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NYELVJÁRÁSI KÜLÖNBSÉGEK A THEOKRITOS-FÉLE 
KÖLTEMÉNYEKBEN.

Már a kéziratok is arra utalnak, hogy a theocritosi költemé
nyek ágy hitelességre, mint nyelvjárásra nézve nagyban külön
böznek egymástól. A legtöbb codex csak az első 17. és a 22-ik 
költeményt tartalmazza. Csupán egy ujabb codex (a XV-ik szá
zadból), a c. Ambrosianus N° 75, tartalmazza valamennyit. Henr. 
Stephanus1) volt az első, ki az egyes költemények eredetének 
hitelességét bírálni megkisérlé. Azonban csak jelen századunkban 
kezdték egynémelyikének hitelességét határozott criticai okok alap
ján kétségbe vonni. így Beinhold8) csupán 1-től 11-ig, 13-tól 16-ig 
8 a 18-ik idyllt állítá hitelesnek, tehát kizárólag a dór nyelyjárá- 
súakai Wissowa8) ellenben csupán a 12-ik, 21-ik és 23-ik idyllt 
tartá gyanúsnak, Ahrens, a dór nyelvjárás alapos ismerője, csupán 
az 1-től 18-ikig, 22-ik, 24-ik, 26-ik, 28-ik s 29-ik idyllt adta ki 
Theocritos neve alatt, s még ezek között is a 8-ikat, 9-iket, 22-iket,
24-iket és 26-ikat, mint szerinte gyanúsakat, asteriskossal bélye
gezte. Fritzsche a 19-ik, 20-ik, 21-ik, 23-ik s a 27-ik idyllt s tizen
ötöt az epigrammák közül ítélt gyanúsnak. Indokolásában őt is, 
mint a többieket, tartalmi és sestheticai szempontok' vezérlik, ez 
pedig igen tág tért nyit a találgatásokra.

Hogy e költemények közt nagy nyelvjárási különbség van, 
első tekintetre szembe ötlik. Erről egy külön szakirodalmat is mu
tat föl, főképen a német philologia, ennek daczára még marad 
elég kutatni való, vájjon az egyes csoportokban, melyekbe ezen 
költemények nyelvjárás tekintetéből oszthatók, nincsen-é bizonyos

Henr. Stephanu« állapító meg, noha a 19-től 30-ig egész önké
nyesen, e költemények mai napig divó sorrendjét; (poet. Gr. heroici etc. 
1566 folio és: «Theocriti aliorumque poétámra idyllia* 1579).

*) Reinhold: «De genuinis Theocriti carminibus et supposititiis*. 
Jena, 1819.

*) W issowa: € Theocritos Theocritens*, Breslau, 1828.
Philologiai KöslOny. X. 2. 9
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130 IFJ. REMÉNYI EDE.

finom és állandó nyelvbeli különbség a hitelesek és gyanúsak 
között? Továbbá lehet-é Theocritosnál megállapítani bizonyos 
grammatikai alakok teljesen egyéni használatát ? Végre, ha nyelv
járási különbségek szerint csoportokba osztottuk költeményeit, az 
egyes csoportok között átmenetet is lehet-e észlelni s ezen átme
netnek megfelelőleg költeményeinek keletkezési korát is lehet-e 
nagyjában megállapítani? Az így nyert eredmény megfelel-e azon 
kevés életrajzi adatnak, melyet felőle tudunk ?

Való ugyan, hogy költeményeiben a nyelvjárás megfelel a 
tartalomnak. így a pásztori és mimicus, tehát a nép életéből merí
tett tárgyúak dór nyelvjárásban vannak írva; a lyraiak aeolés ion 
nyelvjárásban s végre az elbeszélők epicus nyelvjárásban. Theocri- 
tos azonban nem csapott át egyszerre dórból az epicusba, hanem 
lassú átmenettel, mely évekig tartott, tekintve azon nagy kor
különbséget, mely egyes költeményei között van; úgy, hogy a
25-ik idyllt, melyet a később előadandó okokból hitelesnek kell tar
tanunk, már tisztán epicus nyelven írta. Hogy lassú átmenettel 
idáig jutott, nem valószínűtlen, hiszen, a mint költeményeiből kide
rül, ő magas életkort ért el s a fokozatos átmenet dórból epicusba 
nyomról nyomra követhető. Az aeol költeményeket pedig élte 
végén írta, midőn Kis-Ázsiában tartózkodván, ott az aeol nyelv
járással megbarátkozott.

Jellemző sajátságok Theocritos dór költeményeiben.

Theocritos túlnyomólag dór költeményei az úgynevezett 
vjabb dór nyelvjárásban írvák, melyet Ahrens «Doris mitior»-nak 
nevez.*) Theoeritosnak azonban igen finom érzéke lévén a költői 
nyelvezet kezelésében, a durva s túlságosan merev hangzású dór 
nyelvjárást bizonyos aeol és epicus alakok állandó használatával 
enyhítette. Ezen, általa előszeretettel használt alakok a követ
kezők :

1. A C<*> végzetü igéket többnyire az a;ol -oSco féle szétvont 
alakban használja, különösen oly igéknél, melyek hangzást, zené-

*) L. Scholion Id. I. «í<reéov 8xi ó öeóxpiTos Acoptöi, StaXéxtto x^yp t̂ai 
T7j ve a* 8iio Y*o ebi, raXaia xá> vár xa\ (xev raXaiaTpa/tfá xí? écmv, íj ők víá, 
fi xa\ Ocóxptroí iparai, piaX5axioTépa».
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NYELVJÁRÁSI KÜLÖNBSÉGEK. 131

lést jelentenek. Pl. (iouoéoSíöv (XI, 81), (leXíoőstai1) (1,2), xoxxóo&ov 
(VII, 124), icXatstáoöotoat (XV, 88) stb.

2. Az o i a a vagy o l o a participiális végzet oooa vagy oöoa 
helyett s pedig többnyire a 6-ik lábban, a mi a verssort fölötte 
hangzatosan fejezi be. Per analogiam fordul elő Mofoa és ’Apédoioa 
(1,117) is. Vannak egyéb seolismusok is pl. Spijju (VI, 25), vCxiq̂ jlt 
(VII, 40), Tcô ópYjô a (VI, 8) stb.; ezek azonban sokkal ritkábbák, 
mint hogy alkalmazásukban czélzatosságot láthatnánk.

3. Az -o i o-féle genitivusi végzet,9) melyet a dór költemények
ben egyidejűleg használ az -a> végzetüvel pl. icotaji o X o — ’Avá % a> 
(I, 68); az epicus költeményekben pedig egyidejűleg az -oo vég
zetüvel. Ezen -o t o féle genitivusi végzetet kizárólag csak a vers 3-ik 
lábában caesura előtt, továbbá az Ő-ik és 6-ik lábban, tehát úgyszól
ván a hexameternek sarkpontjain alkalmazza. Az ál theocritosi köl
teményekben, mint látni fogjuk, ezen -o io féle genitivus nem for
dul elő, tehát ez egy fontos criteriuma a valódiaknak.

4. -o tövű névszók -oioi féle többesszámú dativusi alakja,8) 
melyet Ahrens ugyan dór alaknak gondol, de a feliratokban nem

*) L. Scholion Id. 7, 2 «uL£At<j8eTocí: atoXtxőv éa-ri* ivxi toö p.eX((ci». 
Azonban nemcsak hogy Theocritos, hanem magok az Aeolok sem Írtak 
mindenkor <j ő-t X helyett. L. Ahrens d. d. AeoL p. 47 tAeoli non igno- 
nrant C, qood e grammaticis colligi possit, qoi eos a 8 pro t  soripsisse 
Fefonmt. Saepe í  servatom est, ot Zeű; A. 10, 27, faoteüfctaot 8. 1, 9 stb.» 
Továbbá: Ahrens d. d. Dór. p. 95 «At nnnqoam est in titolis, qoorom 
etiam antiqoiores £ servant, nonqoam apód Epicharmom, Sophronem vei 
Archimedem, qoi omnes £ nihil mutatum tenent. Itaqoe uo pro í  a lyricis 
et bneolicis poetis dialectos consilio miseentibus potios e Lesbiaca dialecto 
a—ti inptom est*.

*) L. O. Meyer Griechische Gramm. 291. 8. iHomerisch fajcoto aos 
bnsoS-aio =  á^va-sya. Leskien, Jahrb. ftir Phil. 95, 1 fl. weist die Genitiv 
form aof -oio bei Homer als fá s t nur in formelhaften Verbindongen ond an 
beslimmten Versstellen gebraocht nach, alsó als entschiedene Antiqoitát*.

*) L. Ahrens d. d. Dór. p. 227. iDativi piaralis longior fonna saepe 
apud Epicharmom legitor. Itaqoe antiqoiorem Doridem non minős qoam 
Atthidem pleniorem formám admisisse potamos; neqoe enim Epicharmos 
ex epica lingoa qoidqoam assompsisse videtor». Hogy cvidetort erre még 
nem lehet alapítani semmit, ha a feliratokban nem fordol elő. — Lásd 
O. Meyer, Griech. Gramm. S. 310: «Die Formen aof o u t  kommen nor bei 
Homer (ond seitdem  in dér Dichtersprache), in dér neoeren Jas, im Altat- 
tischen ond im Lesbischen vor. Dorisch nor bei Dichtem -otai ,  aoch bei 
Epicharm, inschriftlich nor -o i E l i s o h  FaXs(o« ’Epyaoíots áXiXoií*.
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132 IFJ. REMÉNYI EDE.

fordul elő. Ezt Theocritos szintén csupán a hexameter 3-ik, 5-ik és
6-ik helyén használja.

5. Az -a tövű névszók -a i o t és -iq o i féle többesszámá dati- 
vusi alakja/) melyet mint az előbbi hangzatos költői alakokat 
szintén a hexameternek említett sarkpontjain alkalmaz Theocritos*

Nézzük tehát most sorrendben a költeményeket, hogyan 
találjuk az említett sajátságokat úgy a hiteles, mint az ál Theocri- 
tos-féle költeményekben; végfeladatunk leend e költeményeket 
nyelvjárási rokonságuk alapján csoportosítani.

1-ső idyll.

Nyelvjárása tiszta dór, az eltérő és idegen alakok a követ
kezők :

1. Az -o 10 féle genitivusi, -o t o i és -a i a i féle plur. dativusi 
alakok a szabályszerű helyen:

1 2 3
a icotlltal? ira|7 a l o t . . (2)

4 6 6
7Xt><pá|v o i o tot|óo8ov (28)

4 5 6
á|XiTpó(r o t o Yé|povroí (45)

1 2 3
TOpxv a 1 1 o i apa<pt)|X a t a t . . , (46)

Előfordul ugyan, mint itten, talán 100 eset között egyszer 
kivétel is, de ez ép úgy nem dönti meg azon szabályt, hogy 
Theocritos ezen alakokat csupán a 3-ik, 5-ik és 6-ik lábban hasz
nálja; mint a hogy ezen idyll 85-ik sora daczára, mondhatjuk, 
hogy az úgynevezett bucolicus metszet uralkodik az egész költe
ményben.

*) L. G. Meyer Griech. Gramm. S. 312: «Die dem ai-á^vasu bis auf 
die Differenz im Suffix entsprechende Bildung ist -a a i oder -r4 a t. Früh- 
zeitig dicse Endung naeh dér Anaiogie des -okji dér o-Stamme ein
t an. Die gewöhnliche Form des Dativs -a c 5 ist nur eine Anaiogie bildung 
nach -ot?. Ausser im Attischen kommt die Form im Boiotischen (̂ oXírrjí) 
und im DorUehen vor. Auf dér Kretischen Inschrift von Dreros Gauer 38, 
d 8 stcht í  x a t p e ( a 1 j  i v, die Inschrift ist aber kein Denkmal mit reinem 
Dialekt*.

Ahrens D. d. Dór. p. 226: «Dativus plurális in tituliu omnibus 
vulgari terminatione a 15 utitur. Longior forma tolciv legebatur Lysistr. 
1268, ubi nunc Tál; scriptum est».
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4 5 5
olí (iaot|a X a i <pt>|Xá3ast (47)

5 6
frrjp o X a t xatfyCt) (51)

9 3
ávdspí|xoiol . .  . (52)

5 6
Xeo|x o X o ?á|Xaxtoc (58) V. ö. Odyss. IX, 246.

2 3
ftota|(i o t o (ii|?av (68)

2 3
X&x Spoltto to Xéloiv (72)

6 6 
t a to t  x°|p8̂ eî  (91)

5 0
#va|r o t o t v áx|ex07j<; (1 0 1 )

6 6 
ícaxjtoto (is|Xínvoov (128)

4 5 6
ápxsó|$ o t o t xo|(xáaoai (133)

5 6
Nófi|<p a t (31 v áx|sx^ (141)

5 5
xpá|v a t o t So|xfjOsv; (150)

2. Az említett -a5a> féle aeol igealakok, s az -o toa féle pár-
tieipiális végzet (pl. a Kóitpi<; 7 e X á o t o a). V. ö. Schultz «Die Mi-
schnng dér Dialekte bei Theocrit* S. 17.

3. Egyes epicus és ion jalakok, melyek homerosi helyek után
zásából magyarázhatók. Pl.

tá> te Yipttf]K(ú (2 1 ) mint közkeletű ion szónál. 
rpab]<; xev (42). V. ö. II. 3, 220; 15, 697. Különben a dór 

költeményekben mindenütt x a alakot használ.
vstxeíooo* éiréeootv (35). V. ö. H. 18, 448. 
xoXotStó amse (37) 
éi\LÍ[xavo<; éoaí (85) 
loostai (102)
Aírx&njv (106).

2 -ik idyll.

Nyelvjárása dór, az idegen alakok használatában megegyez 
t i  elsővel

4 5 6
Tt|jjLa*rt|toto ra|Xaforpav (8)

4 5
á(&8xé|patot dójpatotv (31)

NYELVJÁRÁSI KÜLÖNBSÉGEK. 133
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13 4  IFJ. REMÉNYI EDE.

