyobb czikket 
adnak, melyek a görög és latin epigraphiával, a festett vázákon ábrá
zolt mythologiai jelenetekkel, az üias töredékeit tartalmazó papyrussal, 
régi műemlékekkel, a Louvre több híres alakjaival foglalkoznak. Mind
egyik czikkből meríthető valami, s ha egyes dolgok elavultak is, úgy 
még mint errata-k is érdekesek. Longpérier a középkori és a renaie- 
sance numistikája terén még ma is elsőrendű tekintély. Nagy geniusa 
három világkorszakot ölelt á t; emlékét legjobban e hat kötet őrzi meg, 
melyek azonban csak az Index megjelenése után lesznek teljesen 
élvezhetők.

Bovatunk végére jutottunk. Az első jelentésben említett nagyobb 
munkák e téren szépen folytatódnak. Rayet, Monuments de Tart antique 
kiváló művéből nem sokára a harmadik rész jelenik meg; Perről és 
Ckipiez Ókori műtörténetéből a három első kötet teljesen elkészült. 
Nagy kíváncsisággal várjuk a negyediket, a mely végre a klasszikus 
földre fog vezetni s a mű legeredetibb része lesz.

(Folytatása köv.)
Dr. Kont Ignácz.

Grundzüge dér tragischen Knnst. Aus dem Drama dér Griechen ent- 
wickelt von Oeorg Günther. Leipzig, Berlin. Wilh. Friedrich. 1885. 
543 lap. Ára 10 márka.

Eét kiváló munka jelent meg utóbbi időben a tragoedia elméleté
ről, az egyik a Beöthy Zsolté (A tragikum, Franki. Társ. 1885), a másik 
a fentnevezett. Különbségük egymástól nem annyira a felfogásban, mint 
inkább a tárgy terjedelmében és a tárgyalás módjában nyilatkozik: 
Beöthy deductiv módon jár el, egyszerűen szép és nyugodt hangú stí
lussal írt tanulmányában a tragikum mivoltának fejtegetésére szorít
kozva számos érdekes példával illustrálja elméletének egyes tételeit; 
Günther az inductiv módszert követi, hangja polemikus, irálya nem 
művészi ugyan, de megnyerően élénk és könnyű, knndulva a görög tra-
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gcediából és a tragikumon kívül a dráma technikáját is fejtegetéseinek 
keretébe vonva megállapítja a tragikai művészet körvonalait.

Günther könyve, melyet ezennel bemutatni készülünk, már eddig 
is méltó feltűnést keltett és egyes kifogások és kételyek dac zára kiváló 
elismerésben részesült.*) Egy élesen és önállóan gondolkodó fő kitűnő 
műve ez, melyet kiváló élvezettel olvasunk és lelkűnkben meggazda
godva s további gondolkodásra késztetve teszünk le kezeinkből. Alkal
masint nem csalatkozunk, ha azt hiszszük, hogy Günther új nézeteivel, 
melyeket a meggyőződésnek nagy erejével tud védelmezni, mozgalmat 
fog előidézni az aestbetikusok között. A ki, mint Günther, Sophoclessel 
szemben Aeschylust lépteti előtérbe, megtámadja a tragoedia canonjá- 
nak íróját Aristotelest, kifejti Aeschylus és Shakespeare tragikumának 
és ezzel kapcsolatban minden tragikumnak azonosságát, az el lehet arra 
készülve, hogy szava, akár helyeseljék azt akár nem, utolsónak nem ma
rad. Hasznos mnnkát vélünk tehát végezni, a midőn a következőkben 
Günther művét, közbe vetve esetleges megjegyzéseinket, terjedelmessé- 
géhez képest lehető rövidséggel ismertetjük.

(l-ső fejezet. Alapelvek). A bevezető fejezetben megtámadja szerző 
a mai philologiát, mely túlságos súlyt fektetve a nyelvre, ellentétbe 
helyezi magát az aesthetikával, s elhanyagolva a tartalmat sivárrá tesz 
a classicusok tanulmányozását: Fő hibájuk az egyetemeknek, hogy nem 
képezik az ízlést. Szerző tisztán aesthetikai szempontból akarja méltatni 
a dramatikusokftt, jól ismerve feladatának kettős nehézségét, a hagya
ték hiányosságát és az előítéleteket. Áttérve a görög tragoedia kezdeté
nek tárgyalására kifejti, hogy annak Dionysus cultusa lévén bölcsője 
nincs se vallási se ethikai czélja, ámbár hogy az ethikai alapot nem 
nélkülözheti. A görög tragGBdia erkölcsileg tisztult világnézet alapján 
általános, pcetikus igazságosság szerint való kielégítésre törekedvén 
megteremté az önelhatározás szabadságának s ebből a felelősség és tra
gikai vétségnek eszméjét. Igaz ugyan, hogy a tragikusoknak ezen világ
nézet és eszmék diadalra vezetésénél bajos állásuk volt a tragédiájuk
nak egyedüli anyagát képező mythussal szemben, mely a népnek ezen 
eszméktől eltérő hitét tükröztette vissza; épen azért, ha meg akarjuk 
állapítani az egyes költők vallási és erkölcsi nézeteit, a következő öt 
pontra kell tekintettel lennünk : 1. a mythusok merevségére, melyeket 
bajosan dolgozhatott úgy át a költő, hogy ne maradt volna meg valami 
a régi felfogásból, 2. a nézők látókörére, melyhez a költőnek alkalmaz-

*) Eddig tudtunkkal N. Wecklein ismertette a Berliner Philologische 
Wochenschrift 5-ik évfolyamának (1885) 34-ik számában (az 1057— 1063. 
lapokon) és Friedr. PötzscKkc a Neue Jahrb. f. Phil. u. Paed. 1885-iki év
folyamának 8-ik főzetében (a 497—510. lapokon).
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kodni kellett, 3. és 4. azon tényekre, hogy az ókor bizonyos eszméket 
nem ismert (pl. a halhatatlanságét keresztyén értelemben), vagy bírt 
olyanokkal, melyek nálunk hiányzanak (pl. a sors fogalma), 5. azon 
kérdéere, hogy mi a darabban a költő és mi az abban szereplő személy 
nézete. Voltak ugyan vallási és politikai irányú nyilatkozatok a görög 
tragoediákban, de • irány darabok* nem voltak (Schöll túloz 6ophoelest 
illetőleg), esakis a comoedia volt az. A trilógia kérdése, míg újabb bizo
nyítékok nem állnak rendelkezésünkre, szerző szerint nem oldható 
meg; eddig csak annyi bizonyos, hogy a dionysiákon három költő ver
senyzett négy drámával (így volt ez már Aeschylus előtt is és valószínű 
lég a Kr. e. egész ötödik századon át) és hogy az egyes költők darabjai- 
részint összefüggtek egymással, részint nem. (2-ik fejezet. Aeschylus és 
Sophocles trayoediáinak tárgyai). Aeschylus és Sophocles tragoediáinak 
és fragmentumainak tartalmát adván (az utóbbiakét Welcker szerint) 
osztályozza a két költő tragoediáiuak tárgyait s kifejti, miként dolgozták 
azokat fel. Aeschylus trilógiákat írt, melyekben az egyes darabokat vagy 
közös mese vagy egy közös eszme tartotta össze (mese- vagy thema- 
trilogiák); Sophocles rendesen thema-trilógiát írt, de lehet, hogy fiatal 
korában, mikor még Aeschylust utánozta, mese-trilógiákat is. A tra
gédiáknak tárgyai háromfélék voltak: 1. oly egyszerűek, hogy nem 
voltak elegendők a trilógiához (pl. Tüamyris); 2. olyanok, melyek rövi
den és hosszan is voltak tárgyalhatók(pl. a Telamonidák: Aias, TeucruB); 
3. oly terjedelmesek, hogy csakis trilógiára voltak alkalmasok (pl. Láb- 
dákidák, Pelopidák). Sophocles abban hibázott, hogy ily nagy terjedelmű 
tárgyat egy tragoediába szorított bele (pl. Oed. Bex, Electra). Az epikai 
cyciust nagyon felhasználja Sophocles, módosítva ugyan, de a vallás 
tekintetében hŰ maradva a régi epikai felfogáshoz. (3 ik fejezet. Aeschy
lus és Sophocles technikája). A tragikai művészetnek két oldala van, belső, 
az az a tragikum (a művészetnek tulajdonképeui lényege), és külső, 
az az a technika (az eszme művészi kivitele, a cselekvény és a jellemek), 
melyek úgy viszonylanak egymáshoz, mint a tartalom az alakhoz. 
A görög tragoedia szerkezete szigorúan tagolt, s több benne az epikus 
é« lyrai elem mint a modern tragoediában. Aeschylus technikáját & 
nagyszerű terv és egyszerű kivitel jellemzi; Sophocles cselekvénye már 
gazdagabb, drámái több előismeretet igényelnek, mert a cselekvény 
tetőpontján kezdődve annak úgyszolva csak utolsó felvonását adják. 
Aeschylus jellemei merevek, stereotypek, roppant egyoldalúak, egy heves 
indulat uralja lényüket, csak ritkán mutatkozik bennük egy kis indivi
duális élet; Sophocles jellemei két tekintetben különböznek az Aeschy- 
luséitól: 1. inkább passiv mint activ magatartás u&k, a mi kifolyása a 
cselekvény sajátszerű rendezésének (a mennyiben a főtett már ren
desen megvan, mikor a dráma kezdődik), 2. sokoldaluabbak, több
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mesterileg alkalmazott vonással bírnak. A szerelem motívuma hiány
zik Aeschylusnál (melyet némileg a baráti és rokoni szeretet pótol), 
Sophoclesnél csak a Trachiniae-ben található. A kar Aesohylusnál és 
Sophoclesnél nem az ideális néző, hanem a hős meghittje; rende
sen nincs is önálló Ítélete, többnyire az beszél neki helyesen, a 
ki utóljára szól. (4-ik fejezet. Aeschylus és Sophocles tragikuma) . Aeschy
lus vallás erkölcsi nézete a néphitben gyökeredzik, de nemesíti azt. 
Aeschylus drámáiban nincs szenvedés vétség nélkül és nincs vét
ség szenvedés nélkül. Igaz ugyan, hogy pl. Io és Cassandra méltat
lanul szenvednek, de Io és Cassandra mellékszemélyek, melyekre a 
költői igazságszolgáltatásnak nem kell szükségképen kiterjeszkedni. 
A sors felfogásában Aeschylus észszerű, mert az egyén jellemét, tet
teit és sorsát okozati viszonyba hozza egymással; nála csak akkor éri 
egy elátkozott ház tagját a baj, ha önszántából tesz valami rosszat. 
Sophocles visszatér a sors régi népies felfogásához, nála az egyén nem 
saját hibája hanem tisztán a vak sors, az istenek parancsa folytán bukik 
el. Ugyan mi bűne van Oedipusnak vagy Antigonénak ? *) Igaz ugyan, 
hogy Sophocles oly vonásokat helyez a jellemekbe, melyek a tényt 
•némileg megmagyarázzák*: ámde ez technika, de nem tragikum! 
Sophocles a kiengesztelődést nem azzal akarja előidézni, hogy a vétsé
get és lakolást kellő arányba hozza, hanem úgy, hogy az eszmét az élet 
fölé helyezve meg akarja mutatni, hogy bizonyos viszonyok között élni 
többé nem érdemes. Ez magyarázza meg azt a tényt, hogy Sophoclesnél 
oly gyakoriak az öngyilkosságok. A vérboszút illetőleg Aeschylus meg 
akarja mutatni, hogy miként lehetséges az a körülmények hatalma foly
tán, de ki is emeli annak bűnösségét; Sophocles ezt nem teszi, nála 
Orestes és Electra nem éreznek lelkiismereti furdalást, sőt ez utóbbinak 
a gyilkosság után való viselkedése megbotránkoztató. Aesohylusnál az 
istenektől jövő vakultság előzetes hiba eredménye, Sophoclesnél nem ; 
egy szóval: Sophocles a sors tragoedia atyja, nem Aeschylus, (5-ik 
fejezet. Euripides trayoediáinak táryyai, technikája és trayikuma). Euripi- 
des alkalmasint csak thema-trilógiát írt (ha egy általában véve írt tri
lógiát), melyben az egyes drámák összekötő kapcsa egy philosophiai 
eszme volt. Euripides technikájának legnagyobb tévedése a cselekvény 
egységének hiánya (Hercules és Hercules Furens kettős, Andromache 
hármas cselekvényű; Orestes valódi tragoedia-szörnyeteg), és e tekin
tetben, figyelembe véve a drámák időrendjét, nem látunk nála fokozatos 
javulást vagy rosszabbulást: váltakozva követik egymást a jó és rossz