2 S
év tpióJS o t a i . . . (36)

2 3
T(út>poó|X o i o . . .  (66)

2 3
B6o|ooio xoi|Xóv (73)

4 6 6
. £Xixpó|ooto 7e|v8iá< (78)

2 3
YO(ivaot|o t o xa|Xóv (80)

4 6 6
Tt(ia*p^|toto rca|Xa£atpav (97)

5 6
votí|atotv é|épaouc (107)

2 3 4 5 6
év xóX|rc o t o t At|o>vó|(3 o t o cp|Xáaaa>v (120)

2 3 4 5 6
rcop<pt)pé|a t o t 7rs|pi C<óa|r p a t o t v é|Xixtáv (122)

5 6
t]i$é|o i a t xa|Xeö(iat (125)

2 3
'Atpa^toio aé|Xa<; (134)

6
éx $aXá|(i.oto (136)

4 5 6
a>xea|volo <pé|potoai (148)

2 8
OTe<pá|v o i a i xd| (153)

5 6
£eí|voio Xa|(3oíaa (162)

2 3
6t>xirj|X o t o xar5| (166).

Rendkívüli ionismusok: {jloúvtj (64), é í̂veto (88).
Nem dór fatnrnm ok: xataSVjaotiai (3), jii^o jia t (9), — rcota- 

síaopuxi (11).

3-ik idylL

Nyelvjárása tiszta dór, idegen alakok a következők:
2 3 4

év xeve|oíoi ^i|X^{iaotv (20)
5 6

xto|o o t o tpo|Xáooo) (22)
4 6 6

eoó8|[j. o t o i as|Xívoi? (23)
5 6

[i.á|Colo (18)
5 6

ppó/l^oio ifé|v0tT0 (54)
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5 6Epicus kifejezés: £v| á*ptoí|vigotv é|xX£víb] (44), továbbá ire|pí- 
<ppovo<; | ’AX<pe<ji|pot7}<; (45); okát az e helyen előadott epicus mon
dában találjuk. — Végre pedig: ISoviat (53).

4-ik idyll.
Nyelvjárása tiszta dór, idegen alakjai a következők:

4 5
é<p$aX|[i. o l a t v Ó7c|ü>irei (7)

5 6*Ataá|poio vo|[ieóü) (17)
3

*/óp|t o i o xa|Xáv (18)

IXmSec | év C<*>|o t o i v (42)
4 5xa|xoxvá|[i o i a i v e|pía§et<; (63).

Epicus kifejezések: Bítjv xal xápto? (8). V. ö. Odyss. 18, 13 : 
Bítq xal xápre? stxtűv. Továbbá oédev (38) Sooetai (42).

5-ik idyll.
Nyelvjárása tiszta dór, idegen alakjai a következők;

2 s
|rcp<t>Toió|x o t o xa|xáv (27)

2 3
|to!c óp|& o l o t . . (36)

5 6
Xeo|xoto 7á|XaxT0<; (53)

2 3
xai |iá|X o t o t róv | (88)

4 6 6
at|taai|aiOL 7ce|<póxst (93)

2 3
á|irö icpí|v o t o . . . . (95)

5 6
xo(i.á|p o i o i xé|ovrat (129) 

xóx|votat tó | (137).
Nem dór futurumok: 8taeíaopt.at (22), B<ootp̂ ao{iŝ  (64), őwpVj- 

aojtat (99).
Epicus kifejezések: tíoastai (25), xéovtat (129) O. Meyer 

Griech. Gramm. S. 372. «Die starke Form ist ins Médium gedrun- 
gen schon in vorgriechischer Zeit, mit Uebergang in die thema- 
tische Conjugation xefoovtat neuionisch xéeo&au*
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136 IFJ. REMÉNYI EDE.

6-ik idyll.
Nyelvjárása tiszta dór, idegen alakok a következők:

1 2
jiáX o 1 1 o t v 8ooé|pa>ta (7, kivételes e s e t !)

4 5 6
alyialX o l o dé|o t o a v (12)

5 6
xvá|(j.atoiv 6|po6aTQ 03)

5 6
6xé|(patve Xé|& o i o (38).

Aratoshoz van intéz ve, tehát körülbelől egyidejű, a követ
kező 7-ik idyllel.

7-ik idyll.
összehasonlítva ezen költemény idegen alakjait; azt talál

jak, hogy nagyobb arányban használja az ő sajátos hangzatos epi- 
cufl alakjait és több ionismus fordul elő itt, mint az első öt költe
ményben. Általános jellege ugyan még tiszta dór, de már némileg 
közeledik az akkor uralgó epicus nyelvjáráshoz. Annyi bizonyos, 
hogy ezen költeményt Cos szigetén irtai,1) ahová anyjával Syracu- 
saeből költözködött, mintegy 280-ban Kr. e. Itt kötött barátságot 
Aratos költővel, kortársával; tanítói pedig Philetas és Asclepiades 
költők valának.9)

Ezen érintkezés meglátszik; mint említettük, finomult és csi
szolódott nyelvjárásán eme 7-ik idyllnek; s ennélfogva az első 5 köl
teményt ő kora ifjúságában írta valószínűleg még Sicilában (a mire 
a 4-ik és 5-ik idyll itáliai színhelye is utal). Egyszóval ő a költé- 
tészetet a dór nyelvjárással kezdte s idővel, mint látni fogjuk, 
mind jobban közeledett az epicus nyelvjáráshoz. Ezen költemény
ben ő maga említi,8) hogy már nem kezdő a költészet terén; tehát

*) Hempel. «Quaestion Theocrít* p. 49: tlnquaeetione autem de 
looo, ubi agantnr rés, cnm scholL f&ciendum esse cenaeo, qui teBtimoniis 
large allatis insulam Gon designaverunt: sehol, ad vs. 1 : ‘AXeu? íj Őijnos rrti 
Kői, tJ xóizoí iv Ko>. Burinna fons insulae Cois clarissimus, quem no»tra 
aetate invenit L. Boss».

*) Ezen költeményben Aratos szerelmét magasztalja, nagyon való* 
színű, hogy körülbelül egykorú az előbbivel.

s) V. ö. VII, 37 : «xa\ yap iyd) Mocaav xarcup'ov atájjia, x ^  X i f o v 11 
jcávxs; a o 1 8 ö v ap u to v i. Továbbá VII, 91: «xtjy«j1>v xot’ Auxíőa
f{Xe, n o X X a ;xsv á X X a Nújj-̂ at x̂ ;xe 8£5a!**v — laSXí, x4 t:ov xa\ Zíjvó; ítzí 
Ipóvov aya-ye á̂jxan.
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az első 5 költeményt kell tekintenünk ifjúkori müvei gyanánt, me
lyek valóban meg is érdemlik saját magasztaló megemlékezését.

A nem dór alakok, melyek eme költeményben előfordulnak, 
a következők:

1 s s
9. x^P o  1 1 o t v 7rrcá|Xotot . . .  (Az első -otot kivételes!)

2 3
oov Moí|aa t o t . . .  (12)

1 2 3 4 5 6
éx jiiv | fáp Xaaí|o to 8a|aótpixos | etxe tpá^o to (15)

1 2 3 4 6 6
xvaxöv | Sépit* &|{jl o t o t vé|ac ta[ii|o o t o icot|óo§ov (16)

6 6
a£[iaat|aiot xat>|só§8i (22)

5 6
vt000{li|v o t o (25)

1 2  3
aÖa 1 1 o t v xoXt|xeaai . .  . (70, kivételes eset)

5 6
ftota|(j.o?o (75)

3 4 5 6
xa | x a t a t v á|tao#aXí|a t o i v &|v«xtoc (79)

3 4
oitXá*fl(|v o t o t v l|xet (99)

3
xet[voto <pí|Xa< (104)

3
oxíX|Xatatv 6|tcó (107)

5
xví|8atoi xa$st>$ot; (110)

1 2  3
év dé &é|pst 7üt>{iá|t o i o i (113)

4 6 7
é|peaSo(ii|v o t o i v ó|(ioíot (117)

2 3
jwt tó|£ o c o t tóv | (118)

2 3
jiáv á«í|oto . . (120)

4 5 6
icpo$ó|p o t o t v ^pate (122)

3 4 5 6
váp|x atotv áv|ta|paíat §i|§ofoj (124)

1 2  s
á8e£|a<; oxoí|voto . . . (133)

2 3 4 5 6
ve|oT[iá|t otot  7e|Yâ óte<; | oivapé|o t a t (134)

2 3
é£ Svt|po to . . .  (137)

2 3
év icoxt|vatot (140)
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6 6
icX£t>|patoi Sé|{LáXa (144)

1 2 3
Spttajxec Bpapo|X otot  (146)

4 6
á|MpoTé|p a t o t v  I|x o t o a (157).

Epicus alakok a következők: xô óoKjat (9), (íéidtóavti (20), 
oovsxev, (43), looetat (52), Nifjpirjíat (59), £etvV]tov, ia^atócovTa (77), 
oSvexa (83). Nem dór futurum: Triódat (69).

S ík idyll.
cGrammatici certant et adhuc sub jadioe lis est* vájjon ere

deti hagyománya-é Theocritosnak ezen idyll, vagy sem ? Fritzsche 
elragadtatva ezen költemény sestheticai szépségei által, hosszú ma
gasztalások utján iparkodik bennünket valódiságáról meggyőzni 
(Lásd nagyobb kiadását a 257-ik lapon.) God. Herrmann (opusa* 
tóm. V, p. 87) szerint az 1-től a 30-ik sorig és 63-tól a 93-ikig ter
jedő rész Theocritostól ered; a distichonos rész 30-tól a 60-ik 
sorig idegen költő műve; mely után valamely későbbi grammati- 
cus a 61-ik és 62-ik sort közbetoldotta, az összefüggés kedveért. 
Valekenwr szavai ezek: cnon videtur mihi ecloga Theocritea*; 
Beck és Meineke az egész idyllt idegen eredetűnek tartják. Ahrens 
bővebb indokolás nélkül így itél: (ed. II, p. 63): «huius carminis 
pars maior genuina haberi nequit, séd a recentiore quodam, fru- 
stulis quibusdam Theocriteis uso, addita esse videtur. • Hartung sze
rint az elegicus versekben írt részlet valószínűleg nem Theocritosé. 
Egy bucolicus költeményében sem használja Theocritos e mérté
ket, tehát ez mindenesetre alapos gyanúra ád okot. Ami dialectu- 
sát illeti, tiszta dór (idegen alakok csupán looetat 25, és $oojiai, 
55). Nincs azonban sehol -oto végű genitivus, sem Theocritos szo
kásos -otot és -atot féle dativusa. A 18-ik sorban előforduló íttótjooi
vulgáris alak,*) melyet Theocritos valódi költeményeiben nem talá-

6 6
lünk. Csupán a 64-ik sorban fordul elő iroX|X a t ot v  ó|fiapTéa> s 
különben is a nyelvezetet tekintve csupán ezen utolsó részlet 
(60-tól 93-ig) vall Theocritosra.

*) Lásd G. Meyer Griech. Gramm. S. 145.

Digitized by L j O O Q  L e



NYELVJÁBÁSI különbségek . 1 3 9

9-ik idyll.
Fritzsche és Ahrens ezen idyll eredetét következőleg határoz

zák meg. Artemidoros grammaticus, ki először gyűjtötte össze a 
bncolicus költeményeket, a 7-től 22-ik sorig, továbbá a 22-től 27-ik 
sorig terjedő eredeti töredékeket egyesítette. Ezután bevezetésül az
1-től 7-ik sorig terjedő részt s befejezésül a 27-től 36-ik sorig ter
jedő részt költötte. Egyszóval az egész egy mesterséges «cento», 
melyben a 7-től 27-ik sorig terjedő részlet eredeti. Dialectusi 
jelenségek a következők:

5 6
oxeí|p a t at | taópőx; (3)

5 6
cpóX|Xoioi rcXa|v<j>vto (4)

t  3
év rc8Í|paioiv (16)

5 6
á(LÓ|Xoio ícap|óvtoc (21)

3 4 5 6
[tér|p a i o i v év | Txap£|a t 3 i őo|xsóaa<; (26)

2 3
éfrtb xsí|voioi (29)

Részemről egyik részletben sem látok dialectusi szempontból 
olyasmit, ami határozottan idegen szerzőt árul el.

A 27-től 36-ik sorig terjedő részlet nem függ ugyan az előb
bivel össze, de miért ne lehetne ez egy más elveszett eredeti Theo- 
critos-féle költeménynek a befejezése. Szerintem eredeti mind két 
részlet, hanem a második Theocritos egy elveszett költeményének 
töredéke; csak a természetellenes egyesítés lehet Artemidoros 
munkája.*)

10-ik idyll.
Nyelvjárása tiszta dór, igen kevés aeol alakkal vegyítve;

4 5 6
Theocritos sajátos alakjai közöl csupán á(i/poté|p o t o t v á|{j.oxXa<; 
(v. 35) fordul elő. Gyanús (jloooixós (24) és pasai (25); mert Theo
critos az aeol Moíoai-t használja; hasonlólag gyanús nősíts (25) 
és fto&v (38); valódiságát biztosan nem lehet megállapítani; ha

*) Ezen befejező részlet különben is teljesen Theocritos egyéni 
génituára vall; búcsút vesz a BouxoXtxoil Mofaai-októl, kik őt úgy szeretik 
(lásd főképen a 7-ik idyllt); nagyon érthetők tőle ezen sorok, hiszen el s 
hagyta a bncolicus költészetet és a • Korszellem »-et követve, az akkor diva
tos epicns költészet hive lett. Különben a 33-tól 35-ik sorig' dő on- 
dolat nagyon hasonlít a Xll-ik idyll kezdetéhez (3-tól egész a 8-ik sorig).
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valódi akkor legfölebb Theocritos egyik kezdetleges müvének 
tekinthető.

I l  ik idyll.
Ezen idyll későbbi, mint a 7-ik, mert már akkor irta, midőn 

Cos szigetéről ismét visszatért Siciliába (6 KóxX<o<|> 6 «ap’ á|uv) s 
Niciashoz intézi, kivel szintén Cos szigetén ismerkedett meg. Tisz
tán dór nyelyjárású, sajátos aeolismusai nagyon csekély arányban 
fordulnak elő; s -oto féle genitivust s -otot és -atot féle dativust, 
melyeket eddig oly előszeretettel használt Theocritos, nem találunk. 
Hasonlólag nem fogunk találni Theocritos azon dór költeményei
ben, melyeket Cos szigetén való időzése után írt.

Mint nem dór alakokat fölemlíthetjük: yívstcci (4), Yivoioxeiv 
(5), Ytvcűoxü) (30) és o5vexa.

12-ik idyll.
Ez az egyetlen idyll, mely a scholiasta tanúsága szerint ion 

nyelvjárásban van írva. Némely codex ugyan megtartott csekély 
számú dór alakot; ezt azonban a hibás másolásnak kell tulajdo
nítani; amint ezt Schultz («Die Mischung dér Dialekte bei Theo- 
krit* S. 27) meggyÖzőleg bebizonyította. Keltét azon időbe tehet
jük, amidőn Theocritos már teljesen abba hagyta a dór alakok 
használatát, tehát körülbelől midőn a 25-ik idyllt írta ; egyszóval 
jóval későbbi, mint az előbbi tizenegy költemény. Sajátos alakok 
a következők:

6 6
Bpaftó|X q i o (3)

4 5 6
Tpt7á|(j. o i o *p|vouxó<; (5)

4 6 6
á(*.<poté|p o t o t v vE|pü)tec (10)

5 6
7Tporé|p o t o t  7e|véoíb)v (12)

2 3
ote«pá|v o t o i v é|Vjv I? | (32)

18-ik idyll.
Ezen idyll ugyanazon időben és szintén Siciliában kelt, mint 

a 11-ik; ez és amaz vigasztalásul vannak intézve a szerencsétlen 
szerelemtől lesújtott Niciashoz. Nyelvjárása dór, de már igen sok
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epicus elemmel vegyülve; tehát mondhatjuk, hogy Theocritos, 
midőn Cosból visszatért szülőföldére (a mi a 270-ik és 265-ik Kr. e. 
év között történt) kezdte el az epicus alakok használatát, melyek* 
kel ezentúl mind nagyobb arányban fogunk találkozni. Aeol alak 
már alig van egy-kettő; megjegyezni való:

3 4
á^alvoíot jrapIŝ ttyovT’ (54)

5 6
átptic|t o t o t v á|xáv&at<; (64)

14-ik idyll.
Ezen költeményt Theocritos nagy valószínűséggel már Ale

xandriában írta; czélja sem lévén egyéb, mint Ptolemaeos Phila- 
delphos király dicsőítése. Keltének ideje a Kr. e. 260- ik és 250-ik 
év közé esik.*) Nyelvjárásra nézve teljesen megegyezik a 11-ik 
idyllel; ennél azonban nehány évvel később, mint mondók már 
Alexandriában íratott. Tiszta dór ; seolismus igen csekély számban 
fordul elő, megjegyzendő alak csupán:

3 4 5 6
téx|v o i a i v 6x|ü)pocpí|o t a i (39)

15-ik idyll.
Mindenesetre Alexandriában s Ptolemaeos Philadelphos 

dicsőítésére íratott, mint az előbbeni. Figyelemreméltó a sűrűn 
előforduló hiatus digamma előtt (a 27-ik, 46-ik, 47-ik, 90-ik,93-ik, 
100-ik, 102-ík, 110-ik, 123-ik, 146ik, 147-ik és a 149-ik sorban); 
ami már az epicus nyelvjárás befolyására mutat, míg korábbi köl
teményeiben legfölebb -ot pronom. pers. előtt van hiatus. Külön
ben nyelvjárása, mint az előbbié, tiszta dór (Csak 2 nem dór futu- 
rum van $aoó|i£vai, 23 és <pt>Xá£o[í.ai, 72), igen kevés az aeolismus 
8 a régebben oly sűrűn használt hangzatos alakok hiányzanak. 
Ennek okát abban kereshetjük, hogy eme költemények mimusok és 
költőnk Sophron példájára minél népiesebb, tősgyökeres nyelven 
igyekezett írni. Került tehát minden idegen alakot; a digamma 
előtti hiatus pedig nem idegenszerű, mert a dór nyelvjárásban 
még akkor is használatos volt. (Lásd, Ahrens d. d. Dór. p. 
40, etc.).

| )  Lásd Hauler : «de Theocriti vita et carminibus* p. 30. — Bászel, 
•Theokritos idylljei* 34. 1.
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16-ik idyll.
Ezen költeményt Theocritos a 265-ik K. e. év köröl irta, 

hogy II. Hiero, Syracusae fejedelmének kegyeibe jusson, mielőtt 
még Syracusaeből Alexandriába ment volt. (Lásd Hauler: cde 
Theocr. vita etc.» p. 29.) Nyelvjárása dór, de igen nagy mértékben 
keverve epicus alakokkal, mindenesetre sokkal nagyobb arányban, 
mintal3-ik idyllben. Aeolismus igen kevés van; hiatust digamma 
előtt találunk a 2-ik, 9-ik, 13-ik, 25-ik, 31-ik, 41-ik, 62-ik, 74-ik, 
84-ik és 104-ik sorban. Különben megjegyzendő alakok a követ
kezők :

2 s
’Amó|x o i o $ó|p.oic (34)

4 5 6
9 t|Xo£s£|v o t a t Kpe|á>v8ai<; (39)

5 6
6Xo|o?o Kóx|XaMro; (53)

6
áv$pá>|ft o i a t (69)

5 6
ítsíjv o t o t v (79)

2 3
éx vá|a o i o . . . .  (85)

3 g
Jjd* aXó|xotatv (87)

2 3
icpotéjpoioi (88)

2 3
Ixt>#t|x o t o Tcéjpav (99)

2 3
ot>v Xa|oiat (103)

8 4 5 6
Moí|oouoi o6v|á(ieté|p a t a i v l|xot(iav (107).

17-ik idyll.
Ezen költemény Droysen kutatásai szerint (hist. epigon. L 

p. 266) a második syr háború idején kelt, tehát a Kr. e. 258-ik és 
248-ik év között. így vélekednek Hauler (p. 17) s mások is. Noha 
ezen okoskodás *) épen nem áll szilárd alapokon; annyi tény, 
hogy ezen idyll későbbi, mint az előbbiek s valószínűleg Ptolemaeos
II. menyegzője alkalmára készült. Nyelvjárása már túlnyomólag 
epicus, alig van 5 aeol végzetű participium s a költemény 137

*) L. Hempel, iQuaestíones Theocriteae* p. 67. etc.
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Tersében összesen csakis 36 dór alak van s ezek is csak kétfélék, 
t. i. hogy a áll az általános nyelvjárás Y]-ja helyett és a többes 
3-ik személy m-re végződik -ooot helyett (pl. <pavtí). Hiatus van 
digamma előtt a 6-ik, 7-ik, 11-ik, 13-ik, 18-ik, 38-ik, 63-ik, 79-ik,
90-ik, 104-ik, 114-ik és 135-ik sorban. Megjegyzendők még a
következő alakok:

5 6
rcp ú | t o to t  Xe|féo^ö> (3)

3
I I é p | o a i o t  pa|póc (19)

5 6
xsvfcaopo<pó|v o i o (20)

3 4
oteps|oío te|toY{iiva | (21) 

e 6
0&pavt|$ a i a t (22) 

e o 
oía>|voIotv (23)
2 3 4 5 6
e&o8|[jlo t o cpí|Xa<; éc | őö){i5 áXó|/ o t o (29)

5 6
7£tva(ji|v o t o t (35)

2 3
a<peté|potoiv (41)

1 2
IIa{jKpó|X otot te | (87) kivételes helyzet!

4 5 6
<pi|Xo7rcoXé|[i o t o t  te  | Kapói (89)

4 S
áXXotp£|atot (99)

4 5 6
év|t$po|tat fte§t|otot (102)

2 3
á«|apxo(ié|v o t o (109)

2 3
icp^i||iotot (110)

5 6
á ^ a l ^ o t o t v  é|raípotc (111)

5 6
ávdp<o|tt o t a t v á|péodat (117)

’Á c p e t |5 a io t  (118)
3

ITptá|{jL0t0 Só|(lov (120)
4 5 6

é|ictxdov(|o t o t v á|pü>T0Ó; (126)
2 3

7re|pL7üXojxé|v o t o t v (127)
2 3

év (iefálp o t o t (129)
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18-ik idyll.
Nyelvjárása egészen olyan, mini a 14-ik és 15-ik (mimicus) 

költeménynek, azaz tősgyökeres dór, csupán 5 aeol végzetű parti-, 
* cipium fordul elő. Itt is kerülte Theocritos az idegen alakokat, a*

5 6
egy a&£o(Ji|v o t o (43) kivételével, hogy nyelve minél jobban utá
nozza a spártai hajadonok dalát.

Nem dór futurum xaiad^aojie? (44).

19-ik idyll.
Ezen költeményt úgy a legjobb codexek, mint az első kiadá

sok névtelenül, Bion és Moschos költeményei közöttt tartalmaz
zák. (Lásd Fritzsche, ed., Vol. II, p. 101). Valckenár óta a  
legtöbb critious Bion művének tartja. Az akkor uralkodó általá
nos nyelvjárásban van írva; melynek dór színezetet csupán az q 
helyett álló a és egy-két más alak pl. xévraos ád.

20-ik idyll.
A Ziegler-féle codexek Theocritos nevével tartalmazzák ezen 

költeményt, az editio Aldina-ban név nélkül a 19-ik idyll után 
iktatva találjuk. Ami a nyelvezetet illeti, az teljesen Theocritosra 
vall; épen oly epicus könnyedséggel kezelt dór nyelvjárásban van 
írva, m inta 11 -ik idyll. Tartalmi tekintetben is igen hasonlít 
ehhez, sőt színhelyéül is leginkább Syracusre-t képzelhetjük; ez 
csakugyan nagy város volt, melylyel azonban igen könnyen érint
kezhettek a siciliai pásztorok. (<áypoÍ7Uúi tptXéetv, áXX’áottxá 
&Xípeiv«) A nyelvjárás tiszta dór, aránylag gyakori aeol alakokkal,
5-ször fordul elő a ^tXaoai-féle hyperdór alak (a 11-ikben is elő-

4 5 6
fordul ez a 6. és 55. v.). Nem dór alakok: xpotá|<p oioi  xél/uvro (23)

1 2  3 4 5 6
és év 5po|ji o í a t <pí|Xaos xai | év őpo||ioíotv i|xXauo£v (36).

Az igaz, hogy itt is, valamint a 3-ik és 11-ik idyllben a 
lányka keményszívűsége miatt kesergő pásztor lép föl, de egészen 
más situatióban, mint amott s egyes kifejezésektől eltekintve épen- 
séggel nem lehet ezen költeményt ama kettő utánzatának tekin
teni, sőt inkább minden részletében Theocritos egyéniségére isme
rünk. Ráfoghatjuk mindezt a 11-ik idyll Polyphemosára is, ami
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ebben a költeményben idegenszerűnek tűnik fel Fritzsohe előtt. 
Pl. (II. p. 106): «non affectuum eiusmodi notatio ac varietas, qua- 
lem vides in idyUio II I .*) nmbram potius hic vides pastoris ex- 
sanguem,2) non colorem pastoriB suci pleni: delicatnlum p»ne 
dixerim colonnm Gesnerianum, non fortém agri cultorem Theocri- 
teom» stb. Nyelvi tekintetben ilyen kifogásokat teszen Fritzsche 
és Heinse: «eonsideretnr usus praepositionis ává. Namque apud 
Theoeritnm nbiqne h©c praepositio loci habét signifieationem; at 
temporis eignificationem habét in hnius idyllii versu extremo*. Ily 
módon bármely költeményét lehetne gyanúba fogni Theocritos- 
nak, mert ily aránylag kis költeményekben bárhol könnyen talál
hatunk XE7Ó{JL6V0V»-t.

21-ik idylL
Nyelvjárása tiszta dór, nagyon kevés aeol és hangzatos epicus 

alakkal vegyítve; ugyanazon jellegű, mint a 14-ik, 15-ik és 18-ik, 
tehát az alexandriai tartózkodása alatt írt mimicus költemények
nek. Egy-két epicus szó pl. SeftXov (52), xetpjXiov (55) nem jő
tekintetbe; hisz ilyet a tősgyökeres 4-ik és 5-ik idyllben is talá
lunk. Megjegyzendő alakok:

2 3
tő) (LÓ ^oio (2)

2 3
épfat(|vatot (3)

5 6
ftXs%|ta?<; xaXó|paiai  (7)

5 6
eiv<xX£|o t o t iro|v o t a t v (39)

4 6 6
á|<pat)poté|p otot  at|8ápoi<; (49)

5 6
Xpo|a o l a i v ö|veipoic (67).

Az editio Aldina Theocritos nevével tartalmazza e költeményt 
s a régiek közöl Henricus Stephanus s Warton, az újabbak közöl

1) Hisz épen ez bizonyltja, hogy nem utánzat, hanem önálló köl
temény.

*) «nmbram exsanguem pastoris*, mondja Fritzsohe azon pásztorról, 
ki igy forrong a keményszívű ellen:

«épo\ 8’ aoap ê eaev aT[xa, 
xa\ ipóa. © o t v t /  5 íj vt stb. (▼. 19). Ez nem épen német alaposság.

Philologiai KOslOny. X. 2. 10
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Ebersz valódinak tartották, míg Fritzsche és Ahrens minden áron 
gyanúsítani igyekeznek.

Vájjon nem Theocritost árulja-e el mindjárt az első sor:

«‘A ice v la, Aiócpavre, (Jióva tá? té^vac é ŝípst*

öt, ki ínséggel küzdvén teljes életében elhagyta szeretett pásztorait, 
megtagadta önmagát s encomiumokat írt egy Il-ik Hierohoz, 
Ptolemaeoshoz, csakhogy anyagi segélyre tegyen szert. Végtelen 
szegénysége a 16-ik idyll minden során meglátszik; majdnem 
koldulással kezdi:

yáp tö>v ónóooi ^Xauxáv vaíoooiv ttot’ áa>
’h]Lexépa.<; Xápixa? Tcetása? 67CO§é4stat oíxtp
aoicaoctüí, ouS’ a5u; á8íop^too<; á7C0iré(i,<|»et;» (v. 5—8).

Fritzsche úgy vélekedik, hogy Theocritos valódi költeményei 
mind (II, p. 112): tvitae illius quietce imaginem quandam hilarem 
proponant, quse delectet lectorem. Hoc verő carmen ita concludi- 
tur, ut admonitioni versuum extremorum vim quandam moralem, 
ad omnes mortales pertinentem intelligas*. Hát nem kezdődik-e 
tanácscsal a 11-ik idyll is és az utolsó sorok ott is nem témek-e 
vissza a kezdő gondolatra ? Ilyen cyduB-módra való visszatérés 
van a 2-ik idyllben is. Azután a szegénység nyomorában csaknem 
szerepeltethette ő a nyájakban gazdag s azokra nagyon is büszke 
pásztorait, hanem a mindenütt ínséggel küzködő halásznépet kel
lett fölléptetnie. Hogy pedig «amoris in hoc carmine nulla omnino 
mentio fit#, nem lényeges, hiszen ha végig nézzük Theocritosnak 
(többnyire elveszett) müveit a Suidas-féle lajstromban, azoknak jó 
részében lehetetlen, hogy szerelmi dolgok fordultak légyen elő. 
Fritzsche-nek nagyon hosszadalmas a halásdkunyhó leírása, de 
hiszen a költő is változik, kivált évek hosszú során, s azután ír hol 
jobb, hol gyengébb müveket s lehet elég hosszadalmasságot pl. a 
17-ik idyllben is találni.