*) Beöthy az egyoldalúságot és makacsságot tartja Antigoné vét
ségének.
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darabok.*) További hiányai Euripides technikájának a prológus és a 
deus ex machina. A prologas Aeschylus és Sophoclesnél csak csirájában 
lelhető fel, de Euripides már rendesen használja a nézők tájékoztatá
sára, a nélkül, hogy az a drámának organikus részét képezné. Szeren
csétlen gondolat a deus ex machina igénybe vétele, melynek Aeschylus
nál semmi nyoma s melyet Sophoclesnél csak Philoctetesben látunk r 
Euripides kilenczszer használja. A Kar lógóssá lesz, s Euripides nem tud 
-vele mit tenni. Kiváló előszeretete van a női személyek iránt, melyeket 
kitünően tud jellemezni (hogy nőgyűlölő lett volna, azt együgyű mesé
nek tartja szerző s azt állítja, hogy számtalan példával be tudná bizo
nyítani annak ellenkezőjét. Mért nem teszi!); tizennégy női kara van. 
A férfi-jellemek mögötte állanak a női-jellemeknek. A benső szenvedély 
festésében Euripides legnagyobb a három tragikus között és a fájdalom 
érzékítése Euripides technikájának tetőpontja. További hibája, hogy 
túlságosan rhotorikus és philosophus, de legnagyobb hibája tragikumá
ban van, mely ellentétet képez Aeschylus és Sophocles tragikumával. 
Ez utóbbiak tragikuma vallás-erkölcsi meggyőződéseikben gyökeredzett, 
Euripidesnél megingatta a skepsis a vallás-erkölcsi meggyőződést s ezzel 
tragikumát is : nála hiányzik a legfőbb erkölcsi hatalom, hiányzik a 
vétség és lakolás között való szoros kapocs, hiányzik a kiengesztelő- 
dés: azért nem nyugtatnak meg bennünket tragoediái. Egyébiránt a 
tragikum eszméjének hanyatlása nem Euripidesnél kezdődik, hanem 
már Sophoclesnél. (6-ik fejezet. Az antik tragikum fejlődése és hanyatlása). 
Az az állítás, hogy a művésznek ismerni kell korának árverését és 
követni azt, alaptalan phrasis; hiszen épen az volt Euripides ártalmára, 
hogy ismerve korát nagyon is követte azt. A művész publikuma felett 
kell hogy álljon, kell hogy vezesse és nemesítse annak nézetét és ízlé
sét; a hol a publikumnak van első szava, ott hanyatlik a művészet. 
Aeschylus álláspontja az «erkölcsi összeütközés tragikuma*: egy hatal
mas hős harczol egy örök törvény ellen és elesik; esése egyrészt fájdal
mat ezül a felett, hogy az ember ereje oly korlátolt, de másrészt meg
nyugvást is, a midőn egy magasabb világrend győzedelmét látjuk. 
Aeschylus tragikuma kifolyása volt a perzsa háborúk vallásos és har
monikus világnézetű korának, de midőn később a görögség sülyedtével 
veszendőben volt a hit s a viszályok és veszedelmek között nem nyilvá
nult egy magasabb világrend uralma, nem volt egyéb hátra, mint 
vagy hinni áhítattal és tántoríthatlanul egy magasabb igazságban, 
mint hitt Sophocles, vagy akaratlanul, kétségbeesetten megnyugodni 
a sorsban, mint Euripides: mindkét álláspont a tragoedia romlására

*) Hasonló lohadozását emeltem ki Euripides phantasiájának, trópu
sairól szóló értekezésemben (a 92-ik lapon).
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vezetett Ekkor kellett volna szembeszállni a költőnek a kor uralkodó 
nézetével és az individuum szabad akaratának hangsúlyozása mellett 
az erkölcsi világrend, a vétség és büntetés okozati összefüggése szó
szólójának lenni, és tért nem engedni a vak sors uralmának I Igaz 
ugyan, jegyzi meg a szerző, hogy az-élet olyan, mint a hogy a sors* 
tragoediák azt feltüntetik, de a művészetnek nem az a feladata, hogy 
a valót ily módon utánozza.*) Sophocles érezte a veszedelmet, mely 
ezen mostoha világnézetből a tragoediát fenyegeti, de nem tudta azt 
egészen kikerülni. Szenvedélyeseknek és meggondolatlanoknak tünteti 
ugyan fel hőseit, de ez nem okadatolja bukásukat, hiszen nem azért 
esnek el, mert egy magasabb erkölcsi törvény ellen vétenek, hanem 
épen azért, mert annak szolgálatában állanak : álláspontja az ^erkölcsi 
azonosság tragikuma.* Euripidesnél meg épen vakon dühöng a sors. 
Szenvedést vétség nélkül vagy vétséget szenvedés nélkül látunk Sopho
clesnél, igaz hogy még csak csirájában, de Euripidesnél már teljesen 
érvényre juttatva. Az Euripides utáni tragoediáról nem Ítélhetünk, mert 
alig ismeijük azt; csak annyit tudunk, hogy később rhetorikai hivatássá 
lett, egy új iskola keletkezett, az anagnostikusoké (mint azt Aristoteles 
elnevezi), kik olvasni való drámákat írtak, feje ezen iskolának Chsere- 
mon volt. E mellett élt az agonistikas (előadásra szánt) dráma is, vol
tak nagy színészek, kiknek testére írták a darabokat, és voltak fényes 
szini előadások is a Syracussei, Macedóniai és Alexandriai udvaroknál. 
Végül átmegy a görög tragoedia a rómaiakhoz s ott csakhamar a gla- 
diatori viadalok vad ZAjába vész. Seneea tragoediái alkalmasint olvasásra 
voltak szánva. (7-ik fejezet. Aristoteles poétikája). A tragoedia híres defi
níciójában (Poetica C. 6: *lEffTiv ovv Tpâ wáia . . .  Se’ i\éou xai nepat-
vouaa TTjV Ttuv Totoiktov KaJfrjpáTtov xáSapaiv) az eXeo;-t és ©<5J3o?-t nem veszi 
correlativ értelemben, mint Lessing (szánalom a «hős» iránt, félelem 
•magunkért*), hanem csak az érzelem intensitása tekintetében külön
böző fogalmaknak tartja; az &«>* szerinte «meghatottság* (Rührung), 
a ©ópos az ennél erősebb «megrendülés* (Erschütterung); a xteap*t; a
• kedélyállapotnak* azon tmegtisztultsága* (Gemüthsklárung), melyben 
az és kinövéseitől ("ctóv toioótiüv tcoStjjkítwv), a sentimentalis-
mustól és kétségbeeséstől megszabadulunk. A catharsis háromféle (ethi
kai, orvosi és aesthetikai) magyarázatának mindenikéből elfogad vala-

*) Semmiképen se tudjuk elfogadni szerzőnek ezen nézetét, mert ha 
aa erkölcsi világrend csakugyan nem volna egyéb, mint művészet által 
megteremtett utópia, ha nem tapasztalnék, habár csak ritkán is, az igaznak 
gyözedelmét az életben, akkor semmiféle tragikum se volna képes lel
kűnkben igazi megnyugvást kelteni. Pötzschke se ért egyet szerző fentebbi 
nézetével.
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mit, s a tő>v TotoúTtov [xátwv-t (vonatkozást és hozzátartozást kifejező) 
genitivus relátionis-nak veszi. Az aristotelesi tragikai élvezetet aestheti- 
kainak tartja pathologiai mellékízzel. A definitiót így fordítja: «Die 
Tragoedie bewirkt dureh Rührung und Ersehütterung die gerade anf 
derartige Seelenzustánde sich erstreekende Gemüthsklárung» (258-ik 
lap). Ezek után ismerteti szerző Aristotelesnek nézeteit a dráma techni
kájáról. (8-ik fejezet. Aristoteles és a görög tragikusok). Aristoteles többre 
becsüli ugyan a három nagy tragikust a korabelieknél, de arról, hogy e 
három a görög tragoedia tetőpontját képezi, sejtelme sincs. Aesohylusnál 
nagyon is mostohán bánik el, annál inkább kiemeli Sophoclest és Euri- 
pidest; oka ennek, hogy annyira eltérő vallási meggyőződéséhez képest 
nem tudja megérteni és méltányolni Aeschylust, de nemcsak Aeschylust, 
hanem még Sophoclest sem, és ha mégis ez utóbbi az Ő kedvencz tragi
kusa, úgy bizonyára nem vallási nézeteiért, hanem kiváló technikája és 
nagy alakbeli tökéletessége miatt az. De Aristoteles magamagának is 
ellentmond: hangsúlyozza a vétség szükségességét, és mégis tragikus
nak tartja azt is, ha valaki öntudatlanul elkövetett hibája miatt bűn
hődik, holott ez utóbbi nem tragikai vétség. Szerző Aristotelesnek ezen 
ellentmondását Sophocles iránt való előszeretetéből magyarázza: Ari
stoteles mint erős logikus megköveteli ugyan a tragikai vétséget, de 
mivel azt Sophoclesnél, kit kiváló technikája miatt kedvel annyira, nem 
igen találhatja meg, kedvencz költőjének igazolására tragikusnak állítja 
az öntudatlanul elkövetett hiba miatt való bŰnhödést is, és így észre
vétlenül ellentmondásba jön önmagával. Szerzővel szemben védi Aristo- 
telest Pötzschke szerző művének föntebb említett ismertetésében, azt 
állítva, hogy Aristoteles követel ugyan «valami hibát* (á.uaptíav ttvá), de 
nem «tragikai vétséget* (afxía-t), e így nem illetheti őt az inconsequentia 
súlyos vádja. Mi erőszakosnak tartjuk Pötzschke védő szavait. (9-ik 
fejezet. A modem tragoedia). A tragoedia több mint egy ezred év után 
új életre ébred a nyűgöt népeinél, előbb a román nemzeteknél, később 
a germánoknál, és nagyszerű magasságra emelkedik a román és germán 
szellem egyesülésében az angoloknál. A kezdetet Olaszországban látjuk, 
hol felelevenítik az antik tragoediát, mely azután innen áthat a fran- 
cziákhoz, spanyolokhoz és angolokhoz, hol a papi és profán előadások
ban mindenütt kellő talajra akadt. A műdráma harczra kél a román 
elemmel: a francziáknál az antik, a spanyoloknál a román elem győz, 
az angoloknál a kettő egyesül s megteremti a modern dráma stílusát. 
A francziáknál a formának békóiba veri a tragoediát a classikusok és 
Aristoteles félreértése, az angoloknál szabaddá teszi azt a népnek szabad 
szelleme, és fönségesen nagygyá Shakespeare nagy geniusa. Heder azt 
mondja, hogy az íeschylus-i és shakespeare-i tragcediának csak a neve 
közös. A technikát illetőleg igaza van Hedernek, mert minél egyszerűbb
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amaz, annál bonyolultabb, élénkebb és sokoldalúbb emez. Ámde Sha- 
kespeare-nek technikája nem kifogástalan : a hely gyakori változása (a 
mi csak a régi színpadon volt lehetséges, mert nem volt decoratio), a 
sok episód, a cselekvény többszörössége nem utánzandó tulajdonságai. 
De tragikuma egészen az, a mi az Aeschylusé. Egyedül 6 az, ki a tragi
kumot humorral meri vegyíteni. A jövő tragédiájának feladata Shakes
peare kincseit mértékkel értékesíteni. A németek kezdetben a francziák 
hatása alatt állottak; Lessing volt az, ki a francziák uralmát megtörte. 
Ő ismerte ugyan és bámulta Shakespeare-t, de mégis Aristoteles rabjává 
lett, kit a francziák ellen való barczában annyira tanulmányozott és 
megkedvelt. Ebből mii gy arázható az, hogy nála is elhalaványul a «vét
ség eszméje* (Emília Galotti úgyszólva vétség nélkül szenved). Goethé
nél a cselekvény igen csekély, kiválók a női jellemek, a férfiak gyengék, 
betegesek, inkább passiv magatartásnak, mint Sophoclesnél. Schiller 
igazi dramatikus, nem ugyan a jellemek tekintetében, miben felülmúlja 
Lessing, sem a nyelvet illetőleg, mert ebben Goethe erősebb (?), hanem 
cselekvényének kiszabottsága, színpadi határa és erkölcsi conflictusa foly
tán. Schiller óta a német tragcedia, eltekintve a rövidélttí romantikus és 
sorstragoedia-iskolától, az ő nyomdokain halad, de jelenlegi állapota szo
morú, hasonló körülmények között lévén épen olyan, mint a minő volt a 
görög Aristoteles idejében: túlnyomóan előtérbe lép benne az érzéki mo
mentum és ebben nagy bűne van a Wagner-féle zene-tragoediának. (10-ik 
fejezet. A drámai technika alaptörvényei). A theoria ideje akkor jön meg, 
ha hiáuyzik a genius; ez utóbbinak nem kell szabály, de használ az a 
tehetségnek; különösen a hanyatlás korában (mint jelenleg) üdvös 
kifejteni minden művészetnek alaptörvényeit. Ezen alkalommal még 
egyszer hangsúlyozza szerző, hogy nem Sophocles, hanem Aeschylus az 
antik tragoedia képviselője, és hogy mégis az előbbit tartják annak, oka 
az, hogy összetévesztik a technikát (melyben Sophocles tökéletesebb) a 
tragikummal (miben Aeschylust illeti meg az elsőség), a mely téves fel
fogás külömben nem az aesthetikusoktól, hanem a philologusoktól ered, 
kik csak a formára vanDak tekintettel. A következőkben adja azután a 
drámai technika canonját shakespeare-i alapon. Szabályaiból csak egy- 
kettőt akarunk fölemlíteni. Fődolog a cselekvény, nem a jellem, mert 
amabban fejlődik ki ez, és mert van dráma jellem nélkül, de nincs cse
lekvény nélkül. A feldolgozandó tárgyat anyagi és alaki tekintetben kell 
idealisálni, az anyagi idealisálás a tragikum körébe tartozik, az alaki
nak tizenkétféle kelléke van (1. a 395-ik lapot). A hely idealisá- 
lása (mint Shakespeare idejében, mikor nem volt decoratio) ma nem 
tanácsos; az idő idealisálását szerfölött túlozzák (ifjút egyszerre 
öreggé tesznek). Az episod nem helyeselhető, mert útját állja a cselekvés 
folytonosságának; a véletlen csak mint szerencsétlenség lehet érvé
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nyes; a csoda meg van engedve, ha szellem alakjában mutatkozik, mint 
a lelkiállapotok reflectálója. Idealisálni kell a dictiót is. (11-ik fejezet. 
Minden tragikum alaptörvénye). Aeschylus tragikuma alapja minden tra
gikumnak, az új kor csak a forma, technika tekintetében haladt.*) A sze
rint, a mint a hős helyzete az erkölcsi törvényhez négyféle (1. részén 
áll egészen; 2. részén állva később megsérti azt; 3. két erkölcsi tör
vény között á ll; 4. ellensége az erkölcsi törvénynek), alakulhat sorsa is 
négyféleképen. Az erkölcsi azonosság tragikuma (a Sophoclesé) nem 
helyes, mert a hol nincs vétség, ott nem lehet tragikum. Szerző meg
állapítja Schiller nyomdokain indulva a tragikai conflictusok tábláját, 
majd kifogásolja Schillernek a tragikai élvezetre vonatkozó nézetét. Az 
Aristoteles-féle catharsist erősen pathologikus ízűnek tartja, holottszerző 
szerint a tragikai catharsis csakis erkölcsi és aesthetikai értelmű lehet. 
Végül így adja a tragoedia defínitióját (a 485-ik lapon): «Tragoedie ist 
die dramatische Durchführung eines Rührung oder Erschütterung erre- 
genden sittlichen Conflictes nach Massgabe des Charakters des Helden 
und den Gesetzen einer vernünftigen Weltordnung.» (12-ik fejezet. 
Művészet és vallás). A pessimismus megöli a művészetet, melyhez álta
lában véve semmi köze sincs a philosophiának. A vallás igazi forrása 
annak, a mint hogy azt a művészetek fejlődéséből is láthatjuk.