22-ik idyll.
Ezen költemény mindenesetre egyike a Suidas által említett 

Theocritos-féle opoc-oknak, némileg utánzata a hajdani epicus 
hymnusoknak. Ahrens 6 Beinhold s többen igyekeztek ezen idyllt 
inkább Callimachos-nak tulajdonítani. Dahl és Wissowa s végül 
Fritzsche eredetinek vallja, mert az «elegantem auctorem bucolicae
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po6B6<>s» ezen epicus költeményben is föllelni vélik. Továbbá 
mondja Fritzsche (II, p. 121): «maximé próbát Theocritum aucto- 
rem similitudo quorundam versuum: vide etc.»; helyes, noha 
máskor Fritzsche-nél az ilyes «hasonlítás» a mellett szokott bizo
nyítani, hogy a költemény nem eredeti.

Annyi tény, hogy Suidas szerint Theocritos írt hymnusokat, 
továbbá, hogy a legjobb codexekben és első kiadásokban ezen köl
teményt Theocritos nevével találjuk. Nyelvjárása tisztán epicus, 
az 010-, otot és- ottot-féle alakokat azon helyeken találjuk, a hol 
Theocritos szokta használni:

5 6
Boé|o t o t v t|[Aáacv (3)

4 5 6
ápp^x|x otot  ya|XáCat<; (16)

1 2 ^ 3  
ot&t o í1 o t v votó|r tq o t v (18) Az első kivételt képez!

3 4
otot  po|7]̂ óot (23)

3 4
orepe|otoi (Jpa|xtootv (48)

2 3
5|icép v(ó|toto (21)

5 6
áXX^jXotqt icvé|ovtec (82)

4 5
é|7reiY0{jLé|v o t o t v (83)

i ŝXÍ|oto (84)
5 6

’A|ió|xoto rcpóo|<*>irov (86)
2 3

év <póX|Xotot (106)
5 6

xpotá|<poto x«|vóvtoc (125)
2 3

éxftóv|?oto (133)
3

£e£|votatv é|xo>v (134)
2 3

A8t>xfa|ft o t o xó|pa; (138)
5 6

áXXyj|X o t o t v Sjpoooav (142) 

xai xoí|Xotot (143)
2 3

^|itó|votot (150)
6 6 

á(i.<poté|p o t o t v (152)

10*
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6 6
o<peté|p otot  tpé|(povtat (159)

oöte vó|oto (160)-
3

ávé|(toto (168;
1 2

j)(teré|p otot  (177) Kivétel!
6 6

$ei|votai icá^évta (190)
2 3

ex xoXs|oío (191)
2 3

áXX̂ |Xo t o t (193)
2 3 6

xa|of]fv |̂t o t o . . . o<peté|p o t o (209)
2 3

IIptá|(i. o t o ?tó|Xtv (219).
Nevezetes az egyetlen dór alak áTcoXTífrovtt (19); hiatus digamma 

előtt van a 23 ik, 42-ik, 118-ik és 141-ik sorban.

23-ik idyll.
A két Aldina kiadásban eme költemény a legutolsó helyre 

van téve; a codexek közöl egyedül a c. r. 18. közli Theocritos neve 
alatt. A legtöbb oriticus sok Bionra, sőt Moschosra is valló kifeje
zést talál benne; tartalmáról pedig így ítél Fritzsche (11, p. 142): 
«Fabula inBulsa est ne dicam ridiculá: rcapalvsotc, ob quam scripta 
fabula est, abhorret a consuetudine Theocriti, quam quam ne Theo- 
critum quidem a Catamitorum laudibus abstinuisse ex id. XII, 
XXIX, intelligitur* stb. Tehát, mint rendesen, nem tetszik tartalma 
Fritzsche-nek, noha ő maga hivatkozik más hasonló tárgyú idyl- 
lekre, melyek valódiak. Nyelvjárása dór, epicus alakokkal vegyítve; 
az aeolismusok teljesen hiányoznak. Megjegyzendők:

3 4 6 6
xáv otot  xal | év icpooó|8 o t o t v á|tetpV)c (6)

6 6
oto?|v otot  (i£|Xáftpot<; (17)

4 3t  o í o t v é|p<őot (24) Kivételes!
5 6

7cpo<tó|p otot  (36)
1 2

t ó t a t  te|o t o t v (37) Kivételes!
6

toí|x otot  xa|pá£a> (46).
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Látni való, hogy ezen idézett alakok használata meglehetős 
gondatlanságot árai el; részemről valószínűnek tartom, hogy ezen 
idyll nem Theocritos müve, noha teljes bizonyossággal ezt már nem 
lehet eldönteni.

Az editio Jont. és Gall. Theocritos nevével közlik ezen idyllt, 
valamint a legjobb codexek is. A criticasok egyhangúlag valódinak 
tartják, különösen mivel Pindaros és Apollonios Bhodios scholias- 
tája s Eustathios többször idézi emez idyll egyes helyeit Különben 
így szól róla Fritzsohe (U, p. 150): «Theocritum scripsisse carmen 
non solum similitudine dictorum, in quibus idyll. XIII. et XXV. 
versantur, séd tractationis etiam similitudine est probabile; totom 
autem carmen Theocritea tinctum gratia est et venustate» etc. 
Mindennél többet nyom a latban az, hogy a nyelvjárások haszná
lata és vegyülése teljesen Theocritos-féle; és pedig épen olyan, 
mint a minőt a 17-ik idyllben találtunk. Ezt pedig Alexandriában 
való időzésekor Kb. 258-ban Kr. e. írta költőnk. Ezt a 24-ik idyllt 
is ezen időtájban írhatta Theocritos s pedig mindenesetre Alexán- 
driában: mit a 11-ik verse bizonyít:

«a|ioc 8é otpétpevai poovóxttov é<; Sóatv  ápxxcx;* *)

Alexandria szélességi foka alatt ugyanis az Arotos csillagzat már 
léméről, de Görögországban és Italiában még nem. Ezt a görög 
epicus mindig megjegyzi róla; pl. II. XVIII, 487 és Odyss. 4, 273:

«yApxtov (►*, xal £|ia£av éftCxXijotv xaXéooatv —
oá] 8’ (jl pú o p ó c éott Xoetpő>v ’Qxeavoío*.

Nyelvjárása epicus, hiatus digamma előtt van a 22-ik 42-ik, és 
134-ik sorban, aeol participium csak egy fordul elő (v. 75), a doris- 
musok épen olyanok, mint a 17. idyll dorismusai, megjegyzendők 
még ezen dór alakok: iróxa (1), ^v$ov (20). npdtza (34), dopav (49), 
rdxa (64), oxa (90), jrpátov (95), évfoov (127), ĉ nróxa (128), (133).
Nyelvjárása tehát dórral kevert epicus. Megjegyzendő alakok a 
következők:

*) Bászel («Theocritos Idyl]jei» 32. L) Greverassal és Haulerrel szem
ben azt állítja, hogy «a mit Theocritos e helyen mond, csillagász ugyan 
nem mondhatná, de költő bármely éghajlatról is elmondhatja*. Láttuk 
hogy már Homer is ápxToí-ról azt jegyzi meg, hogy nem merül le.

24-ik idyll.
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2 3
ao|ts axsí|p a t a t v (30)

5 6
oftsí|pacot §pá|xovtac (14)

5 6
daio(ji|v o t a i (51)

5 6
afta|Xa la tv IJ/ovta (54)

5 6
’ApYsí|atat (76)

3 4 5
Â pCja t a t v é|irt ô íCla t a t (89)

5 ^ 6
7cota|{tolo (pépooaa (92)

3
itoX|Xotat pa|póí (100)

2 3
’A8pYja|t o t o Xa|pá>v (129)

25-ik idyll.

Ezen idyll eredete szintén kifogyhatlan forrása a tudós vitat* 
kozásoknak. (Hermann ephem. stud. antiqu. p. 969); «non et 
a quo scriptum sít dubitatur, et, quum quibusdam visum sít venu- 
stissimum esse, ab aliis ita est vituperatum ut Theocrito certe non 
eBse dignum iudicarent. Valckenarius carminis illius soriptorem 
non modo diversissimum a Theocrito esse pronunciavit, séd ethoc 
carmen et illud cui titulus est 'HpaxXíoxoc, partos fuisse veteris 
cuiusdam Heracle®». Helyesen czáfolja meg ezt Hermann már 
csak avval is, hogy az előbbinek nyelvjárása lényegesen külön
bözik emesétől. A 25-ik idyll nyelvjárása ugyanis tisztán epicus, 
megegyez tehát a 22-ik idyllel s a «Berenice»>féle töredékkel 
Hiatus digamma előtt igen gyakori; előfordul 2-ik, 37-ik, 40-ik, 
45-ik, 50-ik, 57-ik, 66-ik, 69-ik, 80-ik, 82-ik, 109-ik, 115-ik, 120-ik, 
138-ik, 150-ik, 172-ik, 173-ik, 195-ik, 197-ik, 203-ik, 260-ik és 
270-ik sorban. A hiatus ilyetén használata jellemzi valamennyi 
alexandriai költeményét. Az epicus nyelvtől némileg elütő bucolis- 
musok is akadnak imitt-amott. P l : déXstc (53), obi CEX íxtjösv (180), 
7cotl tu)6Xíov (84), <o8e ( =  hic) 11, 14. Látjuk tehát, hogy Theocritos 
annyira sohasem sajátította el az epicus nyelvjárást, hogy helylyel- 
közzel el ne árulná az ő hajdani bncolicus voltát.

Fritzsche (H, p. 166) így szól ezen idyllről: inon dubito, quin 
sit Theocriti, cuius nomen titulo adscriptum est in codicibus c. M.
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et in Aldi apographo. Videtur id scripsisse Theocritus iuvenis*) 
quum more aetatis Alexandria® defixus in imitatione Homeri peric- 
litaretur vires ingenii sui». Részemről Didót-tál egyetértőleg azon 
véleményben vagyok, hogy ezen idyllt Theocritos, ha nem is épen 
hajlott korában, de mindenesetre jóval később írta, mint a még 
dorÍ8musokkal vegyült epicus költeményeket; mert évek hosszú 
sora volt szükséges, hogy a dorismusoktól fokozatosan ennyire 
leszokjék. Végűi felsorolom az ő sajátos alakjait:

3
Spllfoto tó  (2)

5 6
eivo&joio (4)

3 4 5 6
fteí|oto rca|pá (íóov | ’AX<pei|oio (10)

3
ftaoxoXí|oi3i (13)

5 9
7TOTa||J,OtO fé|0VT0<r (19)

5 6
vofu|oio (21)

4 5 6
teXstotá|T o t o &s|o l  o (22 )

5 6
év vst|o t a i v (25)

4 5 6
T8Tpanó|X o t o t v 6|{i.oía>< (26)

3
gp |70Í3tv  (32)

3 4
xa|x o i o i v é|oixota (39)

5 6
^v7]|roÍ3tv Ijaotv (41)

6 6 o i 3 t  fto|Xfcai<; (45)
5 6

<pa(ii|v o t o rcolftoíji/qv (48)

’HeXílo^o (54)
2 3

XTj§0Jlé|v 0 13 1 (59)

*) Senem Theocritum haec scripsisse Didotius snspicatur: «Cette 
piéce est probablement un ouvrage de la vieillesse de Théocrite. Le poete 
devient conteur, se permettant quelquefois mérne un peu trop de détails, 
mais il est toujours vrai, toujours natúréi, eomme l’est Hőmére dans 
rOdyssée*. Abban mindnyájan megegyeznek, hogy ez epions kifejezések 
osak a leplet képezik, mely alatt a geniális pásztorköltő, Theocritos lappang.
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2 3
áv&p<o|i: o t a t (79)

•íjé vó(roio (91) Kivételes!
6 6 7Cporé|poioi xt>|Xív$ei (93)

4 5 6
s5tflYj|t 0 t O t V í||AŐtOlV (102)

3 4
Xa|poio pie|[xaÓTa (105)

3 4
t o t a i  5o|có§exa (129)

’HsXí|oto (130, v. ö. 54)
* 3 .

éx Xaaí|oio (134)
3

Őpo|{jioto po|ü>v (135)
5 6

Xapo|iroío Xé|ovtac (142)
2 3

ki órcá|toto (149)
2 3

xapiraXC|(i o i a i (156)
5 6

6<|>ta|roto (159)
5 6

á7)(i<*|Xoio (165)
5 6

Nsjté|oio nap’ | áXooc (169)
5 6

ki ts|poto (170)
t  3

(ia<|>i$í|o i o (188)
5 6

xot£|voio (208)
5 0

ápo l̂jtoto m>|ftéodai (217)
2 3

oicop£|(i,o 1 0 (219)
3 4 5 6

dá[i|v o i a i v &|<pap oxte|p o t a i v é|xpó<pOi)v (227)
5 6

6<p$aX|(i. o l a t v (233)
5 6

s5xsá|toto (248) 

tel Xaaí|o i o (257)
2 3

á|{jLat{xaxé|r o i o (258)
5 6

é*pte<pá|X o t o (261)

IFJ. REMÉNYI EDE.
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a s 
áppYjxjt o t o (264)

3 4
iirtjpác (i7)|p otot  (269) Kivételes!

5 6
luxbólo (279)

Ezen idyllben legjobban láthatjuk mennyire következetesen 
használja Theocritos ezen három alakot. A 46 eset között csupán 
2 kivételes van.

Egyike a Theocritos-féle hymnusoknak, Pentheus gyászos 
sorsát énekli meg, hogy olvasóit Dionysos mysteriumainak tisz
teletére buzdítsa. Itt ismét azt látjuk, hogy a költemény tenden
ciája a legutolsó sorban határozottan kifejezve ismételtetik: «o&% 
áxi|i.ü){iotatóv tát 6vóoatto». Ugyanezt láttuk a 21-ik és
11-ik idyllben is. Fritzsche ennek alapján támadja meg a 21-ik 
idyllt;*) ezt pedig valódi Theocritos-féle költeménynek tartja, noha 
azon kifogásolt tendentia még határozottabban ki van fejezve, s a 
két egyedüli codexben, melyek ezen idyllt tartalmazzák, nincsen 
Theocritos neve föléje írva! Hitelességét nagyban támogatja az 
Eustathiosnál olvasható idézet s a nyelvjárás sem ad semmi alapos 
gyanúra okot. Ez pedig tiszta dór s nagyon hasonlít a mimicus 
költemények nyelvjárásához, melyeket Alexandriában írt. Talán 
e mellett bizonyít Euripides, mint Alexandriában fölötte nép
szerű költő, Bacchae-jának utánzása is. Aeol participium van 
benne 6, hiatus digamma előtt egyetlen egy (v. 37).

Nyelvjárása dór, de oly következetlenül vannak egyéb nyelv
járásbeli alakok is belé vegyítve, hogy nagyon eltér Theocritos 
rendszeres eljárásától. így a többes 3-ik személy-oooi-ra végződik, 
míg Theocritos dór köiteményeiben-ovri-ra. Az egyes genitivus hol

*) Fritzsohe (II. p. 113): «Hoc verő carmen ita concluditur, ut admo- 
nitioni versunm extremorum vim quandam, moralem de indnstria admixtam 
Mse intelligasB etc.

26-ik idyll.

27-ik idyll.
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oo-ra, hol to-ra végződik. Legnagyobb zavar uralkodik a tőbeli a-ra 
nézve, mely majd öt (dorice), majd tj (ionice). A xaXós szót á-val 
használja, holott Theocritos csaknem kivétel nélkül x&Xóc-t használ. 
Megjegyzendők:

2 3
éxoíoa (2) és x^oe|p 0 * ®1 v (66).

Kénytelenek vagyunk tehát ezen gyönyörű költeményt ide* 
gén eredetűnek ítélni. Fritzsche is így tesz, főleg mivel némely 
eredeti Theocritos-féle hely itt utánozva van, hanem ez nála lehet 
argumentum pro vagy contra, a mint neki tetszik. Mert bizony, 
a mi tartalmi értékét illeti, az méltó lehetne Theocritoshoz.

A 28-ik, 29-ik és 30-ik idyll.
Mind a három kétségtelenül Theocritos költeménye. Bizonyí

tékokat erre mind a három költemény vonatkozásai és szelleme, s 
azonkívül egyéb írók idézetei szolgáltatnak. Mindezt gyönyörűen 
egybeállítá Fritzsche; a nyelvjárásról pedig így szól: (II, p. 221). 
•Dialectus et huius carminis etXXIX. XXX. estAeolica nectamen 
púra illa Sapphus Alcaeique, séd affectata ab homine aetatis Ale-. 
xandrinse, qui tamen fortasse vivas Aeolicas voces audiverat* etc. 
Schvltz («Die Mischung dér Dialekte bei Theokrit*. S. 26) részle
tesen felsorolja mindazon alakokat, melyek eltérők a valódi aeol 
nyelvjárástól. «Bei Theokrit finden wir nicht unerhebliche Abwei- 
chungen, so dass wir nicht nur Ahrens Urtheil vollstándig unter* 
schreiben können, wenn er mit Bezug auf unsere áolischen 
Gedichte sagt: Dorica dialectus male Aeolicse intermixta videtur, 
sondern sogar noch weiter gehen müssen und unserem Dichter 
das richtige Verstandniss und die genauere Bekanntschaft mit 
diesem Dialekte absprechen müssen».

Hogy ezen költeményeket agg korában írta Theocritos, azt 
saját szavaiból következtethetjük s valószínűleg akkor, midőn a 
miletosi Niciast, barátját, meglátogatván beutazta Kis-Ázsiát. Végül 
kisértsük meg az említett dialectusi változások alapján lehetőleg 
chronologiai rendben csoportosítanikölteményeit:
Az 5 első idyll 1 Pásztor-költemények, dór nyelvjárásban, ifjúkor 
A 9-ik és 10*ik idyll J művei.
A 7 ik id 11 I nyelvÍárásó pásztorköltemények azon időből
A 6 ik id 11 I Cos szigetén tartózkodott és Aratossal meg-

i ismerkedett.
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A 11-ik ü yfl 0tfr)
A 13-ik idyll (d6r kissé vegjftwi al) Mind

a kettő Niciashoz van intézve 
A 16-ik idyll (dór és epicus vegyülék)
A 20-ik idyll (dór)

A 14-ik idyll 
A 15-ik idyll 
A 18-ik idyU 
A 21-ik idyll 
A 26-ik idyll 
A 17-ik idyll 
A 24-ik idyll 
A 22-ik idyll 
A 25-ik idyll 
A 12-ik idyll 
A 28-ik idyll 
A 29-ik idyll 
A 30-ik idyll

Mind a négy azon 
időből, midőn Cos- 
ból visszatért Syra- 
cusaeba, II-ik HSero 
udvarához. Kr. e. 
260-ik év előtt.

Tiszta dór nyelvjárásban irt mimicus és hymnus-féle 
költemények. Keltek Alexandriában Ptolemaeos 
Philadelphos udvaránál a Kr. e. 260-ik év után.

Epicus költemények igen kevés dorismussal vegyítve, 
szintén Alexandriában Írattak.

Epicus költemények, minden dorismus nélkül későb
biek, mint az előbbi kettő.

Lyrai tárgyú ion nyelvjárásban irt költemény.

Aeol nyelvjárású költemények, melyeket Kis-Ázaiá- 
ban a már élte végén irt.

IQ. Reményi E d*.

Walther v. d. Vogelweide sírverse.

Éltedben, Walther, madarak legelője ki voltál,
8 mint csupa ékes szó, mint Pallas ajka kimúltál, 
Minthogy arany kincset érdemlene jámbor erényed, 
Mondja, ki itt olvas: «Szánjon meg az ég ura téged •.

Marti&lis ÜL 46.

Hogy Phoebus Thyestes ebédjétől szaladott-e,
Nem t’om, a tiédtől mink szaladunk, Ligurin.
Gazdag bár s pompás étkekkel van teli rakva,
Semmi sem ízlik, mert verseidet szavalod.
Fel ne adass csürlőt két fontos rózsahalakkal,
Gomba se kell, nem kell osztriga, csak — ne szavalj.

Ford. Ifj. R  E.
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HORATIUS ÉS ANA R C I O .

(Vége.)

A mi Horatius szerelmi lyráját illeti, Campe az egészet Ana- 
creonból kölcsönzöttnek tartja, ő kiindul abból, hogy azokat a 
szerelmi viszonyokat, melyeket az ódák négy könyvében egyes 
dalok említenek, nem lehet a költő életéből kimagyarázni. Hogy a 
legvilágosabb példát hozzuk föl, a költő Lydiája az I. könyvben és 
a Ül. könyv jóval később szerzett 9. ódájában mint szép fiatal 
leány van festve, de e mellett ugyancsak az I. könyvben egy korábbi 
ódában már mint anust festi őt a költő. Campe szerint ezt csak 
úgy lehet kimagyarázni, ha azokat az ódákat, mélyek ugyancgy 
nőhöz vannak intézve, görög, és pedig, mint a jelek mutatják, 
anaci;eoni eredetűeknek tartjuk.

Lydia szerepel négy költeményben: az I. könyv 8. ódájában 
virágzó fiatal nő, ki Sybarist elvonja minden férfias mulatságtól s 
szerelmi vágyban elepeszti; az I. k. 13. ódájában a költő félté
kenységét ébreszti föl, mert nem őt, hanem Telephust látszik 
kegyelni; a ü l. k. 9. ódájában összevesznek Lydia és Horatius, 
mert a csalfa leány most megint Calaist kedveli; az I. k. 25. ódájá
ban már vénül Lydia és a költő, kit annyiszor megcsalt, el nem 
fojthatja kárörömét.

Először is semmi sem áll ellene annak a fölfogásnak, hogy a 
Lydiához írt dalokat valódi élményeken alapulóknak tekintsük. Az 
ódák első 3 könyvét egyszerre adta ki Horatius és az egyes költe
ményeket nem rendezte időrend szerént; ha tehát Lydia alatt min
dig egy és ugyanazon személyt értünk, bátran föltehetjük, hogy az 
I. k. 25. ódája későbbi, mint a III. k. 9. ódája.

De lássuk, miket tart Campe az utánzás biztos jeleinek. Az 
I. k. 13. ódája így kezdődik :

cum tu, Lydia, Telephi 
cervicem roseam, laotea telephi 
laudas bracchia.

Ez Campe szerént emlékeztet a 3. fragmentumra:
KXsopoóXoo jiév £70)7’ épó),
KXsojüoóXoo 8’ éni{iaívo{iai,
KXsúpooXov 8é dioaxéíü.
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Csakhogy Horatiusnál Lydia kedveséről van szó, a kire Hora
tius féltékeny, itt pedig Anacreon fiúszeretőjéről, úgy, hogy tárgy 
tekintetében a kettő közt semmi rokonság sem lehet, nyelv tekin
tetében sem találunk egyéb közös vonást a repetitiónál. Ilyen ala
pon Horatius minden sorához lehetne analóg görög helyet találni.

Ugyanebben az ódában a 9—11. sort:

holott kétséges, hogy Anacreon ez az egy sora bor melletti eroti
kus jelenetre vonatkozik-e, s ha már analóg helyet keresünk hozzá 
Horatiusban, közelebb áll az I. könyv 17. ódájának vége:

a mely költemény nem Lydiához, hanem Tyndarishoz van intézve. 
Végre az I. könyv 26. ódájának utolsó strophája:

laeta quod pubes hedera virenti 
gaudeat pulla magis atque myrto, 
aridas frondes hiemis sodali 
dedicet Hebro

nem hozható kapcsolatba a 78. töredékkel:

mert egyéb közös bennök a hedera és dáyvq szóknál nincsen, sőt 
valószínű, hogy Anacreon töredéke Erosra vonatkozik. Longusnál 
találunk analóg helyet a bokrokon ringatózó Erosról.

Már ennyiből világos, hogy az a föltevés, mely szerint a 
Lydiához intézett költemények Anacreonból volnának átvéve s 
Horatius legfölebb néhány rómaiasító vonást adott volna hozzá- 
jok, semmi alappal sem bír.

Chloet említi a költő Carm. 1.23., hol félénk őzhöz van hason
lítva, mely a cserjék lombjait rázó szellőtől is megijed; már a 
1IL k. 9. ódájában Thraessa Chloe Lydia vetélytársnőjévé lesz; a 
HL k. 7. ódájában Gygest, Asterienek Oricumban időző férjét-

uror, seu tibi oandidos
tarparnnt nmeroa immodioae merő
rixae

Campe összehasonlítja a 80-ik töredékkel:

8iá déprjv Sxo<|>e {jíootjv, xa5 8é Xwjtoc éo/£oíb),

et scisd&t haerentem coronam 
crmibue immeritamque vestem,

év jL8Xa(i(púXX()) yXtüpq, x* éXaíq. xavxaXíCei,
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akarja elcsábítani; a III. k. 26. ódájában végre a szerelemről már 
lemondó, öregedni kezdő költő kéri Venust, büntesse meg Chloet 
makacs és rátartó magaviseletéért.

Az első helyen említett költemény valóban Anacreon egyik 
dalának utánzata. A kezdő versszak :

Vitás hinnuleo me eimilis, Chloe, 
quaerenti pavidam montibue aviis 
matrem, non sine vano 
aurarum et siluae metu

csaknem fordítása az 51. töredéknek:

’A'favtös oiá te ve(3póv vetrihjXéa 
faXa^b]vóv, Sor* év SXtqc xepoéao7]<; 
árcoXei<p#eU &7TÓ (íTjtpóc éircô r̂].

A másik két versszak is egészen anacreoni; félsz, mondja a 
költő, még a lombok suttogásától is, de nem vagyok én oroszlán, 
hogy véredet kívánnám; ne fuss mindig anyád után, hiszen férj 
kell már neked. Ugyanaz az enyelgő hang, mely a 75. töredékben oly 
kedvesen hat reánk, hol egy fiatal leányt csikóhoz hasonlít a költő :

vöv 8é Xetpóvás te póoxeat xo&tpá re Gxtpxmaa rcaíCeu;'
3e£ióv yap ítuicqosíprjv ofot éicejtpánjv.

Azért bátran csatlakozhatunk Campéhez, ki az egész kis ver
set Anacreonból átvettnek tartja.

Hogy a III. k. 9. ódájában említett Thraesta Chloe azonos 
volna a fönnebbi ódában említettel, nem bizonyítható be. Különben 
is az egész költemény ártatlan szerelmi enyelgés: Lydia és Hora
tius kölcsönösen ingerlik egymást, a nélkül, hogy komolyan ven
nék szeretőik említésével. Campénak annyi, hogy Chloe thraciai- 
nak van nevezve, már csalhatatlan jel az anacreoni eredet bebizo
nyítására, mert Anacreon is három töredékben (49, 75, 96) thrák 
csikónak nevezi kedvesét. Ez azonban elfogulatlan szemlélő előtt 
ilyen bizonyító erővel nem bír.

A ü l. k. 7. ódájához egész történetkét gondol ki Campe- 
A költő Asteriet vigasztalja, kinek férje Gyges távol van Oricum- 
ban, hol Chloe igyekszik őt neje iránti hűségétől eltántorítani. 
Campe szerént Oricumot csak azért említi a költő, hogy a verset 
megrómaiasitsa, Abderát kell helyébe képzelnünk, hol Anacreon és
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a thrák Chloe tartózkodnak. A képet kiegészíti a II. k. 5. ódája, 
hol Cntdius Gyges van említve, ki Asterie férjével azonos: Gyges 
a Pontusból jő, a tél Abderában tartja vissza, de tavaszszal majd 
visszatér Cnidusba, hol Asterie várja.

Hogy ez utóbbi költemény is Anaoreonból van véve, Campe' 
azzal akarja igazolni, hogy a benne említett Lalage nevet kapcso
latba hozza a 90. töredékkel:

a mi oly nevetséges, hogy komolyan czáfolni nem érdemes.
A két Gyges sem lehet azonos, mert Cnidius Oyges fiúszerető, 

a mint az utolsó versszak mutatja:

a Hl. k. 7. ódájában említett Gyges pedig férj: a kettő kizárja egy
mást. E tény egymagában is elég arra, hogy százszor is meggon
doljuk, mielőtt két vagy több azonos görög nevű személyt egynek 
nyilvánítanánk.