Günther művének ezen rövid tartalmából is látható (igen sok érde
kes részletet voltunk kénytelenek elhagyni), hogy mily érdekes és fon
tos művel gazdagította ő az aesthetikai irodalmat. Még csak azon, 
habár csekély hiányát akarjuk fölemlíteni, hogy többször ismétel, a mit 
különben bajosan is kerülhetett ki egészen, mivel az, a mit a tizedik és 
tizenegyedik fejezetben ad, foglalatja az előbbi fejezetekben kifejtett 
kutatásai eredményének. Egyébként könyve oly élvezetes és tanulságos, 
hogy olvasását nagyon ajánlhatjuk.

Ezen ismertetésemet még egy utóirattal kell kiegészítenem.
Dr. Hegedűs Istvánnak «A tragikum lényege és a görög tragiku- 

sok» czímű értekezése (Az Erdélyi Muzeum-egylet bölcsészet-, nyelv- és 
történettudományi szakosztályának kiadványai. 11. kötet. 2. füzet. 
Kolozsvárt. Nyomatott Stein János nyomdásznál. 1885.) Günther álta
lunk ismertetett munkájának paraphrasisa. A mi jó van értekezésében, 
az a Günther-é, a mit maga mond, az vagy fölösleges vagy helytelen.

Hogy az egész értekezés Günther alapján készült, arról mindenki 
meggyőződhetik, a ki Hegedűs úr dolgozatát és a mi ismertetésünket 
elolvassa. — Hegedűs úr több helyt dicsérettel emlékszik meg Günther- 
ről, kinek Aeschylusra és Sophoclesre vonatkozó nézeteit részletesen

*) Beöthy szerint is az antik és keresztyén tragoedia között csak 
stílusbeli különbség van, a tragikum lényege mindig ugyanaz.
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elő is adja, és értekezésének végén (177-ik lap) mégis Güntherrel ellen
kezőleg Sophoclest Aeschylus méltó vetélytársának, egyenrangú utódá
nak tartja, mert «a világot nem csak az igazság váltja meg, de a szere
tet is és az önfeláldozás. Ez utóbbi erénynek költője Sophocles 1* Ámde, 
ha Hegedűs úr ugyanazon lapon azt mondja, hogy «az összeütközés, a 
vétség és az igazságszolgáltatás a tragikai műalkotásnak . . . legjobb 
formái», és előbb beismeri Güntherrel, hogy a tragikai műalkotásnak 
ezen legjobb formái nem Sophoclesnél, hanem Aeschylusnál találhatók 
fel, akkor nem tudjuk, miként tarthatja Sophoclest mint tragikust mégis 
Aeschylus méltó versenytársának, egyenrangú utódának. — A 168-ik 
lapon azt mondja Hegedűs úr, hogy ő a trilógia szerkezetét illetőleg 
Welcker felfogásához hajlik, «ki a thematrilogiát tartja valószínűnek.* 
Ez az állítás egészen hamis. Welcker mindenekelőtt csakis Aeschylusra 
nézve fogadja el a trilógiát, és pedig a mesetrilogiát épen úgy, mint a 
thematrilogiát. Hegedűs úr nem ismeri Welcker nézetét. —  A 169-ik s 
következő lapokon Hegedűs úr Sophocles Electrájára nézve Kassaival 
szemben nem a prológusból, hanem az epilógusból indúlva ki bizonyítja 
azt, a mi már úgy is el van fogadva Electrá-ra nézve épen annak epiló
gusára való tekintetből és Aeschylusnak Sophocles Electrájával hasonló 
tárgyú de trilogikus szerkezetű Choephori czímű tragédiája epilógusá
nak összehasonh'tásából, hogy t. i. Sophocles Electrája nem volt trilo* 
gikus szerkezetű. Hegedűs úr csalatkozik, ha azt hiszi, hogy az epiló
gust ő veszi először figyelembe Sophocles Electrájának méltatásánál. —  
A 172*ik s következő lapokon Hegedűs úr Dindorfnak azon nézetét, 
hogy a Choephori 987— 1006 sorai interpoláltak, azért tartja helytelen
nek, mert e sorok magának Dindorfnak véleménye szerint is Aeschylus 
irályával megegyeznek, s mert ezen sorok tartalma okvetlenül szükséges 
Orestes zavarodni készülő elméjének ecsetelésére (mi nem tartjuk okvet
lenül szükségesnek). Csakhogy Dindorf azért gyanúsítja ezen sorokat, 
mert azokban összehalmozva látjuk Aeschylus irályának azon sajátossá
gait, melyek külömben Aeschylusnál, különösen a dialógusban, csak 
mértékkel fordulnak elő, a miért is valószínű, hogy ezen sorok nem 
Aeschylustól, hanem egy Aeschylust túlzottan utánzó interpolatortól 
származnak. —  Valóságos curiosum az, a mit Hegedűs úr a 173-ik 
lapon állít, hogy t. i. «a trilógia szerkezet fordulata ép abban áll, ho?y 
zűrzavar, érthetetlen bonyolulat végezze a közép darabot.» Hogy a trilógia 
középső darabjának epilógusa olyan szerkezetű kell hogy legyen, hogy 
éreztesse a hallgatóval vagy olvasóval az illető darab befejezetlen voltát 
8 a cselekvény tovább szövésének szükségességét, azt értjük, de hogy 
miért kelljen a közép darabot « zűrzavarnak*, «érthetetlen bonyolulat- 
nak» végezni, azt nem tudjuk felfogni.

Egyébiránt eddigi kifogásaink a legszelídebbek közé tartoznak.
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Hegedűs úrnak komolyabb jellegű vétségei még csak ezután következ
nek. A 167-ik lapon Sophodesnek ezen két tragédiáját látjuk fölem
lítve : « Thraknök és Ajas.* De a Tpayfvtat (mert ezt érti Hegedűs úr az 
első helyen megnevezett darab alatt) nem «Thraknök *-et (ez 0póto»«i 
volna) hanem «Traohisi nők»-et jelent, hiszen az illető darab kara 
traehisi (Trachisból, Thessaliának Oeta hegyénél levő helyéről való) 
nőkből áll. — Hegedűs úr fordításának csak kis hibája az, hogy szer
fölött lapos és szabad; de szinte hihetetlen, mennyire nem érti az ere
deti szöveget. Orestes átkozza azt a lepelt, melylyel Klytomnestra és 
Aegisthus Agaraemnont befonva megölték; ezután így folytatja Hegedűs 
úr fordítását (a 170-ik lapon): «A  gaz lator ilyen jutalmat érdemel, Zseb- 
metsző, rabló, útonálló és zsivány, ki fosztogat, izzadjon ily hálóban az*
(toioütov av xTíJaatTo ©r.Xrjnrj; avíjp, £̂v<uv *»:aiöXtTjjxa xipyupoffrspíj (3íov vouí£tov, 
Ttlios t’ «£v» őoX<óu.ati noXXoü; avaipőiv TtoXXa Oeppotívot ©pevt»; Dindorfot 
idézem, a ki szerint Hegedűs úr fordít). Tehát Hegedűs úr szerint Őre* 
stes azt akarja mondani, hogy azt a végzetes lepelt nem a híres Aga- 
memnon, hanem osak egy gaz rabló érdemelte meg. A ki tndja, hogy 
mit jelent «v xTifratto és 5v sepjxaívot ©peví, az így nem fordít. Orestes azt 
mondja, hogy csak egy végleg elvetemedett ember (mint Klytsemnestra 
és Aegisthus), egy gaz lator • vehet kezébe* (5v x-nfaaixo) ilyen eszközt 
és « telhetik öröme* (£v sepfi.aívoi ©peví) abban, hogy ilyen eszköz segít
ségével rabol és gyilkol. Oresiesnek ezen kifakadására azután a kar is 
feljajdul, melyet Hegedűs úr (ugyanazon lapon) így fordít: «Oh jaj, ja j, 
ja j ! iszonyú tettek. Eimulék szörnyű halállal. Jaj, Aki látja, növekszik 
a búja* («{ufj.*ovxt» x«\ Tzteot xváeí). Ez már a selejtes, szabad fordítás 
netovábbja (mert azt nem tudom elhinni, hogy Hegedűs úr [xí{iv«o-ról azt 
higye, hogy az annyit jelent: «látok*). A kar fájlalja Agamemnon vesz
tét és azt mondja, hogy ez utóbbinak végzetes sorsából még arra is fáj
dalom háramlik, a ki «élve marad* (|AÍfxv<mi, t. i. Orestesre is).

Hegedűs úr irályát se hagyhatom említés nélkül, mely oly gyarló, 
hogy nemcsak eszmemenetét bajos követni, de sok esetben még egyes 
mondatai is érthetetlenek, a minek egyébiránt néha a sajtóhibák is okai 
lehetnek, melyektől Hegedűs úr dolgozata csak úgy hemzseg. Íme 
nehány példa: 159-ik lap: «HaSohlegel kitörését olvassuk Euripides 
ellen, szentségtörő sophistának tartják, ki betört az igazság szentélyébe 
s azt megrabolta* stb.; «Aischylos sovány cselekvénye, az emberi szív 
rajzára fordított széles-ecsetű munkája, Euripides könnyű, finom, majd
nem arczképfestésbe átcsapó modora épen alkalmasak voltak arra, hogy a 
valódi klasszikái eszmény igaz kifejezője Sophokles légyen* ; 160-ik lap: «De 
hát helyes mérleg-e kiragadni egy írót, egy lángeszet a környezetből és 
mint chablonhoz mérni a többit?*; 162-ik lap : (Minthogy pedig az Oidi- 
pus mesteri alkotás ; az Ottfried Miiller által magasztalt « lelkirajz»
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\Seelen Gemálde): utolérhetetlen, a logikus Aristoteles a csodálatig 
ragadó következetes részletességgel keresztülvitt: Oidipus királyt okvet
lenül jó tragédiának tartja*; a 165-ik lap : • Sophokles hajlott a végzet 
tragédia felé, mert a görög mythos át meg át-gyúrva a bölcsészeti szel
lem által is akadály volt arra nézve, hogy az egy darab keretébe szorí
tott cselekvény kibékító megoldást nyerjen*; 172ik lap: «Dindorf 
nagy tanulmánynyal írt Praefatiójában a 987— 1006 sorig interpolatio- 
nak tekinti és pedig Kassandra szavai- nyomán, melyeket Agamemnon 
1231 és köv. soraiban mond, hol Kassandra gyűlöletét és utálatát fejezi 
ki Klytaimnestra iránt ép ily drastikus képekkel készült interpolatio- 
nak* ; 174-ik lap: «A Danaos és Aigtptoa (siet különben 1. még a 
163-ik lapon: «Eurikleiának* ; a 167-ik lapon: «miniatür«»; a 172-ik 
lapon: «X«ophoroi*) testvér versengése, mely ellen darabja az Atridák 
három nemzedéken átvonuló családi átkának u Hiketidesben hág a 
tetőpontra és a Danaidákban nyer megoldást; a szerelem jogát kivívja 
Hypermnestra.*

Midőn kezünkhöz jutott Hegedűs úr munkája, és láttuk, hogy 
Günther könyvén alapszik, csak egyszerűen jelezni akartuk a tényt; de 
látva később, hogy mily nagy súlyt fektet Hegedűs úr a philologia 
aesthetikai oldalára (a mit különben igen helyesen tesz), és mennyire 
lenézi «a philologiai szőrszálhasogatást*, szükségesnek tartottuk pár 
szóval illustrálni, hogy mit nyújt Hegedűs úr tartalmilag és alakilag 
(t. i. irály dolgában) a philologia aesthetikájának, és mit tálal elénk, a 
midőn «philologiai szőrszálhasogatás* kifejezéssel nem a philologiai 
tudománynak kinövéseit, hanem annak alaposságát veti meg.