Nem valószínű továbbá, hogy a költő, Gyges és Chloe egy 
helyen volnának. Mert a költő nem a távolból üzeni Asteriének 
Chloe és Gyges viszonyát, hanem mint hírből hallottat említi, a 
nőt mint közelében levőt vigasztalja s osztogat neki csaknem atyai- 
lag hangzó tanácsokat: már pedig, ha ő is Oricumban, vagy, a 
m in t Campe hiszi, Abderában tartózkodnék, hogyan tudhatná, 
hogy Asteriét csábítgatja szomszédja, Enipeus? Végre, ha Chloe a 
a költő szeretőjével azonos, miért nem ád kifejezést féltékenységé
nek, midőn azt említi, hogy a könnyelmű leány Gyges után 
bolondul ?

Szóval a Campe föltevése azon kívül, hogy egészen a levegőbe 
van építve, nem is felel meg a költemény tartalmának.

A IQ. k. 26. ódájához nincs ugyan Campének ilyen történet- 
kéje, de a Sithonia nive kifejezésben mégis Anacreon hatását látja. 
Sithonia egy vidék neve Thraciában, de — fájdalom! — se Ana
creon valódi müveiben, se az anacreonteában nem födözhető föl. 
Azonkívül a thraciai szelet és thraciai havat nemcsak Anacreon

Mt]8’ Soré xöjta tcóvuov 
XáXaCe,

qnem si puellarum ineereres choro, 
mire sagaoes falferet hospites 
discrimen obscuram solutis 
crinibuB ambiguoque voltu,
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említhette, ki Abderában élt; majd minden görög költőnél találunk 
erre vonatkozásokat, kik előtt Thracia saját szülőföldjükhöz képest 
igen zord éghajlatának tűnt föl. Ennek az uralkodó nézetnek hatása 
alatt állanak az összes latin költők, nemcsak Horatius, midőn 
Threieitis Aquüo-t említenek. Szeretnők látni, hogyan vezeti vissza 
Campe mindezeket a helyeket Anacreonra.

Abból tehát, hogy Horatiusnak egy Chloéhez intézett költe
ménye utánzat, még koránt sem lehet arra következtetni, hogy 
mind a négy ódáját, a hol Chloét említi, Anacreonból vette.

Pholoe és Chloris, Rettenetes következtetéseket épít erre a két 
névre is Campe, melyeket együtt említ Carm. III. 15, hol Chloris 
mint a szerelemről lemondani nem akaró vénasszony, Pholoe pedig 
mint virágzó szép leánya szerepel:

non, bí quid Pholoen satis, 
et te, Chlori, deeet.

ezeket Campe azonosaknak tekinti a II. k. 5. ódájában emlí
tettekkel :

dileota quantnm non Pholoe fogaz, 
non Chloris albo sic umero nitens, 
ut púra nocturno renidet 
luna mari,

pedig itt mind a ketten mint virágzó szépségek, s nem mint vén. 
anya s fiatal leány vannak említve; ide számítja végre az I. k* 
33. ódáját:

Cyrus is asperam 
deciinat Pholoen: séd prius Appulis 

iungentur caprae lnpis 
quam turpi Pholoe peccet adultero.

Ezek után ráfogja Anacreonra, hogy ő évek előtt Chlorist 
szerette, ki akkor szép volt, mint a tengerben tükröződő hold; 
azután a lányát kedvelte, Pholoet. A II. k. 5. ódájában sikerül is. 
az utolsó strophát:

quem si pnellarnm insereres choro, 
mire sagaces falleret hospites 
di6crimen obscurum eolutis 
crinibus ambiguoque voltu,

kapcsolatba hozni a 4. töredékkel:
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TQ %aX, itapftévtov (3XI?rct>v, 
díĈQtAocí óé, oö 8* 06 x X ó 8 1 *)

pedig a kettő között egyéb rokonvonás nincs egy lányos arczú fiú 
említésénél. Hány meg hány ilyen helyet lehet találni latin és 
görög költőknél egyaránt! Még távolabb áll a 13. fragmentum, 
mely a lányos Erőst említi:

De Campe tovább építi kártyavárát s az I. könyv 16. ódá
jára: O matre pulcra filia pulcrior, ráfogja, hogy Chlorisról, a szép 
anyáról és Pholoeről, a még szebb leányról szól s végre ennek az 
alapján Anacreonra viszi vissza az egészet. Pozitív bizonyítékot föl
hozni nem tartja szükségesnek. Mi természetesen nem tartjuk szük
ségesnek elhinni.

így jár el a második könyv 4. ódájával is. Nem látható be, 
mondja, miért költött volna Horatius ilyen nevet: phokisi Xanthias, 
kihez a költemény intézve van. Ennek alapján annyit szabad ugyan 
gyanítani, hogy valami görög mintát használhatott a római költő, 
de világért sem lehet állítani, hogy épen csak Anacreonból vette át.

Az L könyv 17. ódájában, melyben a költő Tyndarist meg
hívja falusi villájába, ismét Anacreonra emlékeztetne a fide Teia 
kifejezés. De ez nem átvétel Anacreonból, hanem egyszerű utalás 
a bor és szerelem énekesére, kinek dalait vagy azokhoz hasonlót 
akar hallani a költő a szép hettera ajkairól. A vetekedés Bacchus 
és Mars közt:

Campe szerént Abderára (!) emlékeztet. Igaz, hogy Anacreon több
ször kifejezi idegenkedését a borozás közben való veszekedéstől, de 
nincs egy helyünk sem, mely Horatius idézett soraival egybe
vethető volna; Campe azonban nemcsak azt tudja, hogy Anacreon 
irt ilyet, hanem azt is, hogy Abderában írta. Irigyeljük kiváló jár
tasságáért a teosi költő dalainak időrendjében.

Az I. k. 36. ódájában találjuk a következő sorokat:

*) L. Ponori Thewrewk Emil: Anacreon. Budapest 1885. 
Philologiai Kflrlöny. X. 2. 11

vEp(oc, rcap̂ évioc
otíXpíöv xal T67ava>pivo<.

nec Semeleius 
cnm Marté oonfandet Thyoneus 
proelia,
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neu multi Damalis meri 
Bassum Threicia vincat amystide.

Campe összehasonlítja Damalist a 2. fragmentummal, melyben 
$a(iáXi]C vEpu)<; fordul elő. Nevetséges! Damalis egy hetaera neve, 
$a(iáX7]c pedig Erős jelzője, mint a mindent megfékező istenségé, 
kiről a 65. fr. mondja:

88e yáp (►ewv Sovaoníjc,
88e xal (3potoo<; SajiáCei.

Az amystis szó előfordul a 63. fragmentumban:
8ifj, fé p ’ fj\LÍV, Ü> jcat, 

xsXépTjv, oxtö  ̂ ájjLoatív 
1tpoitíío,

de vehette ezt Horatius más görög költőkből, és, ha mindjárt Ana
creonból vette is, ebből az egy szóból az egésznek idegen eredetére 
nem következtethetünk.

Glyeera nevével találkozunk három költeményben: az I. könyv 
19. ódájában még egyszer fölébred a szerelem a költő szivében, a 
30. ódában reméli, hogy Yenus kegyes lesz hozzá, a Hl. k. 19. ódá
jában említi, hogy Glyeera még mindig lebilincselve tartja őt, 
habár kielégítetlenül. Ez utóbbira nézve Campe szerént kétség sem 
foroghat fenn, hogy görögből van véve, mert a gyorsan fejlődő 
jelenetek aeol színezetét mutatja. Mintha csak aeol költő írhatott 
volna le gyors fejlésü cselekményt!

Az I. k. 30. ódája rövid 5(ivoc xXtjtixó; Yenushoz:

0 Yenus regina Cnidi Paphique, 
sperne dilectam Cypron et vocantis 
tűre te multo Glycerae decoram 
transfer in aedem.
Fervidue tecum puer et solutis 
Gratiae zonis properentque Nymphae 
et parum comie sine te Iuventas 
Mercuriusque.

Nagyon valószínű, hogy midőn Horatius e költeményt írta, szemei 
előtt lebegtek Anacreon hasonló fajú hymnusai, mely műfaj leg
szebb példája a 2. számú, de semmi sem bizonyítja, hogy az egé
szet idegen eredetiből vette volna át.
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Az, hogy az I. k. 9. ódájában finitis amoribus fordul elő, még 
nem áll ellenmondásban a költő életkorával: ő az ódák szerzése
kor a férfikor delén állott s visszapillantva viharos ifjúságára 
beszélhetett bevégzett szerelmeskedéseiről. Semmi sem jogosít föl 
arra, hogy e kifejezést, valamint nehány más helyen az ősz haj s 
öregség említését anacreoni reminiscentiának tartsuk.

Nevetséges a IV. k. 11. ódájának utolsó szavait:

minuentur atrae 
carmine curae

Anacreon 43. fragmentumával magyarázni akarni, csak azért, 
mivel ott az agg kor és halál van említve, míg Horatiusnál a gon
dok okairól nincs szó. A két hely a legtávolabbi rokonságban sem 
áll egymással.

Hát arra mit mondjunk, midőn az I. k. 5. ódájához Campe 
ilyen megjegyzést tesz: «A sugár gyermek, a rózsával hintett fekvő 
hely, az illatos kebel, a vonzó barlang azonnal Anacreonra emlé
keztetnek ; Rómában ilyen helyzetet sem keresni, sem találni nem 
lehet*. Ugyan miért nem? Továbbá ezt a sort:

perfusas liquidis urget odoribus

összeveti a 9. töredékkel:

ti Xtyv rcéteat 
oopífytúv xoi'Xüitspa 
<ycí)&ea xpioá|ievoc (tópq);

mivel a gratum antrum és a perfusus odoribus, sőt a kérdő alak is 
ismétlődik. A gratum antrumot bizony hiába keressük Anacreonnál, 
antrumot is csak akkor találunk, ha <37)p á 7 7 <ö v-t i runkoopíf-  
f  to v helyett, de az antrum még ebben az esetben sem szerelmi 
édelgés helye, mint Horatiusnál, hanem gúnyos összehasonlítás 
kedveért kerül a költeménybe: a költő ugyanis barlangnál beeset- 
tebb kebelről szól. Az olajjal való megkenés pedig még többször 
fordul elő Alcaeusnál, mint Anacreonnál.

Csak egy hely van az említetteken kívül még Horatius szerelmi 
költeményeiben, melyet joggal Anacreon hatására vihetünk vissza, 
Carm. III. 11. 7—10:

Dic modos, Lyde quibus ohgtinatas 
Applicet auree,

1 1 *
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Quae velut latié equa trima campis 
Ludit exsaltim metuitqne tangi

összevetve a 75. töredékkel:

IIűXs 0p*QXÍY], t£ őt) jte Xó£ov tyî iaaiv (JXéiroooa 
vqXeSc cpeó̂ SK;, Őoxéeis 8é jjl* ofrőév etöévai aócpov;

vöv 8é Xet{iü)vá<; ts póoxeat xoö<pá ve axtpróaa itaíCeic 

Az itt említett thrák csikóra vonatkozik a 49-ik 

Opigxtyv oíovta %aírfjv
és a 96. ír.

Ouxéti 0pTfjlxÍ7]<; (tcíúXoo) éict0tpéf0|iai

s talán erre a mintára nevezi Horatius a II. k. 5. ódájában kedve
sét iuvenca-n&k (Circa virentes est animus tuae campoe iuvencae).

Végre, úgy látszik, Alcaeus és Anacreon együtt hatottak 
Horatiusra a II. k. 11. ódájában, hol mind a kettőre találunk remi- 
niscentiát;

cur non sub alta vei platano vei hac 
pinti iacentes sic temere et rosa 
canos odorati capillos 
dum lioet, Assyrioqne nardo
potamns uncti ? -----
quis devium soortum eliciet domo 
Lyden ?

összevetve Alcaeus 42 fr.
xat tá<; icóXXa rcadoíaac xe<páXa<; xax^eoáta) (tópov 
xal xat zöi TzoXítú oníjteoc

és a 30. anacreonteummal:
é{té pLőXXov, to; Itc C«,
( i ó p i o o v ,  f i ó d o i e  8é xpáta 
rcóxaaov, x á X s t  §’ é va í pr j v .

Amold fönnebb idézett értekezésében ezeken kívül az I. k»
6. ódája végén és a IV. k. 15. ódája elején anacreoni fordulatot vesz 
észre, de az elsőhöz nem lehet analóg helyet találni sem a frag
mentumok közt, sem az anacreontea-gyüjteményben, az utóbbi
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hely pedig csak a legáltalánosabb vonásban egyezik a 25. anacreon* 
teámmal, ágy, hogy nincs jogunk idegen minta utánzására gon
dolni. Ha két költőt összehasonlítunk, soha sem szabad eltévesi- 
teni szem elől azt az elvet, hogy csak ott gondolhatunk joggal 
utánzásra, a hol az egyezés szembeszökő, mert akárhány példánk 
van arra, hogy hasonló helyzet és hangulat egymással nem érint
kező népek költőinél egymáshoz igen közel álló költeményeket hoz 
lé tre : máskép hogyan magyarázhatnék meg egy székely és egy 
skót ballada föltűnő egyezéseit?

Vizsgálataink eredményét a következőkben összegezhetjük.
Egyáltalán semmi positiv eredményre, legföilebb puszta gya

ntásokra, sőt, mint tárgyalásunk folyamában többször láttuk, alap
talan ráfogásokra vezethet az a föltevés, melyet Campe fölállít, 
hogy t. i. Horatius szerelmi költeményeiben előforduló bizonyos 
görög nőnév mindig ugyanarra a személyre vonatkozik, s hogyha 
egy ilyen költeményen Anacreon hatása látszik, e görög költőre 
kell minden, ugyanoly nevű személyhez intézett költeményt vissza
vezetni. Campe ebből kiindulva be akarta bizonyítani, hogy 
Horatius egész szerelmi lyrája utánzás. De először is nem lehet 
bebizonyítani minden egyes, Horatiusnál előforduló görög nőnévre, 
hogy ugyanegy személyre vonatkozik, másodszor, ha egy ily köl
temény Anacreonra vall is, valamennyit még nem lehet utánzat
nak tartani, mert a római költő gondolhatott élő személyre, s ha 
egy alkalommal oly költeményt is intézett hozzá, mely Anacreon 
valamelyik fragmentumára hasonlít, más alkalommal más helyzet 
és hangulat hatása alatt írhatott hozzá egészen eredeti dalt.