Dr. Pecz  V ilm os.

Martialis I. 54.

Fuscus, hogyha szeretni még szobád vagy,
Lévén már neked annyi sok barátod —
Úgy kérnék, ha van, egy helyet magamnak,
Az nem baj, hogy előtted új vagyok még,

& Olyan volt valamennyi régi híved.
Azt nézd csak, ha egy új szegőde hozzád,
Vájjon régi barát lehet belőle ?

Fordította Ifj. Reményi E dk.
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PHELOLOQIAI PB0GBAMM-ÉRTBKBZÉ8BK 1885/86.

1. Tonce Gusztáv, Vörösmarty • Zalán futása* mese- és szerkezet szempont
jából. Eszthetikai tanulmány. (Szabadkai községi fögymnasium), 65 lap.

Áesthetikai fejtegetésnek mondja a szerző e dolgozatát, ámbár 
inkább irodalomtörténeti s részben forrás-tanulmány. Átalában érde
mes munka és az értekező stílus hangját eléggé eltalálja. A szerzőnek 
van aesthetikai képzettsége, ámbár Vörösmarty eposz-alkotó erejét, és 
kivált Zalán futásának abszolút értéket nagyon is magasra becsüli; is
meri irodalmunk fejlődését, «Zalán futásáénak előző okait és bekövetke
zett rendkívüli hatását, azonban e történeti előadásban kevés az eredeti
ség ; kutatja ez eposz mintáit és egybeveti véle forrásait, de e vizsgálatá
ban nem a leghelyesebb módszert követi.

Nekünk úgy tetszik, hogy «Zalán futása* minden költői szépségei 
mellett is aesthetikailag elhibázott mű, mert oselekvénye egy epopeiához 
képest kicsiny, szerkezete gyönge és jellemei élettelenek; irodalomtörté
neti szempontból pedig, mind a mellett is, hogy korszakot nyit költésze
tünk, irodalmunk, nyelvünk fejlődésében és áthatja az egész nemzetet, 
szerencsétlen időben született, mert a kor rajongó szelleme egy ábrándos, 
messziről kölcsönzött mythologiát lehelt belé, melynek hus-és vérnél
küli alakjai a mai kijózanúlt közönség előtt — a mint ködből szövettek 
— köddé is oszlanak, s mert költészetünk idegen szerű iránya ez eposzra 
mesterkélt, nehézkes formát, a latin hexametert szabta, mely a költemény 
mindennemű szépségeit a verses művek olvasóinak legnagyobb része, a 
női olvasók elől örökre eltakarta.

De mi ezúttal nem akarjuk a szerzőnek aestheticai nézeteit és 
irodalomtörténeti fejtegetéseit apróra megvizsgálni; dolgozatával inkább 
mint forrástanulmánnyal óhajtunk foglalkozni. Egészben véve jobb 
szerettük volna, ha jelen értekezés teljesen forrástanulmány volna, ha a 
ezerzó a lehető legtüzetesebben kimutatja, honnan vette Vörösmarty 
akár a főesemény, akár az epizodok anyagát, miből alkotta mythosi 
lényeit és kik szolgáltatták a kidolgozásban a mintát ? Minderről szól az 
értekezés, de nem elég behatóan, s csak vegyítve aestheticai és irodalom- 
történeti fejtegetéssel. Pedig ha csupán erre szorítkozik a szerző, sokkal 
jobban megoldja a kérdést, melyet önmaga igy tesz fö l: « Vörösmarty 
Zalán futásában mennyibm eredeti s milyen szerkesztő képességet mutat fel ? 
Tanítványai is, — mert a szerző, mint tanár első sorban nekik szánta 
jelen dolgozatát — sokkal világosabb tekintetet vethettek volna ez eposz 
mélységeibe és sokkal határozottabban foghatták volna föl a költőt terem
tő munkásságában, alkotó műhelyében. De átalában nagyobb szükségét 
érezzük a módszeres forrástanulmányoknak, mint az cesthetikai fejtegeté-
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Beknek, melyek különben is kénytelenek amazokra, mint alapra támasz
kodni.

Nem is győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy akar egész irodalmi 
fejlődésünkről, akár és kivált egyes költőink alkotó erejéről, eredetiségéről 
csak akkor mondhatunk igaz Ítéletet ha elébb megismertük forrásaikat, 
a honnan merítettek és mintáikat, a melyeket követtek. Essay-iro
dalmunkban találunk egy-két ilyen kiváló és fölötte érdekes tanúi- 
mányra. Ott vau Erdélyié Berzsenyiről és Horatiusról, Aranyé Zrínyiről 
és Tassoról. — De miért nem támadnak e minta dolgozatoknak követői, 
holott annyi alkalmat nyújtana reá irodalmunk története és költőink 
fejlődése ? —  Mikor lesz kimutatva —  hogy csak a főbb kérdéseket em- 
emlitsem — Shakespere hatása a magyar drámára Katonától egész Rá- 
kosyig ? Vagy ki fejtette már meg, hogy milyen viszonyban vannak a 
magyar színművek a németlovagdrámával, a színészet kezdetétől fogva 
Kisfaludyig? Mikor fogjuk határozottan tudni, mi befolyással voltak 
Heine és Beranger Petőfi lyrájára ? S ki oldotta meg már azt a kérdést, 
hogy mi viszonyban áll «Bánk bán* a történethez és «Buda halála* a 
mondákhoz stb.

«Zalán futásáénak forrásai sincsenek még eléggé fölfedve, mintái 
sem eléggé ismertetve. Tárgya történeti mondán alapszik, de nem tudjuk 
határozottan, mit talált Vörösmarty megadva a krónikában és mit kellett 
teremtenie fantáziájából. Mythologiáját Comidesből és Horvátból vette* 
de még nem tudjuk, milyen alakban kerül a magyar irodalomba legelő
ször a parsismus eszméje és miben külömbözik tőle a Vörösmarty felfo
gása. —  Székely Sándor kis eposza gyújtotta föl benne a • Zalán futása* 
szikráját, de még távolról sem tudjuk, hogy a szerkesztésben, az epizó
dok beleszövésében, a jelenete zésben, a csaták és párbajok leírásában, 
szóval egész előadásában micsoda minták, mely epopeiák lebegtek 
szeme előtt.

Toncs Gusztávnak, ha tulajdonképen a maga elé tűzött feladatot 
akarta megoldani, e kérdésekre vagy legalább a két első kérdésre kellett 
volna felelnie. — Az utolsó kérdés megfejtését jól tette, hogy mellőzte, 
mert legalább is oly terjedelmesnek kell vala lennie, mint az Aranyénak 
Zrínyiről és Tasséról, ha egyszersmind annyi tanulságot akart nvnj- 
tani; s így bátran hagyhatta külön tanulmánynak. A második kérdést 
csak félig oldotta meg. — A szerző tudniillik Vörösmartynak egész 
mythoszi világnézetét összefoglalja, mythoszi alakjait Hadúron kezdve 
a Félelemig és Átokig sorra bemutatja. Ezzel érdekes, bár fölötte fárad
ságos munkát végzett. Teljes érdekűvé azonban csak akkor tette volna, 
ha még egy kevés fáradságot nem kiméi; ha épen oly tüzetesen, a mint 
összeállította, Vörösmarty mythologiáját össze is hasonlítja Cornides és 
Horvát fejtegetéseivel a Székely Sándor mythosi felfogásával. Akkor

Digitized by



112 PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉBEK.

tudnók igazán, a mit a szerző is oly igen tndni vágyik: mennyiben 
eredeti Vörösmarty ?

A szerzőnek e mulasztását valóban sajnáljuk; de még inkább 
sajnáljuk, hogy az első és rendkívül fontos kérdést helytelen módon 
próbálja megfejteni. — A feladat első része itt is jól van elvégezve. Az 
eposz egész meséjét ugyanis folyékonyan, de azért tömören mondja el a 
szerző. S aztán mit kellett volna tennie ? A műnek teljes tartalmát, 
főcselekvényét s epizódjait egyaránt egybe kellett volna vetnie a króni
kákkal, első sorban Anooymussal, mert szerencsétlenségére Vörösmarty 
leginkább ő utána indult. — E helyett mit tesz a szerző ? Idézi Horváth 
Mihálynak történeti munkájából azt a nehány sort, melyben ez a hon
foglalást röviden előadja, összefoglalja. Milyen különös, milyen ferde 
eljárás ez! Kétszeresen elhibázott módszeri Először, Vörösmarty a 
krónikából merít, tehát csak eredeti forrásával, a krónikával hasonlít
ható össze; másodszor, mert Horváth sokkal később írja történelmét 8 
ki tudja, fölfogását nem vesztegette-é meg épen a «Zalán futása.»

Ilyen ferde eljárással, ilyen hibás módszerrel ne csudáljuk, ha 
kitűzött czélját, nem érte el teljesen a szerző, ha nem tudja elég világo
san kimutatni, milyen szerkesztő, illetve alkotó tehetséggel volt megáldva 
Vörösmarty ?

A szerző tehát jelen dolgozatában helyesen tette föl a czélt, de 
helytelenül próbálta mesvalósítani. Pedig meg volt hozzá tehetsége is, 
szorgalma is; értekezését átalában lelkiismeretes gond jellemzi; csak a 
módszert tévesztette el.

Ha mindvégig helyes úton halad, bizonyára sok érdekes tanul
ságra jutott volna. — Első sorban arra, hogy Vörösmarty rendkívüli, 
erős fantáziával volt megáldva, de sokkal gyöngébb alkotó, vagy mond
juk, komponáló tehetséggel. Kiviláglott volna, hogy milyen szeren
csétlen választást tett Vörösmarty, midőn a honfoglalás előadásában 
Anonymu8t és nem a többi krónikásokat követte és főkép, hogy eposza 
tárgyáúl a legszárazabb eseményt, az alpári ütközetet választotta és 
hogy nem a tulajdonképeni naiv felfogást, a fehér ló mondáját tette a 
költemény középpontjává! Továbbá az is. hogy mennyivel szerencsé
sebb volt Arany, ki bőven meríthetett és bőven is merített «Buda halá
lához* a krónikákból és nem volt csupán képzelőtehetségére utalva.

Az is nyilvánvalóvá lett volna, hogy epopeia az Iliász és a Nibe- 
lungok, vagy akár csak az Aeneis és Zrinyias értelmében tisztán a fan
táziából nemzeti hagyomány, mondái alap nélkül nem állhat elő; s így
• Zalán futása* még akkor sem sikerül vala, ha költőjében megannyi 
alkotó erő lakott volna.

E tanulságok bármelyike is, akár irodalmunk fejlődését, akár 
Vörösmarty költői egyéniségét tekintsük, sokkal fontosabb és érdeke-
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sebb, mint sem beható fejtegetést, tüzetes bizonyítást ne érdemelné- 
nek. —  A szerzó valóban jól tenné, mintán már a fele munkát elvé* 
gezte, ha a másik felével is, csupán e tanulságok levonására, ismét 
megpróbálkoznék. — Azt hiszszük, ha így szorosan meghatározná fel
adatát és a helyes módszert követné, akkor könnyen őzéit ér s valóban 
értékes dolgozattal szaporítja irodalmi tanulmányaink számát. Hihetjük 
est annyival is inkább, mivel a szerző újabban hasonló kérdést sikerrel 
tárgyalt a «Nemzet* ez évi 213. és 214. számában, midőn kimutatta, 
hogy mi hatással voltak Matthisson és Salis Berzsenyi lyrájára, kivált 
modern formájú dalaira.

£  tanácsot ismételten ajánljuk a szerzőnek szives figyelmébe.

2. Stronsky Ágoston, Wieland «Oberon»-ja. (Szombathelyi kir. kath. fő- 
gymnaaium), 7—98 lap.

Nagy költőknek nagy idő az igaz mértékük. — Az a kor, melyben 
a költő él és működik, ritkán mondja ki a találó-itéletet; vagy egekig 
magasztalja vagy porig alázza; művei között pedig igaz becslést alig 
tud véghezvinni; a kit kedvel, annak utolsó verssora is gyönyörű, a 
kinek nem jutott népszerűség osztályúi, annak legjava munkáját is 
sárba tapodja, legjobb esetben mellőzi. —  A költő halálára következő 
közvetetlen időszak sincs mindig hivatva a végső, a megdönthetetlen 
Ítéletre. Nagy elmék is rövid időre, gyakran feledésbe merülnek s néha 
silány művek is nehány évre fölelevenednek és diadalútat járnak, hogy 
azután örökre letűnjenek. —  Csak a mely költő több egymásra követ
kező kor emésztő rozsdáját és számos különböző ízlés szigorú rostáját 
kiállotta, csak arról mondhatni e l : Ex&jit monumentum aere perennius.

Wieland is sokat hányódott a népszerűség és mellőztetés, a dicsőí
tés és ócsárlás dagályán s apályán. Nem is mondhatjuk, hogy e hánya* 
tást épen minden kár, minden fogyatkozás nélkül állottá volna ki. — 
Azt a hajót, melyet Wieland a műveknek, akkor megannyi kincseknek 
egész halmazával rakott meg, azt a büszke hajót egy század viharjai 
nagyon összetördeltök; a sok rakományból ki kellett dobni az értéktelen 
tárgyakat, úgy hogy mire a mi korunknak kikötőjébe ért, csak a két 
valóban becses tárgyat, Wieland két költői remekét, *Az Abderitákat* 
és « Oberont* menthette meg s e két kincset — azt hiszszük — a későbbi 
századok is sértetlen fogják hagyni.

Stronsky Ágost épen Oberonnak irodalomtörténeti magyarázatát 
és esztétikai méltatását tűzte ki feladatáúl jelen alapos, bár kissé elnyúj
tott értekezésében. Az értekezés, melyet bátran tanulmánynak is nevez
hetnénk és mely a különnyomatást is megérdemelte volna, a legújabb 
kutatásokra és legkiválóbb földolgozásokra támaszkodik és nemcsak 
Oberont fejtegeti, hanem Wielandnak egész fejlődéséről és írói működé-
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sérŐl is elég világos áttekintést nyújt, a mint az Stronsky dolgozatának 
beosztásából is kitetszik. Az értekezés ugyanis a következő fejezetekre 
oszlik: Wieland éUte és működése. Oberon keletkezése. A költemény 
anyaga és forrásai. A költemény terve és elrendezése. A költemény 
egysége. A költemény szerkezete és előadása. Jellemek. Előadás és 
nyelvezet.

Valóban Oberon méltó, hogy még a magyar irodalomban is tüze
tesebben foglalkozzanak vele, nem csak nagy költői értékénél fogva, 
hanem azon számos tanulság miatt, melyeket a műnek előállása a vizs
gálónak elébe tár. — Épen száz esztendeje, hogy Oberon először jelent 
meg önálló könyvben.*) De Wielandnak a költeménye mit sem veszített 
üdeségéből, ifjúságából. Maga Wieland is mintegy megifjodott, midőn e 
művéhez hozzáfogott. Összeszedje fantáziájának összes erejét, hogy sza
badon röpülhessen. S csapongó képzelete magával is ragad bennünket 
a romantikusnak szülő hazájába, a keresztyén középkorba és az ezer- 
egyéji kalifáknak kalanddal teli birodalmába. Az olvasó maga is meg- 
ifjodik; mintha újra gyermek lenne, gyönyörrel hallgatja a csodás, óriás 
arányú eseményeket, s megújul hite a bűbájos várakban és kastélyok
ban, elátkozott tündér királykisasszonyokban, mindennemű varázsszel
lemekben. Valóban ha a költészethez csupán gyönyörűség, csak könnyed 
élvezet kedvéért fordulunk, akkor vegyük kezünkbe Oberont és czélun- 
kat értük.

Nem zavaija föl szivünk legerősebb indulatait, nem rázza meg 
lelkünket egész bensőjében, de magával ragadja fantáziánkat s kellemes 
érzésekkel tölti el egész valónkat. Akár Petőfi «János Vitéze.» — Csak
hogy ez magyar földből hajtott népmese, az a középkorból átültetett 
tündérrege. Egyik a magyar tündérmeséknek a mintája, másik a roman
tikus lovagelbeszéléseknek. Talán hatásuk titka is ebben rejlik. Oberon- 
ban csakugyan a költői középkor képe tükröződik.

A mint a középkor a népnek költői fantáziájába belevésődött 
Nagy Károlylyal a középkor első hübérúrával és tizenkét pairjével, e 
leghívebb és legrakonczátlanabb hűbéresekkel, a jfápával, ennek nagy 
hatalmával, a mohamedán kalifákkal, a kereszténység ez örök veszedel
mével, a lovagokkal, a kik hübéruroknak adott szavukat soha meg nem 
szegik, női ideáljokért kalandról-kalandra szállanak, Krisztus egyházá
ért pedig véröket ontják, mindez, csodás eseményekkel és varázsdolgok
kal egyesülve, ott található Wieland Oberonjában, egységes költői alko
tásban. Talán épen az, hogy Oberon a középkor költői felfogásának oly 
hű tükre, bírhatta Goethét ama híres jósszavakra, melyeket máig az

*) Legelőször a Deuischer Merkúr 1780-ik évi hármas füzetében 
látott napvilágot.

Digitized by LjO O Q  Le



PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 115

idő csak megerősített, hogy a meddig csak költészet költészet, arany arany, 
kristály kristály marad, mindaddig szeretni és csodálni fogják Oberont, a 
költészetnek ezt a remekét.

Mondottak, hogy Oberonnal foglalkozni gazdag tanulságokkal is 
jár. A költői alkotásnak nem egy titka lesz előttünk világos, ha vizsgál
juk, miként állott elő e romantikus éposz. Látni fogjuk, hogyan válik a 
mfiköltő kezében összefüggéstelen kalandokból egységes, a maga okáról 
és czéljáról tudatos cselekvény, hogyan lesz az elbeszélés folyamában a 
véletlen helyett uralkodóvá az eszme, hogyan válnak a hihetetlen ala
kok valószínű személyekké, szóval, hogyan teremt a költő nyers anyag
ból művészi remeket.

Mert tudnunk kell, hogy Wieland Oberonjának egész anyagát 
készen találta. Onnan vette, honnan korábbi kisebb romantikus elbeszé
lései is (Geron, Wintermárchen, Gandalin stb.) kerültek, középkori 
lovagéposzokból. Ezek ugyanis modern franczia prózában, inkább 
átdolgozásban, mint fordításban a múlt század hetvenes éveiben újra 
világot láttak egy «Bibliothéque universelle des Romans» czímű párisi 
gyűjteményben. — Itt jelent meg az Oberon eredetije is, mint «Huon de 
Bordeaux*, mely régi híres lovagi költeményt Tressan gróf öltöztetett 
új franczia ruhába.

E forrással Stronsky részletesen összeveti a kész művet és való
ban az összehasonlítás és az ehez fűződő fejtegetés a szerző tanulmá
nyának legérdekesebb fejezete. Terünk nem engedi, hogy a szerzőt itt 
nyomon kisérjük, még kutatása eredményeit sem foglalhatjuk össze; 
legyen elég ezúttal, hogy újra kiemeljük az értekezés e részének fontos
ságát és fölhívjuk reá a figyelmet.

Valóban irodalmunk nagy híjjával van ily dolgozatoknak, pedig 
nélkülök a költőnek sem irodalomtörténeti, sem költői értékét igazán 
meg nem Ítélhetjük. Hogyan mérhetnénk bár meg müvet is igaz mér
tékkel, ha nem ismeijük forrását, honnan eredt, ha nem látjuk az anya
got, melyből felépült ? Hogyan lehet igaz fogalmunk a költőnek teremtő 
erejéről, találékonyságáról, átalában alkotása és eljárása módjáról, ha 
nem tudjuk, mit kapott örökségül és mit szerzett maga hozzá, ha nem 
választjuk el mintáinak hatását attól, mi önnön leikéből folyt, ha nem 
látjuk, ho^y fogamzik meg benne a terv és hogyan hajtja végre.

IJgy van; e tanulmányok, nevezhetnők őket magasabb értelem
ben philologiai tanulmányoknak is — megbecsülhetetlenek az iroda
lomtörténetíróra, a kritikusra, az aesthetikusra nézve egyaránt, sőt 
bárkire nézve is, kit a költői lélek rejtett műhelye érdekel. Mi más fogal
munk van ma Shakespereről, mikor ismeijük forrásait, előzőit, min
táit ! Mi ferde volt a múlt század, kivált a Sturm und Drang vélekedése, 
mely Shakesperet csodának nézte, üstökösnek, mely hirtelen odater-

8*

Digitized by



116 PHILOLOGIAI PBOGBAMM-ÉBTEKEZÉSBK.

mett az angol irodalom egére, a nélkül, hogy sugarait előre Te
tette volna t

A magunk irodalmában is mennyivel helyesebb véleményünk 
lesz sok költőről, mennyivel igazabb mértékünk számos költői alkotás
ról, ha majd ilyen forrástanulmányokat megtettünk. Eddigelé alig egy
két nagyobb költeményről van pontosan kimutatva, hogy mi viszony! >an 
áll forrásához. Vörösmarty «Zalán futását*, Arany 'Buda halálát* sem 
méltattak elég gondos tanulmányra, noha Vörösmartynak kisebb epi
kus művei, Aranynak balladái is mind megérdemelnék az ilyen irányú 
fejtegetést. Pedig akadna egy-két kitűnő minta hasonló tanulmányokra 
a magyar irodalomban is. Ott van Kemény Zsigmondnak szellemes fej
tegetése Arany «Toldijáról* és ott magának Aranynak minta értekezése 
a Zrinyiászról.

Stronskyt is bizonnyal dicséret illeti, hogy egy alapos, gondos 
dolgozattal gyarapította az enemű magyar irodalmi tanulmányokat. 
De szerzőnknek egy kis gyöngéjéről és egy nagy hibájáról sem szabad 
megfeledkeznünk. Gyöngéje, hogy német tudósok mintájára gyakran 
apróságokba, pedáns semmiségekbe vész bele, a mi munkáját ugyan
csak elnyújtja, sőt unalmassá is teszi. Hibája — és ez mainapság ma
gyar írónál már sarkalatos bűn — hogy nem eléggé ura a magyar 
nyelvnek. Stronsky németül gondolkozik és így megesik, hogy gyakran 
több mondatot ír le, melyek mind magyar szóból állanak, de a melye
ket előbb németre kell lefordítanunk, hogy világosan megérthessünk.

Azonban egyik fogyatkozás sem olyan, mitől több kevesebb gond
dal és fáradsággal szabadulni ne lehetne. Ha Stronsky magyar mintá
kat is tanulmányoz, akkor levetkőzi pedánsságát, és ha gyakrabban lép 
fel hasonló dolgozatokkal, birtokába jut a magyar stílusnak is.

3. Dr. Eapossy Luczián. Az erdei lak. (Pápai reform, főiskola).

Kapossy Luczián bizonyosan megfeledkezett, hogy ő immár 
doktor és tanár; azt hihette, hogy még folyvást főgimnáziumi tanuló 
és hogy a VII. és VIII. osztály közös önképzőkörének működő tagja; 
mert különben nem bírjuk felfogni, hogyan kerül a czímbeli szárnypró
bálgatás egy theologiát, jogakadémiát, gimnáziumot és proparandiát 
magában foglaló híres főiskola értesítőjébe ? — Nekünk volt ugyanis 
gymnazista korunkban legfőbb vágyunk és legmagasabb czélunk Petőfi 
vagy Arany valamely kisebb költeményének széptant méltatásával meg
próbálkozni, s im Kapossy Luczián doktor és tanár ugyanazt teszi. 
Nekünk már állandó skhémánk is volt ilyesmi dolgozatokra. Egy 
kevés bevezető frázis után meghatároztuk, hogy az esztétikai bonczolás 
alá fogott költemény micsoda műfajhoz tartozik. — Majd a költemény 
tartalmát ismertetve, a szép verseket föleresztettük, híg, legjobb esetben
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dagályos prózába, közben-közbeu felkiáltva: Milyen hű ! Mily jel
lemző I Ob mi szép vagy, oh mi fönséges! Azután reáolvastuk annak a 
felbqnczolt költeménynek a szegény fejére mindama iskolai pedáns sza
bályt, melyet Szvorényi Ékesszólástanából vagy Névy Poétikájából egy 
pár hónappal azelőtt könyvnélkül betanultunk. — Természetesen a köl
ni ény mind e szabályoknak páratlanúl megfelelt; maga volt a megtes
tesült mf.törvény ! A tartalomról áttértünk a külalakra, s ekkor meg
bizonyítottuk, hogy tartalom és alak tökéletesen födik egymást. A tárgy
hoz más versformát hiába is keresett volna a költő ; a szavak és kife
jezések egytől-egyig leghívebb másai a költő gondolatainak és érzel
meinek.

Végére még egy egetverő frázist kerítettünk elő és így befejezve, 
nyugodtan küldtük be az önképzőkör titkárságához, mert bizton remény - 
lettük, hogy a széptant fejtegetésre kitűzött idei jutalomra (két drb ezüst 
tallér) a mienk lesz a legméltóbb munka.

Kapossy Luczián világra úgy dolgozik, mint ha a mi reczeptünk 
feküdnék előtte. — Ám lássuk. Petőfinek azt a leíró költeményét akarja 
széptani méltatásban részesíteni, melyet a Tompával és Herényivel való 
költői verseny szült, «Az erdei lak* czíműt.

A bevezetés — a mint tudjuk — valami hatalmas frázis, hogy 
megkapja az olvasó figyelmét. Dr. Kapossynak épen kapóra jön, hogy 
• Az erdei lak* leíró költemény; ő is a természet szépségéről áradozik. 
S miuő áradat ez, hogy hömpölyög négy nagy oktáv lapon át I Hallgas
sak csak. «Itt havasi bérezek emelkednek kopár fenségükben, mereven 
mozdulatlanul tekintenek az alattuk álló komoly ősfenyvesekre, melyek 
megdöbbentő némasággal övezik a szűk völgykatlant, mely egyedüli 
helyét képezi e nagy élettelenségben, ez imádkozó csendességben mozgó 
életet nyilvánító havasi patakoak ; mint erős, megdönthetetlen falanksz 
áll a haragos zöld fenyves erdő, a dühös vihar bősz támadását hajlít- 
hatatlan komoly büszkeséggel fogadja, daczol vele, míg nem a vihar 
szégyenkedve vonul vissza; a lágy zefir zajtalanul suhan el mellette 
félve, nehogy felébressze százados álmából........ »

Azonban elég; ki győzné végét várni e mondat — hullámnak ? 
Az ötödik lapon végre megtudjuk, hogy dr. Kapossy miért rajzolta a ter
mészet szépségeit halvány, alig megközelítő színekkel.