Igaz, hogy Horatius szerelmes verseiből nem lehet egész kis 
szerelmi regényt állítani össze, mint Catullus dalaiból vagy Tibul- 
lns elegiáiból. De ennek okát nem szabad abban keresni, hogy ő 
élményeken alapuló szerelmi dalt nem írt volna s mindent görög
ből vett volna át, hanem egyszerűen abban, hogy a szerelmet nem 
▼ette olyan komolyan mint említett két költőtársa. Nem ragasz
kodott ő egész életén keresztül egy nőhöz, hiszen vonzalma főtár
gyai, mint satiráiban ki is fejezi, szép hetserák voltak, kik között 
kedvére válogathatott. Ezek dicsőítésére írta szerelmes verseit. 
Néhányat vehetett Anacreonból, néhányat más költőkből (mint 
Carm. III. 12. Alcseusból), sok alapulhat valódi élményen; ez, azt 
hiszem, természetesb magyarázata e fajta müvei sokféleségének s a 
bennök előforduló ellenmondásoknak, mint annak a föltételezése,
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hogy egész szerelmi lyrájat idegen forrásból, sőt, hogy tisztán Ana
creonból vette volna. Kikerülhette volna-e az a körülmény a szor
galmas magyarázó, Porphyrio figyelmét, ki a rokonságot Alcaeus 
és Horatius közt észrevette s még könnyebben észre vehette volna 
az egyezést Anacreonnal> a görög lyrikusok legismertebbikével?

Félre téve tehát minden levegőben függő hypothesist, a fon- 
maradt fragmentumok, az Anacreontea* gyűjtemény és a scholio- 
nok alapján a következő képet alkothatjuk magunknak a két költő 
közti viszonyról:

Tekintetbe véve először azt, hogy mindössze két költemény 
van, mely egész terjedelmében Anacreon egy-egy dala utánzatá
nak bizonyul, továbbá, hogy csak néhány helyünk van olyan, hol 
Horatius és a teosi költő szoros utánzásán alapuló s meglehetős 
terjedelmű Anacreontea-gyűjtemény között egyezés mutatkozik, 
végre, hogy a scholionok csak egyetlenegyszer említenek forma 
szerinti utánzást, metrum tekintetében pedig kölcsönzést egyálta
lán nem tapasztalunk; másodszor, hogy a két költő egyéniségé
ben s költészetük általános jellegében nincs semmi egyező: bátran 
kimondhatjuk, hogy Anacreon korántsem tett oly mély hatást, 
mint Alcaeus, a római költőre, vagy mint ez Berzsenyire és 
Virágra. Horatius Anacreonból mindössze egy-két költeményt, 
bordalaiban néhány közmondássá vált jelszót, szerelmi verseiben 
pedig alkalmilag egy-két találó képet vagy hasonlatot vett át.

Nem mondjuk, hogy a kép, melyet összeállítottunk, teljes, 
mert ilyet alkotni a rendelkezésünkre álló eszközökkel lehetetlen; 
de azt hiszszük, tényadatok pontos egybevetésén alapulván közelebb 
jár a valósághoz, mint Campe többnyire saját fantáziájára, olykor 
a két költő helyeinek erőszakos kapcsolatba hozására épített föl
tevései.

Némethy Géza.

Julianus Aegyptiustól.
Anth. Pál. VII. 69.

Vedd föl Demokritost a halotti világba, te Pluto t 
Bús országodban hadd legyen egy, ki nevet. P. T. E.
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SCHILLER DRÁMA-TERVEL1)

Schiller hátrahagyott dráma-tervei és töredékei nehány év 
óta teljesen ki vannak adva,2) de figyelmet egyáltalában nem igen 
keltettek: még a nagy költőnek legterjedelmesebb életirásai is 
csak nagyon mellékesen szólnak a legfontosabbakról, a nagyobb 
réezök alig méltatja száraz fölemlítésre vagy még erre sem. 
Pedig Schiller teljes képéhez hozzátartoznak e tervek és töredékek 
is, melyek majd a feldolgozásra kiválasztott anyagnál, majd a köl
tőnek többé-kevésbé világosan felismerhető czéljánál, majd a terv
rajzban körvonalzott szerkezetnél fogva érdekesek és jellemzők.

Schiller műveinek tudományos értékű kiadásaiban időrend
ben — a mennyiben ez ugyanis megállapítható 8) — következnek 
e tervek egymásután, és tagadhatatlan, hogy az emlékek ez egy
másutánja természetes és sok tekintetben tanúlságos; az össze
foglaló ismertetés azonban más, lehetőleg behő nézpontokon kell

J) Kivonatosan felolvasta a Kisfaludy-Társaságnak 1885 decz. 16-án 
tartott Ülésében.

*) A nagy Goedeke-féle kiadás XV. és a berlini Hempel-féle kiadás 
XVL kötetében, ez utóbbiban értékes fejtegetésekkel Boxberger Róberttól. 
(Szedés közben megjelent a stuttgarti Spemannféle Schiller-kiadás V ili.  
kötete, mely e dráma-terveket, ugyancsak Boxberger szerkesztésében, tar
talmazza.)

3) Időrendben így következnek e tervek és töredékek egymásután (négy 
évtizedben):

1773. A keresztyének. — 1775. Absalon. — A nassaui deák.— 1776. 
Medici Cosmua. — 1777. A vásár.

1783. Imhof Frigyes. — Conradin. — 1784. Haramják II. része.— 
Timon. — Kisértetes darab. — 1786. Operette. — 1787. Oberon. — 1788. 
Julianus. — A máltai lovagok. — A veronai esemény.

1796. Nftrbonne. — Medea. — Thyestes és Pelopia. — 1798. A hajó. — 
1799. Martinuzzi. — Warbeck. — A családfő (George Bamwell). — Az 
összeesküvés Velencze ellen. — A siciliai vecsernye.

1801. A flandriai grófné. — S. Geran grófné. — Gangé grófné. — 
A csaló, ki másnak szerepét játszsza. — 1802. Agrippina. — A gyászos 
menyasszony. — A pokol arája. — A famagustai esemény. — Vígjáték. — 
A rendőrség. — Themistokles halála.— Sacontala.— 1803. Flibustusok. —
IV. Henrik. — Osztrák Frigyes. — Habsburgi Rudolf. — Oroszlán Hen
rik. — 1804. Corday Sarolta. — Cleve herczegnő. — Monaldeschi. — 
Elfride. — Demetrius.
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hogy alapuljon, mert csak ily tárgyalásnál várhatni, hogy e hagya
ték ismertetése egyik vagy másik tekintetben számba vehető ered* 
menyekre vezessen.

Mindössze vagy 50 dráma-terv és töredék maradt fönn Schil
ler után; az első a nagy költőnek tizenhárom éves korából, az 
utolsók rövid életének végső napjaiból. Némelyiknek csak a czímét 
tudjuk, másoknál ismeretes a költő vezérgondolata, melyet a vilá
got jelentő deszkákon meg akart testesíteni; ismét másoknál a 
műnek többé-kevésbbé teljes tervrajza, némelyikből kidolgozott, 
kész jelenetek maradtak reánk. Tárgyalásunk azért nem lehet 
egyforma vagy egyenletes: a gazdagabb anyag lehetővé teszi és 
megjutalmazza a behatóbb tárgyalást; a rejtélyesebb följegyzések 
valószínű vagy merész föltevésekre csábítanak; az egyszerű czím- 
feliratok, melyekhez semmi felvilágosítás nem járúl, csak az egy
szerű fölemlítést teszik lehetővé. E dolgozat azért töredékes 
jellegű, mit talán eléggé kiment a földolgozott anyag kényszerű
sége ; — hiszen töredékekről szól.

E tervek, illetőleg tervczímek két papírlapon összeírva 
maradtak reánk, melyeket itt szószerint közlök. A csillaggal jelöl
tek elkészültek; ezeket a költő kitörölte; a dőlt írással szedettek- 
bői tervrajzok, ill. tervrajzi töredékek maradtak fönn.

I.
Die Malteser, Tragödie.
*Wallenstein. Tragödie 1797. 98. 99.
Das Ereigniss zu Verona beim Bömerzuge Sigismonds. Verbrechen 

seines Günstlings und strenge Justiz des Kaisers.
*Maria Stuart. Tragödie. 1799—1800.
Narbonne oder die Kinder des Hauses.
Dér Hau8vater.
Verschwőrung gegen Venedig.
Sicilianische Vesper.
*Das M&dohen von Orleans. 1800—1801.
*Macbeth nach Shakespeare. 1800.
*GozzÍ8 Turandot. 1802.
Agrippina. Tragödie.
Die Begebenheit zu Famagusta.
Warbeck.
Die Poltzei, ein Schauspid.
*Die feindlichen Brüder zu Messina. Tragödie. 1803.
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Themistokle*. Tragödie.
Grájin von Flandem. Schauspiel.
*Wilhelm Teli. Tragödie. (?)
Grafin von S. Geran.
Die Flíbuitiers. Schauspiel.
Bluthochzeit zu Moskau.
Das Schijf.
Henri IV. oder Biron.
Charlotte Corday. Tragödie.
Rudolph von Habsburg.
Heinrich dér Löwe von Braunschweig.
Dér G rá f von Köntgsmark. (Herzogin von Zelle.)
Monaldeschi.
Rosamund (oder)
D ie Braut dér Hölle.
Elfride.

H .

Dér Genius. Das Kind.
Dér anfgefundene Sohn.
Grafin von Gangé.
Die Stiefmutter.

Polizei.
Dér sich fór einen andern ausgebende Betrüger.
Das Gespenst.
Die Beise zűr Kaiserkrönung.
Die Braut in Trauer.

E részletes áttekintésben négy csoportban tárgyalom Schiller 
dráma-terveit: Először összefoglalom azon följegyzéseit, melyek 
régibb daraboknak átdolgozásaira vonatkoznak; azután felemlítem 
azokat a terveket, jobban terv-czímeket, melyekről, épen a czímen 
kívül, semmit sem tudunk; a harmadik és negyedik csoportban 
tárgyalom a költőnek terjedelmesebb tervrajzban vagy egyes töre
dékekben fönmaradt hagyatékát, még pedig előbb a költött és 
végül a történeti tárgyú terveket.

Jellemző az ifjú Schiller élettapasztalataira és világnézetére, 
mely utóbbi az embergyülölő vagy legalább ember-megvető 
Rousseau hatása alatt alakúit, — jellemző, hogy az ifjú Schiller 
Shakespeare drámái közöl Athéni Timont tekintette sokáig a lég* 
kiválóbbiknak. Már 1784-ben, 25 éves korában mondja egyik föl
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olvasásában,1) hogy a német színpadnak még egy nagy hódítást kell 
tennie;«Athéni Timon» még sohasem jelent meg a német színen, 
pedig ez a darab szól a nagy angol költő és emberismerő összes 
színmüvei közöl leghangosabban és legékesszólóbban a szívhez, 
ebből tanúihatni legtöbb életbölcseséget. És ugyanazon évi augusz
tus 24. írja Dalberg Heribert bárónak, a mannheimi színház inten
dánsának, hogy Shakespeare Timonját át fogja dolgozni a német 
színpad számára. Ez átdolgozás nem jött létre, de kétségtelenül 
,Timon‘ érlelte meg a költőben egy önálló darab tervét, melyről 
Schiller már 1786-ban írja, hogy első felvonásával elkészült; Az 
embergyiilölö a czíme, de, siet hozzá tenni, Shakespeare Timonjával 
csak névleg rokon. Valóban csak névleg volt rokon, sőt, a feldolgo
zott probléma szempontjából a shakespearei darabnak úgy szólván 
ellentétje, hiszen pontosabb czíme A kiengesztelt embergyiilölö volt. 
Tehát. Schiller világnézete rövid két-három év lefolyása alatt 
lényeges fejlődésen ment keresztül: a ki 1784-ben még az élet- 
bölcseség netovábbját látta Shakespeare sötét színmüvében, 
1786-ban már az embergyülölet indokolatlanságának bebizonyítá
sára vállalkozik. De könnyebb volt vállalkoznia, mint a felvetett 
kérdést megoldani. ,A kiengesztelt embergyiilölö* is töredék maradt: 
1788. évi juniusban még reméli, hogy őszig elkészül müvével, de 
már ugyanez év augusztusában bevallja, hogy nem tud tisztába 
jönni eszméjével, és 1790 febr. 14. írja, hogy lemond a darab befe
jezéséről, mert (november 26.) belátja, hogy ,az embergyülöletnek 
e fajtája nem alkalmas a drámai feldolgozásra'.2)

Mily fajtája? E kérdésre bajos biztos feleletet adni. A töre
dék hőse, Hutten, nem gyűlöli az emberiséget, hanem csak az 
embereket, kik szeretetteljes, minden jóért és nemesért rajongd 
szívét megsebezték. Leányától azt kívánja, hogy ne menjen soha 
férjhez; tudja, hogy Angéla szépsége és műveltsége sok szen
vedélyt fog kelteni; követeli, hogy minden kérőt visszautasítson; 
ez lesz az ő bosszúja. De Angéla már szeret, és e szerelem azon 
merész vállalatra bátorítja kérőjét, hogy az embergyülölő atyát 
megtérítse. Egyebet nem tudunk a cselek vényből: sem Hutten 
embergyülöletének okát, sem megtérésének módját nem ismerjük;

*) Die Schaubiihne als eine moralische Anstdlt betrachtet, Hempel- 
nél XIV, 236.

a) Az elkészült töredéket kiadta T^aZtájában, 1790.
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ez ntóbbira nézve Körnernek egy megjegyzéséből csak annyit 
sejtünk, hogy Huttent más fajtájú embergyüJölök józanítják ki. 
Talán Angéla kérője játszotta volna az embergyülölő szerepét? 
Bármint legyen, annyi világos,, hogy e tárgy inkább víg mint ko
moly feldolgozásra ajánlatos, és ezt érthette Schiller, midőn a 
tervet azon meggyőződéssel tette félre, hogy az embergyülölet e 
fajtája a drámai feldolgozásra nem alkalmas.