Nem egyébért, mint hogy e bölcs és fölötte új költészettani követ
keztetésre jusson. «Annyi szépség van — úgymond — a természetben, 
művészetben, hogy nem lehet csodálnunk, ha minden idők költői élénk 
vágygyal fordultak a természet s művészet nyújtotta tárgyakhoz.*

Most következnek a leíró költésnek szabályai, melyek majd Az erdei 
lakra mint leíró költeményre alkalmazandók lesznek. A leíró költőnek 
ilyen utasításokkal szolgál dr. Kapossy:
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«1. Ne <5 maga írja le a tárgyat a legapróbb részletekig, hanem 
kiemelje s helyesen csoportosítsa egy képbe a tárgy leglényegesebb és 
legjellemzőbb sajátságait, úgy hogy az olvasó fantáziája azokból egy 
teljes s Összhangzó képet alkothasson.

2. £ lényeges s legjellemzőbb sajátságokat oly elevenen fesse, 
hogy a festés az olvasó lelkében ugyanazon hangulatot ébressze, minőt 
a leírt tárgy saját lelkében ébresztett, ép ezért legjobb az a leírás, mely 
azt a hatást festi, melyet a tárgy az emberre gyakorol.*

Oh mi bölcs, mi sohasem hallott műszabályok! S mily világosan 
és mennyi szabatossággal fogalmazva!

Példákat azonban a leíró költésre jókat sorol elő; s egyiknek- 
másiknak helyesen is mutatja ki főbb szépségeit. « Petőfi A csárda romjai 
czímű költeményében — úgymond — nem rajzolja a pusztát apró rész
letességgel ; annak korlátlanságában a szabadság eszméjét látja megteste
sülve ; majd egy csárda romjaira bukkanva történelmi emlékek merülnek föl 
lelkében, melyek közé bölcselmi reflexiók szövődnek s mindkettő megillető elé
giái hangulat lengi át; majd ismét genreképek szövődnek egymásba, fölépíti 
képzeletében a csárdát, benépesíti elhalt vendégeivel, mindegyiket egy-egy jel
lemzően találó vonással varázsolván az olvasó elé s megaranyozza őket ara
nyos humorával.*

Mind e jellemző vonás találó, helyes és igaz (
De mintha valaha már hallottuk volna, mintha valahol már szó- 

ról-szóra olvastuk volna ? De mikor és hol ? Megvan. Gyulainak egye
temi előadása után kiadott kőnyomatú ívekben. — Ugyanonnan vehette 
«A gólya*, «Falun* czímű költemények jellemzését, mert Gyulai Petőfi
ről pzóló előadásában a köjitő leíró művei közűi a szebbeket sorra fejte
gette. — Dr. Kapossy Luczián — úgy látszik elfeledte, hogy azokhoz a 
kőnyomatú ívekhez más emberfia is hozzáférhet I

Reczeptünk szerint a széptani méltatásban részesítendő költe
ménynek tartalmát okvetetlenűl el kell mondani. Dr. Kapossy Luczián 
a reczeptnek egyetlen pontja ellen sem akar véteni; előadja tehát 
Petőfinek 36 sornyi versét 60 sor prózában, pedig vagy 3 strófát szósze- 
rint is idéz a költeményből.

lm elérkezett a szerző dolgozata legfőbb részéhez, az esztétikai 
méltatáshoz. Itt már nem segít Gyulai, ki inkább irodalomtörténetíró, 
fordul tehát dr. Kapossy Luczián egy pár excellence esztétikushoz, 
Gregusshoz. Az ő egyetemi előadásai után is készültek kőnyomatú ívek, 
dr. Kapossy Luczián azokat is megvette, sőt valamikor (talán a doktori 
vizsgálatra) meg is tanulta Greguss rendszerét. Tudjuk, Greguss a szép
ségnek két főfaját különbözteti meg, a kellemet és a fenséget; a kellemnek 
jelenségeit ismét a báj és kedvesség két csoportjába sorozza; a fenség 
pedig szerinte szintén két módon nyilvánulhat, erőben és nagyságban.
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Ezt a rendszert dr. Kapossy Luczián is tudja; sőt azt hiszi, hogy 
e rendszert csak alkalmaznia kell bármely műre, akkor már esztétikai 
fejtegetést végezett. Legyen mindenkinek afc 6 hite szerint! De az 
olvasó — azt hiszszük — mégsem olyan esztétikai fejtegetést fog ideál
jának tartani, minőt dr. Kapossy Luozián e sorokban nyújt:

•A költemény 7 egymásután következő szakában a kellem szép
ségeinek mindkét faja megjelenik; a báj alkotó elemeit képező eleven
ség, hibátlanság, tisztaság, kicsiség stb., ott rezg a susogó erdő lombo
zatában, ott ring a busán buzgó gyengéd vadgalambban, ott cseveg az 
eleven kis patakban, ott kaczérkodik a kisded parti viráglyánkákban, 
ott csapong az imádó, piczi gyönge vad méhekben; a kellemnek másik 
faja, a kedvesség, a kunyhó lakóinak egyszerűségében, szívességében 
s a búgó vad galamb bizalmas, semmitől sem félő ártatlanságában 
nyilvánul.

A két utolsó versszakban a fenség nyilvánul s pedig a S-ik szak
ban az eröbeli fenség az égi háborúnak a bél ezek között százszorosán 
visszhangzó hatalmas szózatjában; a 9-ik szakban pedig a fenség nagy
sági oldala az imádandó jóságban, mely végtelen hatalmánál fogva gátot 
vet a romboló elemnek.»

A tartalomról most a szerzőnek a külsőre kell áttérnie. Természe
tesen «a tartalmi szépség méltó külső alakban jelenik meg.» S miköz
ben ezt bizonyítja, mily ízetlenségekre ragadtatja magát a szerző. 
Tárgyszerintes kifejezésnek tartja ezt: * kaczér lyánkák kandikálnak*, 
mert «a «kandikálnak* szóban levő i hang magas hangzásával s rövid
ségével oly lebegést ad a szónak, mely híven festi a kíváncsiság, kaczér- 
kodás izgő-mozgó mozdulatait.*

Oh szerencsétlen i hang! Ki hinné, hogy annyi hitványság rej- 
lenék vékony testedben ? Kíváncsiság ? Kaczér kod ás ? S vájjon mindig 
kiváncsi- és kaczér vagy-e szegény betücske ? Kapós8?bán is ? Lucztán- 
bán is?

De miután a költemény tartalma és alakja a kellő bonczolást 
kiállotta, nincs más hátra, minthogy egy hatalmas frázis befejezze a 
dolgozatot. Várakozásunknak meg is felel dr. Kapossy Luczián; mert 
im ezek végső szavai:

«A költemény utolsó, a rím csengésével is kiemelt szava: szivár
vány, mintha csak ez vetné vissza kedves színeit az egész költeményre, 
mintha csak ennek ragyogó világításában jelennének a költemény egyes 
tárgyai, mintha csak ez vonná be a költeménynek minden egyes moz 
zanatát az őt megillető színnel; zöldszínnel az erdőt, az állandóság 
erényének halványkék színével a búgó vadgalambot, a jókedv világos
sárga színével a fütyülő rigót 8 csapongó vadméheket, a hiúság narancs- 
sárga színével a kaczérkodó virágokat, az ábrándozásra csábítás sötét
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kék színével a völgy mélységében levő beszédes kis tavat, a megelégedés 
piros színével a kunyhó lakóit.*

Mindezek után csak arra akaijuk figyelmeztetni a preeparándiá
ból, gymnázinmból, jogakadémiából és theológiából álló pápai főiskolát, 
kivált annak igazgatóját, hogy nincs törvény, mely az értesítőbe pro- 
grammértekezést parancsolna nyomatni; akkor pedig kár az evang. 
reformátusok ezen régi kollégiumának jó hírét hasonló dolgozatokkal 
lerontani.

4. Háhn Adolf, A  franczia meg a spanyol Cid-dráma. (Aradi kir. főgym-
nasiam és főreáliskola).

Érdekesnek Ígérkező forrástanulmány, milyenre a magyar költői 
műveket illetőleg is Bokra volna szükségünk. — Háhn Cörneillenek 
híres tragédiáját akarja összevetni forrásával, a spanyol drámával, egy
szersmind ki akarja fejteni, hogy a spanyol szerző nem épen olyan meg
vetendő költő, ki a franczia tragikusnak mindenben mögötte maradna, 
a mint azt a Corneille-dicsőitők hirdetik, ellenkezőleg sokszor mellette 
jár, sőt néha elébe is kerül.

Legalább Háhn ezt állítja. — Majd meglátjuk, hogy véleményét, 
melyet maga is eretneknek vall, hogyan tudja meggyőzőigazságraemelni; 
mert az értesítőben csak a spanyol dráma tartalmát közli, a franczia 
Oúidel való összehasonlítást és nézete megbizonyítását máskorra igéri.

Reméljük, — sőt kívánjuk — hogy állani fog ígéretének, a 
mikor majd mi is tüzetesebben foglalkozunk figyelemre méltó tanulmá
nyával.

Dr. Kardos Albkrt.

5. Az ó-klasszikái iskola tollharcza. Irta Sinka Sándor. (Debreczeni re£
főgymnasium), 22 lap.

Irodalmunknak alig van jelensége, melyet a történet már teljesen 
megmagyarázott volna s alig oly irodalomtörténeti kérdés, mely még 
bővebb megvilágításra ne szorulna. — Különösebb apróbb pontok, spe- 
czialisabb feladatok százával jelölhetők ki, melyek megérdemlik a tüze
tes vizsgálatot, mert az irodalomtörténet épülete csak akkor mondható 
biztosnak és tartósnak, ha minden legkisebb kövének is ismerjük erede
tét és becsét.

Az n-klasszikai iskola tollharczára is bizonnyal ráfér a beható 
kutatás, sőt ha c?ak az eddigi feldolgozásokat veszszük figyelembe, 
akkor is lehetne e vitáról egyet-mást újat elmondani. — Örömmel fog
tunk tehát hozzá a fentebbi értekezés olvasásához, de csalódva tettük 
le. Sinka Sándor ugyanis tüzetesebb vizsgálatra nem adja magát, 
újat pedig nem tud mondani, hisz dolgozata nem egyéb, mint Bánóczi
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néhány lapjának parafrázisa. —  Bárki vesse is össze * Révai életé* :nék 
negyedik fejezetét Sinka értekezésével, a hasonlóság annyira meg fogja 
lepni, hog£ felkiált: ime két egy testvér, vagy, ha tudja, hogy a «Bévai 
életé»-nek 143— 156. lapja hat esztendővel elébb látott napvilágot, mint 
a jelen dolgozat, így szól: ime apa és fiú.

Bánóozi a maga művében a tollharoz története előtt, a magyar 
renaissanoze-ot rajzolja, természetesen Sinka is bevezetésül a nemzeti 
fdlébredés történetet bocsátja előre. Bánóozi szól ezután arról, hogy a 
nemzet három rétegének megfelelően három irányú költészet keletke
zik ; tehát Sinka is bemutatja a francziáB, az ó-klasszikai és a népies 
iskolát. Bánóozinál olvassuk, hogy ez iskoláknak mélyreható befolyásuk 
volt; «szellemi mozgalom indult meg a nemzet minden rétegében» ; Sinka is 
al>ban találja a három iskola legfőbb érdemét, hogy *a nemzeti szellem' 
nek a társadalom minden rétegébe útat nyitottak.*

De a kor átalános jellemzésében nem csoda, ha egyezésekre talá
lunk ; valami nagyon másképen senki sem tudná a magyar renais- 
sanczenak rajzát adni. Nézzük azonban a részleteket. Bánóozi új sza
kaszban elbeszéli, hogyan próbálkozott meg az ó-klasszikai iskola tagjai 
közül először is Bajnis az antik méretű versekkel. « A fiatal jezsuitát — 
úgymond — Sannasamak egy verse gyulasztá lángra s a középkori latin 
költő nyomán ő is magyar nyelven próbálja Velencze dicsőségét zengeni.* Ez 
esetről Sinka sem feledkezik meg. «Sanasarius középkori latin költőnek 
Yelenczét dicsőitő dalain lángra <ryúlván, egész lelkesidtségqel kezdte Velencze 
dicsőségét Sanasarius után mértékes versben w agy and zengeni.*

Tovább olvassuk Bajnis fejlődését: Bánóczi is, Sinka is elmond
ják, hogy négy év múltán ismét magyar distichonokat ír; de idézik is 
mindketten az elfogulatlan Bajnisnak maga ellen való szigorú bírála
tát : « Ez csak kevés említést is alig érdemel. * —  Azután Bánóczitól is, 
Sinkától is megtudjuk, hogy Bajnis 1773-ban már kész van Helikonra 
vezérlő kalauzával; mindkettő megjegyzi, hogy Bajnis nagyon is szó- 
szerint vette Horatius szavait: «nonum prematur in annnm», csakhogy 
Bánóczi megelégszik az idézettel, Sinka azonban védelmére is kel e 
híres elvnek.

Bánóozi azt is tudtunkra adja, hogy: • Rajnis sejtette, megfogják 
élőzni, de nem félt tőle*; Sinkától is ugyanazt halljuk Bajnisról: * Sej
tette, sőt tudta, hogy megelőzik; nem tartott tőle.*

Azután Bánóczi is, Sinka is elbeszélik, hogy Baróti Szabó Dávid 
mikép fogott új méretű versek írásához ; t. i. egy jezsuitatársa bírja 
rá, hogy Klopstock példájára írjon magyar hexametereket, sőt e jezsuita 
adott neki themát is. De e dolog nem történhetett előbb 1774-néI, bizo
nyítja Bánóozi is, Sinka is, közösen idézvén állításuk mellett Barótinak 
e distiohonát.
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•Még eszemágában sem volt, hogy verseket írnék,
Míg nem adott mérget kedves anyámnak halál*;

ez pedig 1774 ben történt.
Sinka ekkor egy új szakaszt kezd, de azért Bánóczi nyomdokaitól 

egy lépésnyire se távozik. Elmondja, hogy Holló Márton tudomást vesz 
Rajnis verseiről, s ezt azonnal hírré teszi barátjának, Barótinak, ki 
nem is késik verselő társát, Bajnist egy epistolával megtisztelni. Mind
ezt Bánóczinál is olvashatjuk, azzal a különbséggel, hogy Bánóezi csak 
négy sort idéz Baróti verseiből, Sinka pedig ehhez még négyet hozzá
csatol.

Egy másik epistoláról is emlékezik Bánóczi, ugyanazt teszi Sinka 
is ; természetesen itt is van különbség köztük; az első megelégszik, ha 
a sületlen versből csak négy sort ízleltet meg velünk, a második azon
ban tíz sort tálal elénk.

De mire folytassuk ? Az olvasó már ennyiből is meggyőződhetett 
Sinka dolgozatának értékéről és nem fog bennünket szigorúsággal 
vádolni, ha azt egyszerűen Bánóczi parafrázisának mondjuk. A világ
ért sem plágium, mert Sinka előtt ugyanazon források fekszenek, mint 
Bánóczi előtt; csak hogy mi hasznokat sem tudja venni. — Bánóczi 
oly kitünően írta meg neki az ó-klasszikai iskola tollharczát, hogy ahoz 
Ő, bár az eredeti forrásokból dolgozott, semmit hozzátenni vagy elvenni 
nem tudott. De akkor vajon mi czélja volt ez értekezés megírásával,kivált
képen kinyomatásával ? Mert székfoglaló beszédnek — a dolgozat tulaj
donkép arra szolgált — még elhangozhatott egy iskolának szűk falai 
között, de hogy nyomtatásban a nagy világ elé bocsássa, nem tudom mi 
oka volt rá a szerzőnek ? Mért nem tartja szeme előtt a tnonum pre- 
matur in annum» ot; lehet, kilencz esztendő múlva már elfeledték volna, 
hogy irodalomtörténetünkben ez a kérdés félig meddig tisztázva van s 
tán meg is dicsérték volna a szerzőt önálló kutatásáért, a források tanul- 
mányozápáért. Pedig — ismételjük — a szerző csakugyan az eredeti 
forrásokból merít. De mit? Semmi egyebet, mint idézetet. Mindennel 
megéri, úgy a mint Bánóczi a tollharczot előadja; minden föltevését 
elfogadja, minden ítéletét aláírja; csak idézeteit keveselli. — A mit 
Bánóczi a vitázóknak verseiből vagy leveleiből közöl, azt mindenesetre 
Sinkánál is megtaláljuk, de még meg is toldja. Átalában a mit Bánóczi 
röviden, élezve, szellemesen mond, azt Sinka hosszú lére oldja fel, 
homályos mondatokba burkolja; így érthető, hogy míg Bánóczi, a toll- 
harcznak a prioritásra és a szórendre vonatkozó részét 8 kis lapon írja 
meg, ugyanannak előadására Sinka 18 nagy lapot foglal le. Ezért is 
neveztük értekezését parafrázisnak, körülírásnak.

Végül, ne vegyen a szerző rossz ne ven egy jó tanácsot. A magyar 
irodalomtörténetnek annyi a megoldatlan feladata, annyi a homályos
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kérdése. Fordítsa máskor ilyen czélra azt a buzgalmat, azt a fáradságot, 
a melyet jelen dolgozata is elárul; lépjen olyan térre, a hol nem kell 
lelketlen utánzónak maradnia, hanem már magának a nyers anyagnak 
közrebocsátásával is hasznos, önálló munkát végezhet.

K ovács A ladár .

6. Q. Horatius Flaccusnak a Pisókhoz intézett levele, Samu Ferencztől.
(Sz. Benedek-rendi esztergomi főgymnasium).

Ez elég terjedelmes, 62 lapra terjedő értekezés két részre oszlik ; 
az első, rövidebb rész az Ars poetica sokféle megítéléséről, keltéről, 
ezélj ár ól, tárgyáról szól s hemzseg benne az idézet. A szerző czélja, mint 
értekezése végén mondja, az volt, hogy az Ars poetica megértésére némi 
segédeszközt nyújtson a tanuló ifjúságnak s a klassikus művek minden 
művelt barátjának. Azonban a tanuló ifjúságnak és a klassikus művek 
művelt barátjainak nem lesz kedvök oly értekezés olvasásához, mely 
mindenféle — obseurus és nem-obsourus — névtől tarkállik. Vagy kit 
érdekelhet annak tudása, hogy pl. Fabrioius ti praeoepta catholicát 
talált az Ars poeticában, Bouhier 30-at, L. Sahl 28-at, Doering pedig 
22-őt. Némelyik lapon pl. a 10. 11-iken alig ír egy pár sort a szerző, a 
többi csupa idézet. Tizennégy lapra terjedő első részében idézve van: 
Muretus, Quintilianus, Symmaohus, Sidonius Apollinaris, Prisoianus, 
Neoptolemos ; Juvenalis , Cicero, Macrobius; Henricus Stephanus, 
Heinsius Dániel, Barth, Salmasius, Dacier András, Van Beenen; Taci
tus, Horatius, Vellejus Paterculus, Plinius, Suetonius, Seneca; Wieland, 
Diintzer, Baxter, Hurd, Haberfeldt, Sahl, Michelsen, Begelsberger, 
Scaliger, Boeckh, Voltaire, Goethe, Morgenstern, Lambinus, Arnold, 
Pigna — nem is emlitve a jegyzetek hivatkozásait. Már most ha a 
gymnasiumi ifjakat tartotta a szerző 6zem előtt, nem kellett volna ily 
nagy nomenclaturával dolgoznia, hanem inkább a lényegesre, a költe
mény tárgyának, ezéljának összefüggő fejtegetésére kellett volna gondját 
fordítania; ha pedig philologiai munkát akart írni, akkor jobban meg 
kellett volna rostálnia, birálnia az említett írók nézeteit. Fejtegetésében 
nincs összefüggő egység, nincs módszeres paedagogiai czél, nincs vilá
gos és érdekkeltő tárgyalás. Értekezése második, sokkal nagyobb része 
az ars poetica prózai fordítását és tárgyi valamint tartalmi magyaráza
tát foglalja magában. E fordítás olyan, hogy meg lehetünk vele elé
gedve. Hű, magyaros és értelmes. Csak az a sajátságos, hogy ez a for
dítás nagyon ismerősnek tűnt fel előttem : mintha szóról-szóra hallot
tam vagy olvastam volna már valahol. Valóban! Ponori Thewrewk Emil 
egyetemi előadásai közé Horatius Ars poeticájának tárgyalását is fel 
szokta venni s tőle hallottam én az Ars poeticának ezt a fordítását s 
úgy látszik, tőle hallotta azaz utána jegyezte ez értekezés szerzője is,
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mert, mint látom, a használt segédmunkák közt csakugyan föl vannak 
említve: «P. Thewrewk Emil egyetemi magyarázatai Horatius «De 
arte poetica* czímű költeményéről. 1879. Kőnyomású lapok.* Kár volt 
a fordítás e kölcsönvételét jobban nem hangsúlyozni!

De így is csúszott be a fordításba egy pár helytelen kifejezés, 
mely valószínűleg önálló. Ilyen pl. ez: «olyan remény vesztett embert 
kell festened, a ki hajótörés után a partra mégis kiúszik.* Az exspes az 
enatat-hoz tartozik! Hisz ha kiúszott, már nem reményvesztett. «Ha 
panaszukkal a nézők szivét akarják megindítani* e. h. meg akarják indí
tani*. A nihil non arroget armis nem azt teszi, hogy : t mindenben fegy
verre bízza az eldöntést*, hanem az ő fegyvereinek azaz vitézségének 
követeli mindenütt az elsőséget. Nagyon latinos: «ha fejőket, a melyet 
a háromszor meglátogatott Antikyrában sem lehetne meggyógyítani.* 
Rossz szórend: «Habár téged, idősbik ifjú, atyád szava is a helyesre meg
tanít,,* stb.

A fordításhoz csatolt magyarázatok egy része fölösleges paraphra- 
8Í8, más része minden jegyzetes Horatius-kiadásban megtalálható tár
gyi magyarázat. Jellemző az ilyen auctoritásos bizonyítás : «Dr. Télfy 
Iván (Aeschylos Akadémiai értekezés Budapest. 1876. 12, 29, 43—45, 
57—58, 63—64, 72—73, 79—80, 83-ik lapjain) (I) bebizonyította, hogy 
annak (t. i. Aeschylosnak) több darabját a negyedik szereplő nélkül 
(sic) adni alig lehetett.* Furcsa bebizonyítás, mint az alig mutatja. 
Szintén jellemző a szerző fejtegetése módjára nézve, hogy midőn Hora
tius a költői józanságot dicséri, megjegyzi, hogy Horatius azért «maga 
sem tartotta azt, hogy költői ihlettség nélkül lehessen valaki igazi 
költő, mint azt több helyen be is vallja (I), így Carm. III, 25 kezdetén 
így szól:

• Quo me, Bacche, rapis tűi 
Plenum ?»

Lám t mi mindent ki lehet olvasni Horatiusból. Szintén nagyon 
érdekes színben tünteti fel a szerző naiv álláspontját az ilyen előadás : 
«Ezen elv helyességének bizonyításáúl legyen szabad még a nem rég 
oly fájdalmasan elveszített dicső költő, Arany János, szavaira hivatkoz
nunk.* Elég! kiált fel az olvadó. Egyetértek vele.

Szabó János .

Martialis I. 47.

Orvos volt minapába’ Diaulus, sírokat ás most,
ő mint sírásó azt teezi, a mit előbb. Ifj. R. E.
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Heinrich Károly, Anyag gyűjtemény a német nyelv tanításához 
I. Rész: Alaktan. (N. 8-r. V, 344 1.) Budapest, 1885, Kókai, 2 frt.

Jelet irók iskolai tára, I. Magyar balladák, magyarázták Greguss 
Ágost és Beöthy Zsolt. (8-r. 212 1.) Budapest, 1885, Franklin, 70 kr.

— XXV. Német balladák és románcsok, magyarázta Heinrich Gusz
táv. Második rész: Schiller balladái és románczai. (8-r. 160 1.) Budapest, 
1885, Franklin, 70 kr.

Kardos Albert, Szilágyi és Hajmási mondája a magyar költészet
ben, (N. 8-r, 34 1.) Budapest, 1885, Kilián. 40 kr.

Közlemények nyelvtudományi. Kiadja a M. T. Akadémia nyelvtudo
mányi bizottsága, szerk. Budenz József, XIX. kötet, 1. füzet. (N. 8-r. 1601.) 
Budapest, 1884, Akad. könyvkereskedés. —  Tartalma: Zoltvány L. Irény 
A  Nádor-codex nyelvi sajátságairól, H. —  Volf György, Az egyszerű szi
szegő hangok jelölése a régi magyar orthographiáoan. —  Kunos Ignácz, 
Erza-mordvin nyelvmutatvány. —  Budenz József, Az előbbihez való szó
jegyzék és jegyzetek. — Balassa József \ A  szóvégző önhangzók a magyarban.

Lehr Albert és Biedl Frigyes, Magyar olvasókönyv. I I I .  kötet. Tör
téneti térképekkel és illustrátiókkal. (N. 8-r. V III, 231 1.) Budapest, 1885, 
Franklin, 1 frt 20 kr.

Sz. Nagy Sándor, Levél szerinti oktatás a franczia nyelv tanulására, 
Toussaint-Langenscheidt tanmódja szerint. 27—28. levél. Vége. (N. 8-r. 
471— 484 1.) Budapest, 1885, Grimm. Egy-egy levél 30 kr.

Névy László, Kereskedelmi levelező. Kereskedelmi iskolák és a ke
reskedelmi ifjúság számára. (N. 8-r. VI, 230M.) Budapest, 1885, Kókai,
1 firt 50 kr.

Petz Gedeon, A magyar húnmonda. A budapesti kir. magyar tudom, 
egyetem bölcsészeti karától jutalmazott pályamunka. (8-r. 101 1.) Budapest, 
1885, Franklin, 80 kr.

Philosophiai irók tára, szerk. Alexander B. és Bánóczi József. V II. 
Bacon. A nóvum orgánum első része, fordította s magyarázattal ellátta 
Balogh Ármin. (N. 8-r. 156 1.) Budapest, 1885, Franklin, 80 kr.

Pirehala Imre, Latin stilus-gyakorlatok a gymnasium V. osztálya 
számára, kapcsolatban Livius XXI. és X X II. könyvével. Phraseologiai, 
Bynonymikai és stilisztikai függelékkel. (8-r. V III, 85 1.) Budapest, 1885, 
Eggenberger, 70 kr.

Platonis Apologia et Crito. Scholarum in usum edidit Josephus 
KráL Accedunt Phaedonis M. C. L X IV —LX V II. (8-r.' XV, 57 1.) Budapest, 
1885, Lampel, 28 kr.

Polgár György, Szócsoportok Homérosból. A  gymnasiumok felsőbb 
osztályai számára, az Utasítások szerint. (8-r. 37 1.) Budapest, 1885, Eggen
berger, 30 kr.

Schwicker J. H., Német nyelv és gyakorlókönyv. A  középiskolák 
alsóbb osztályai számára. (N. 8-r. VU I, 160 1.) Budapest, 1885, Lauffer, 
90 kr.

Szemák István, Elméleti és gyakorlati német nyelvtan tanodai és 
magánhasználatra. II. évfolyam. Negyedik jav. kiadás. (N. 8-r. II , 256 L) 
Budapest, 1885, Lauffer, 1 fii; 30 kr.

—  Magyar mondattan a középiskolák II. osztálya számára. (N. 8-r. 
118 L) U. o., 65 kr.

Szamosi János, Latin olvasókönyv a gymnasiumok I. és II. osztálya 
számára. (8-r. 138 L) Budapest, 1885, Zilahy, 1 frt.

— Görög nyelvtan gymnasiumok számára. L  rész: Alaktan. Máso
dik javított kiadás, (8-r. 208 1.) U. o. 1 frt.
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—  Görög olvasókönyv a gymnaaiumi V. osztály számára. Második 
javított kiadás. (8-r. V III, 155 L) U. o. 1 firt.

Szécsen Antal gróf Tanulmányok. Második (czím.) kiadás. (8-r. 
394 1.) Budapest, 1885, Ráth M. I frt 40 kr.

Szinnyei József dr., Révay Miklós és Verseghy Ferencz. (Magyar 
Helikon, 49. füzet.) Pozsony, 1885, Stampfel, 24 1. 20 kr.

—  Horváth Mihály és Szalay László. (Magyar Helikon, 50. füzet.) 
ü. oM 24 L, 20 kr.

Tanulók könyvtára, szerk. Dávid István, 29. füzet: Xenophon em
lékiratai Sokratesről, 1 füzet. Fordította s magyarázta Némethy Géza. 
(16-r. 64 1.) Pozsony, 1885, Stampfel, 30 kr,

Aristotelis ars rhetorica. Cum nova codiois Ao et yetustae transla- 
tionis collatione ed. Ad. Roemer. (8-r. XXXVI, 237 1.) Leipzig, 1885, 
Teubner, 2 mk. 10.

Arriani Nieomediensis scripta minora, Rúd. Hercher iterum reco- 
gnovit, edeuda curavit Alfr. Eberhard. (8-r. LXXV I, 156 1.) Leipzig, 1885, 
Teubner, 1 mk. 80.

Autologis de sphaera quae modetur liber, de ortüius et occasioni- 
bu8 libri duó, una cum scholiis antiquis e libris manu scriptis ed., latiaa 
interpretatione et commentariis instruxit Frdr. Hultsch. (8-r. LX IV , 231 1.) 
Leipzig, 1885, Teubner, 3 mk. 60.

Breymann H., Wünsche und Hoffnungen, betreffend das Studium 
dér neueren Sprachen an Schfule und Universitat. München, 1885, Olden- 
burg, 52 1.

Briefwechsel dér Gebrüder Grimm mit nordischen Gelehrten, hrsg 
von Ernst Schmidt, Berlin, 1885, Dümmler, 312 1., 8 mk. •

Ciceronis M. Tulli scripta, quae manseru/nt omnia. Recogn. C. F. 
W. Mueller. Partis II. vol. II. (8-r. CXXXIV, 541 1.) Leipzig, 1885, Teubner,
2 mk. 10.

Denifle Heinr., Die Universitaten des Mittelálters bis 1400. I. köt. 
(N. 8-r. XLIV , 814 1.) Berlin, 1885, Weidmann, 24 mk. .

Dillmann August, Gediichtnissrede auf Kari Richard Lepsius. 
(N. 4-r. 25 1.) Berlin, 1885, Dümmler, 1 mk.

Droysen Hans, Untersuchungen über Alexander des Grossen Heer- 
wesen und Kriegsführung. (N. 8-r. 78 1.) Freiburg, 1885, Mohr, 2 mk.

Közli: H e lle b r a n t  Árpád.
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Dr. Benedek Albert. Arany János az iskolában. (Temesvári főreálisk.) 
3— 12 1.

Benő Benárd. A római család belélete, különös tekintettel jogi és erkölcsi 
viszonyaira. (Nagybányai kath. főgymn.) 3— 4-8 1.

Dr. Berkesei István. A magyar nyelv a magánélet terén 1711-től 1790-ig 
(Fehértemplomi főgymn.) 3—50 1.

Dr. Breán Kázmér, Csongor és Tünde kútforrása és aesthetikai értéke.
(Lugosi főgymn.) 3— 22 1.

Buteanu Joan. Cateva observatiuni la cestiunea ortografíci. (Belényesi fő
gymn.) 3— 54 1.
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Erdélyi Károly. Vázlatok a magyar nyelvészet köréből (Nagykanizsai fő- 
gymn.) 3— 48 1.

Dr. Fináossy Ernő. A régi görög gyermekjátékok. (Budapesti V II. kér. 
államgymn.) 1— 16 1.

Gellert Jenő. Ányos és a világfájdalom. (Budapesti IV. kér. reálisk.) 3— 91.
Gergye Lénárt. Az ó-kori philosophusok tanítása az istenség mivoltáról M. 

Tulliu8 Cicero philosophiai művei nyomán. (Komáromi kath. algymn.) 
5—48 1.

Győr/fi Endre. Az anarchisták Bómában. (Keszthelyi gymn.) 5—42 1.
Haáz Janoa. A rabszolgák helyzete Athénban és Bómában. (Nagykárolyi 

nagy gymn.) 3— 33 1.
Háhn Adolf. A  franczia meg a spanyol Cid-dráma. (Aradi lyoeum).3—271.
Halász Ignácz. A  svédországi lappok közt. (Székesfehérvári föreálisk.) 

3— 16 1.
Haraszti Gyula. A franczia klasszikusok tanításáról. (Nagyváradi főreál- 

isk.) 3— 9 1.
Holczinger Imre. A delphii amphyktionia szerepköre a görög történelem

ben. (Tatai algymn.) 1— 31 1.
Hunfalvi Béla. A néptribunok hatásköre. (Pápai kath. főgymn.) 3—35 1.
Dr. Keleti Vincze. Salustius Jugurthájának 17— 19. fejezete az iskolában 

tárgyalva. (Beszterczebányai kath. főgymn.) 1—7 1.
Kiáltoay József. Latin lyrikusok tárgyalása az V. osztályban. (Budapest. 

Gyakorló isk.) 1— 13 1.
Kosztka György. Lenau Miklós élete és költészetéről. (Pécsi föreálisk.) 

3— 37 1.
Kovács Lajos. Kazinczy Ferencznek mint költőnek és próza-írónak je l

lemzése. — Irodalmi tanulmány. (Miskolczi polgári fi- és leányisk.) 
3—35 1.

Kürcz Antal. A  legújabb katholikus költészetről. (Budapesti V. kér. fő
gymn.) 3— 21 1.

Lassú Pius A görög népmondák és regék Sophocles színműveiben. (Szol
noki kath. gymn.) 3—28 1.

Novák Béla. Mik voltak Cicero nézetei az Istenségről s mikép egyeznek 
azok a keresztény vallással. (Mármaros-szigeti kath. gymn.) 3— 28 1.

PilHa N. Influinta limbei grece asupra desvolt&rii cuvinteloru si asupra 
literaturei limbei latiné. (Brassói rom. gör. keleti főgymn.) 1—48 1.

Plattner. Priváté und politische Bedeutung des Götterkultus bei den Rö- 
mern. (Nagyszebeni ev. gymn.) 5— 47 L

Radlinszky József. A latin olvasmányok tárgyalása az alsó osztályokban. 
(Jászberényi kath. főgymn.) 5— 17 1.

Samu Ferencz. Q. Horatius Flaccusnak a Pisókhoz írt levele. (Esztergomi 
főgymn.) 1—62 1.

Schiel Albert. Demosthenes H. (Brassói ev. főgymn.) 1—37 1.
Stronsky Ágoston. Wieland «Oberon*-ja. (Szombathelyi főgymn.) 9—97 1.
Toncs Gusztáv. Vörösmarty «Zalán futása* mese és szerkezet szempontjá

ból. Eszthetikai tanulmány. (Szabadkai főgymn. 3—65 1.
Dr. Tóth Lőrincz. Bocatius. (Kassai főgymn.) 1—30 1.
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Veress Ignácz. A magyar név- és igejelző. (Nagyszebeni Állami főgymn.) 
3—25 1.

Dr. Veress Samu. A XV II. század utolsó negyede és egy iránymű. (Rima
szombati prot. főgymn.) 3— 11 L

Vida Aladár. Egy pár észrevétel a német nyelv és irodalom tanításához a  
gymnasiumokban. (Epeijesi katb. főgymn.) 1— 11 1.

Vincéé Ambró. Jogvédelem és emberi élet a régi görögöknél. (Székesfehér- 
vári főgymn.) 3— 31 1.

Dr. Wute Albert. A régi Róma oktatásügye. (Budapesti V III. kér. főreál- 
iák.) 3—34 1.

Közli: H s llb b ra n t  Árpád.

Figyelmeztetés.

A Budapesti Philologiai Társaság, hogy Közlönyének 
megszerezhetését és kiegészítését tagjainak, de különösen 
hazai középiskoláink könyvtárainak lehetővé tegye, ezen
nel —  a meddig példányok rendelkezésünkre állnak —  
Közlönyét, annak egyes köteteit és füzeteit a következő 
leszállított áron bocsátja rendelkezésre:

Az Egyetem es P h i lo lo g ia i  K ö z lö n y  egy te ljes  

példányának (I— IX. kötet) ára ...................................... 50  frt.

Egyes köteteinek ára:

az I . és I I .  köteté egyenként...............................  ő  frt.

az V. V I .  V I I .  V i l i .  I X .  köteté egyenként ... 3  frt. 
egyes filmet á r a ....................................__ ... 20 kr.

A ül. és IV. kötet külön nem kaphatók.

Megrendelések a társulati pénztárnokhoz intézendők, legjobban 
postai utalványnyal, illetőleg utánvéttel.
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Tagdíjfizetések:
Az tEgyetemes Philologiai Közlöny* 1885. évi utolsó IX — X. füzetéhez 

mellékelt névsorban kitüntetett fizetések óta fizettek még :
1883-ra: Rendes tag : Mnlatinszky János, Zsolna.
1884-re: Rendes tag : Danielovics Kálmán, Ungvár. 2 irt hátra

lékot. — Goldis János, Arad. — Dr. Heittrich Károly, Budapest. — Kempf 
József, Budapest. —■ Malat inszky János* Zsolna. — Prasek Gyula, Pancsova. — 
Tiber Ágost, Budapest. — AVigatul János, Pancsova. —  Zichy Antal, Budapest.

1885-re : Rendes ta g : Danielovics Kálmán, Ungvár, \ frt 60 krt. — 
Goldis János, Arad. — Hadlinszky József, Jászberény. — Malatinszky János, 
Zsolna. —  Prasek Gyula, Pancsova. —  Zichy Antal, Budapest. —  Vajdaíy 
Géza, Ungvár. — Rendkívüli tag : Zipser Jakab.

1886-ra: Rendes tag: Hofer Károly, Budapest. — Munkácsy Elek, 
Trencsén. —  Pfeiffer Antal, Temesvár. —■ Tremmer Gyula, S.-A.-Ujhely. — 
Polgár György, Jászberény. — Kolonics Lipót, Sz.-Fehérvár. — Rendkívüli 
ta g i Balogh Péter, Szt-Lőrincz, Vasmegye. — Exner GyÓző, Budapest. — 
Zimányi József, félévre 1 frt 50 krt, Budapest.

1887-re : Rendes tag : Pfeiffer. Antal, Temesvár, 1 irtot.
Oklevélért: Wigaud János, 1 frtot, Pancsova. — Polgár György,

1 frtot, Jászberény.

előfizetések:
1885-re: Zombori állami gymnasium. — Gymn. könyvtár Érsek - 

njvárott. —  Binder Jenő, Budapest. —  Gymn. tanártestület Nyíregyházán. — 
Állami főgymn. igazgatóság Kaposvárott. — R. kath. főgymn. tanári kar 
Lúgoson. —  Kir. kath. gymn. Zsolnán. — Budapesti ref. fogymnasium. — 
Főgymn. önképző-kör Szegeden. —  Békési ev. ref. gymn., II. félévre. — 
Miskolczi rét fogymnasium, II. félévre. — Szatmári kath. főgymnasium. — 
Ev, ref. Kuun-tanoila Szászvároson. — Főreáliskola Körmöcbányán. — Szakács 
Mózes, Sz.-Uflvarliely. — Dévai állami reáliskola, II. félévre. —  N.-Ivikiudai 
n. gymn. tanári kara. — Nagybányai k. főgymn. — Seeliger Károly, Lőcse. — 
Dr. Kircz Jakab, I I .  félévre. — Kath. fögj-mn. Nyitrán.

1886-ra: Főréáliskolai igazgatóság Temesvártt. — Katb. főgymnasium 
.Jászberényben. — Eperjesi ev. collegium. — Kegyosr. nagygymn. N.-Károlyban.

Kelt Budapesten, 1885 deczember 23-án.

Cserhalmi Snrmc,
a budapesti philologiai társ. pénztárnoka.
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