Csak majd két évtizeddel később, midőn Schiller a weimari 
színház repertoirja számára ír, fordít és átdolgoz, találkozunk ismét 
több tervvel, melyek kiválóbb idegen színművek átdolgozásait 
czélozzák: 1802-ben akarja Ealidasa SacontalajÁt, 1803-ban pedig 
Sophokles Oedipus királyit és Klopstocknak Hermann csatája ez. 
bardietjét a repertoire számára elhódítani. De ezen tervei is tervek 
maradtak. ,Sacontala‘, azt hiszi, a költemény gyöngédsége miatt 
nem gyökerezhetnék meg a mai színpadon, de azért is, mert nincs 
mozgás a darabban: a költő az érzéseket túlságos kényelmetesség- 
gel rajzolja, hisz már az éghajlata is nyugalomra csábit. A Klop- 
stock bárdi etjének átdolgozásától a költő szintén csakhamar elállt; 
szerinte e darab ,hideg, szívtelen termék, valóságos torzkép, mely 
minden élet és igazság híjával van; és az a nehány megindító jele
nete, melyeket tartalmaz, annyi érzéketlenséggel és hidegséggel 
van tárgyalva, hogy az ember megbotránkozik*. Mind a két ítélete 
alapos és eléggé indokolja, lemondását. Hogy az ,Oedipus király' 
tervét miért ejtette el, azt nem tudjuk; talán azért, mivel azt hitte, 
hogy a ,Messinai ara* magában foglalja azokat a jelességeket, 
melyek miatt Sophokles tragédiájának bizonyos fokig modernizá
lását és színre hozatalát kívánatosnak tartotta volt.

Schiller tervei közt találunk egy Dér Hausvater czimüt is. 
Erről semmit sem tudunk. Minthogy a költő ez időben (1801) Di
derot színmüveivel foglalkozott, nem lehetetlen, hogy Schiller a 
jeles franczia írónak .,Le pere de famillef ez., Németországban 
kiválóan nagyra becsült es Lessingtől lefordított polgári drámájá
nak átdolgozására gondolt.*) De e terve összefügghet Robinson

*) Vagy Ottó von Gemmingennek a maga idejében igen népszerű 
drámája: Dér deutsche Hausvater (1780) lebegett volna szeme előtt? 
8chiUer e darabot fiatal éveiben nagyra becsülte; hisz ,Ármány és Szere
lem* egyes alakjain, főleg a ladyn, világosan felismerhető Gemmingen szín
művének hatása.
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angol utazónak egy feljegyzésével is,1) kinek Schiller állítólag 
még 1805-ben is azt mondta volna, hogy belefogott egy drámába, 
mely Bamwell György történetén alapszik. E Barnwell tudvalevő
leg Lillo György leghíresebb színmüvének, ,A londoni kalmárénak 
(1731) a hőse, ki egy gonosz nőnek hálójába kerülve, több bűn
tettet visz véghez, melyekért a bitón lakói. Lillo darabja az újabb- 
kori polgári drámák őse, mely nagy befolyással volt Diderotra és 
Lessingre, kik a polgári színmüvet Franczia- és Németországban 
megalapították. Ez összefüggésnél fogva nem lehetetlen, hogy 
,A családfő' terve a Lillo és Diderot darabjainak valami kombi- 
náczióján akart alapúlni.

Megemlítem még, hogy Schiller 1801-ben egy Coriolan- 
dráma tervével is foglalkozott, de nem egészen világos, Shakes
peare tragédiáját akarta-e átdolgozni, vagy a régi tárgynak önálló 
dramatizálását tervezte-e.

íme, Schiller tervbe vett átdolgozásai: hat kísérlet, melyek 
csak tervek maradtak. Mindegyiknél a szegény német repertoire 
gazdagítása lebegett főczélképen Schiller szeme előtt, — de csak a 
Shakespeare ,Timon‘-ja vezetett, és még ez is csupán lényegesen 
módosított és szintén csak töredékes eredményre.

Ha már az átdolgozásoknál sokszor homályban marad a 
költő ezélja, sőt tárgya, — a második csoportnál egyáltalában 
csak czímek jutottak reánk,8) melyekhez csupán egy-két esetben 
tudunk biztosabb fogalmakat kapcsolni.

Schiller atyjának feljegyzése szerint8) a költő már 1773-ban, 
tehát tizenhárom éves korában írt egy színdarabot: A keresztyének, 
mire a fényes ludwigsburgi udvari színház, melyet Schiller több
ször látogatott, lelkesíthette a fiát. A darab tartalmáról semmit 
sem tudunk; de Schiller akkori olvasmánya alapján nem egészen 
légből kapott az a föltevés, hogy a darab tárgyát a keresztyének 
üldözései a római császárok idejében tették.

Ugyanez évben lépett be Schiller a Károly-Akadémiába,

*) Ein Engldnder über deutsches Geistesleben, Aufseichnungen Henry 
Crabb Robinsont, deutsch v. K. E itner, Weimar 1871, 293. 1.

*) Egészen reitélyesek a második lajstromból ( Goedeke V, 2, 595.1.): 
Dér Genius. — Das Kind. — Die Stiefmutter. — Die Reise jtúr K ai ser - 
krönung.

*) Az öreg Schiller levele költő fiához 1790 márcz. 6. Goedeke I. 3. L
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hol, mint még alább látjuk, sokat foglalkozik drámai tervekkel, 
melyek közöl azonban csak egyet dolgozott ki, ,A Haramják'-ot. 
Egy tanulótársának, Petersennek, feljegyzése szerint írt Schiller itt 
1777-ben A vásár czímmel előjátékot is, melyet az intézet növen
dékei a herczeg születése napján előadtak. A darabka, úgy látszik, 
tetszést aratott; — egyebet nem tudunk róla.

Épen egy évtizeddel a ,Keresztyének* után, 1783-ban, sokat 
foglalkozik Schiller egy Friedrich lmhof ez. Bzínm üvel, melynek 
tartalmára vagy tárgyára csak azokból a könyvekből következtet
hetünk, melyeket e munkája számára a meiningeni könyvtárból 
kölcsön kért. A jezsuitákról, a bigotismusról, a jellem ritka rom
lottságáról, az inqnisitiórol, a bastille történetéről és a játék szen
vedélyének áldozatairól szóló könyveket keres a könyvtárban, — 
úgy hogy ez az ,lmhof1 v a ló sz ín ű en  ,Ármány és Szerelem* párja 
akart lenni. Talán nem véletlen, hogy Schiller e tervét félretette, 
hogy a ,Don Carlost* kidolgozza, melyben az eredeti terv szerint 
a papság ártalmas befolyását az állami ügyekre és a despotismus 
gyilkos hatását a családi életre még sokkal erélyesebben akarta 
pellengérre állítani, mint az a később lényegesen módosított terv 
alapján kidolgozott szomorújátékban tényleg történt. De persze a 
,játék szenvedélyének áldozatairól* folytatott tanulmányait teljesen 
elejtette a költő.

Három évvel később 1786-ban egy Operettet írt Schiller,1) a 
következő évben Wieland OberonjÁt kezdte opera-szöveggé átdol
gozni (egy dalnak töredékei fönn is maradtak), 1801-ben pedig egy 
Vígjátékról*) tesz említést, melynek kidolgozásába azonban nem 
mer belefogni, mivel érzi, hogy ,ez a genre nagyon idegen tőle*. 
Épen oly keveset tadunk Die Flibustier 8) ez. tervéről, mely azon
ban talán egy másik tervével (,A hajó*) áll kapcsolatban, melynek 
tárgyalásánál ezen eszméjére még vissza kell térnünk.

*) Schiller Huberhez 1786 május 17. Goedeke IV, SÍ. 1. Valószínűen 
ez operetteből való Schiller dala (ha ugyan a Schilleré): «Es tőnen die Hömer 
von feme herüber», mely Methfessel Alb. zenéjével igen ismertté lett. Közli 
Goedeke IV, 350. 1.

a) Tervrajzát közli Goedeke XI, 1, 338.
*) Ezek tudvalevőleg tengeri rablók voltak, kik a XVII. század máso

dik felében a nyugotindiai. tengerben nagy hatalomra vergődtek. Főhelyük 
San-Domingo (Haiti) volt. Nevőket talán könnyű hajóiktól (ang. fly-bonts, 
francz. f i iboté) nyerték.
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E második csoportnak hét neve tehát üres nevek maradnak, 
melyekhez, és még nem is mindegyikhez, csak hozzávetőleg kap
csolhatunk a tárgy vagy terv felismerését czélzó néhány meg
jegyzést.

A homály, mely az eddigi terveket környezi, még azon költött 
tárgyú dráma-terveknél sem oszlik el egészen, melyekről bővebb 
vagy biztosabb följegyzések maradtak reánk, s melyeket harma
dik csoportunkban foglalunk össze.

A legrégibb ide tartozó terv A nassaui deák 1775-ből való, 
tehát a költő 16-ik életévéből származik. A Károly-Akadémia fiatal 
növendéke, daczolva és kijátszva az intézet szigorú törvényeit, 
sokat foglalkozott a szépirodalommal is és már ez időben felébredt 
benne a drámaírói hivatottság homályos érzése. ,Utolsó kabátját 
és ingét adta volna szívesen egy kedvező vagy alkalmas drámai 
tárgyért', oly nagy volt drámaíró kedve, oly csekély volt tapaszta
lása és tájékozottsága. Ekkor, 1774-ben, olvasta Goethének épen 
megjelent Werther-regényét, mely a legnagyobb hatással volt reá, 
és nem sokára ezután értesült egy Nassauból származott deáknak 
öngyilkosságáról, kit talán a Werther-betegség fegyverzett föl 
önmaga ellen. E kettős momentum érlelte meg Schillerben A nas
saui deák ez. szomorújátékot, melyet rögtön teljesen kidolgozott, 
de nem sokára megsemmisített, bár, mint még később is elismerte, 
a darab gazdag volt ,az érzés első forró melegével tervezett és raj
zolt jelenetekben', melyeknek talán még férfikorában is hasznát 
vehette volna. A színmű cselekvényéről, e cselekvény indokairól, 
a katastropha alapjáúl szolgált szenvedélyről azonban semmit 
sem tudunk.

Nehány évvel később elkészült a költőnek első, teljesen fön- 
maradt darabja: A Haramják. Ismeretes dolog, hogy e színmű 
mily fényes diadalt aratott a színpadon, mennyi elismerésben 
részesült a kritikában is ; kevésbbé ismeretes, hogy több bíráló a 
darabot erkölcstelenséggel vádolta és hogy Schillert e vád nagyon 
bántotta. A költő meg volt ugyan győződve e vád alaptalanságá
ról ; úgy tudta, hogy az igazság, melyet mint költő szolgáltatott, 
épenséggel nem ellenkezik az erkölcs és a pozitív törvény követe
léseivel. Mégis szükségesnek találta, hogy nem annyira müvét, 
mint inkább önmagát, a ki ellen a vád voltaképen irányúit, telje
sen tisztázza és első sorban e szempontból tervezte a Haramják 
második részét, melyre ismételve visszatér. Először 1784 augusz
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tus 24. írja Dalberg bárónak, hogy most a ,Haramják' második 
részét szándékozik kidolgozni, mely az első rész szerzőjének teljes 
apológiája leszen és melyben ,minden ímmoralitás a legfényesebb 
morálba fog feloldódni*, — és 1785 jul. 3. tudatja Kömerrel, hogy 
a ,Haramjákhoz' egyfelvonásos utójátékot készül irni ,Moor rabló 
utolsó sorsa' czímmel. De egyelőre nem lett e darabból semmi, bár 
a költő folyton foglalkozott eszméjével, mit Streichernek, Schiller 
ez időben legmeghittebb barátjának egy feljegyzése is bizonyít,1) 
mely szerint Schiller még Mannheimban (1784) egy oly dráma ter
vével foglalkozott, melyben ,kisértet' is szerepelt volna. Hogy e 
tervet szabad a ,Haramják' második részével kapcsolatba hozni, 
bizonyítja a költőnek egy 1800-ból származó tervrajza, melynek 
czíme A gyászos ara (Die Braut in Trauer) és mely tartalma sze
rint a ,Haramják' második része.8) A darab cselekvénye nem ítél
hető meg biztosan a zavaros és ellenmóndásos feljegyzésekből; 8) 
de a költő alapgondolata nem kétséges. Moor Károly, ki a ,Haram
ják4 végén kijelenti, hogy kiszolgáltatja magát a törvénynek, 
elöltünk ismeretlen okokból nem tette ezt, hanem elment a Rajna 
vidékére, a hol senki sem ismeri, és itt mint Julián gróf új életet 
kezd, melynek főczélja: nemes és jó tettekkel megengesztelni a 
megsértett világrendet. A hős megnősült és két gyermeke van, kik 
a cselekvény megindulásakor már felnőttek. Leánya menyasszony 
és atyja a legboldogabb ember. Hogy a végzet őt e boldogságban 
részesíti, ezt Károly bűnbocsánata zálogáúl veszi. De épen boldog
sága legmagasabb fokán éri őt a nemezis villáma. Fia szenvedélye
sen szereti saját nővérét és, úgy látszik, összetűz a vőlegénynyel. 
E tett vezet, Julián gróf minden erőlködése ellenére, a múltak 
földerítésére: a hős meglakol régi bűneiért és egész háza meg
semmisül. Ennyit sejthetni a feljegyzésekből, a cselekvény egyes 
részleteire vonatkozó adatok ellenben részben megfejthetetlenek. 
Hogy Amaliának, Károly ifjúkori szerelmének szelleme szerepelt 
volna a drámában, azon nem kételkedhetni; de egy helyen Ká
roly testvérének, Moor Ferencznek, szellemét is említi a költő. 
Schiller annyira nem volt tisztában a cselekvény anyagával,

x) Schillers Flucht au* Stuttgart, 192. L
*) Bizonyosan azonos vele ,A kísérte? a második lajstromban.
3) Ezek először kiadattak az ágostai Allgemeine Zeitungban, 1873,

983. sz.
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hogy az egyik feljegyzés szerint nem leányát adja Károly férjhez, 
hanem maga akar megnősülni. De az alapgondolat egészen vilá
gos : A bűnöst, ki hosszá szerencséjéből biztosságot és békét merít,, 
os az eget kiengeszteltnek gondolja, épen boldogsága legfényesebb 
perczében sújtja a büntető nemezis.

E gondolatot még egy másik darabban próbálta a költő meg
testesíteni, melynek tervrajza, mellékes vonásokat nem tekintve, 
egészen világos. Narbonne vagy A ház gyermekei a czíme; valószí
nűen a kilenczvenes évekből származik. Már a tervrajz első mon
data tartalmazza a dráma eszméjét: ,A nemezis rávesz egy emberi 
arra, hogy valamely ellensége ellen vizsgálatot indít és hevesen 
folytat, míg épen ez által saját régóta elfeledett bűntette kerül 
napvilágra . . .  A bűnös észreveszi a dolognak e fordulatát és 
mindenképen azon van, hogy a vizsgálatot megakadályozza; de 
ez már feltartózhatatlan és végül iszonyű felfedezésre vezet*. A cse
lekvény előfeltétele, hogy Narbonne, egy gazdag és igen tekintélyes, 
főleg jellemessége és jótékonysága miatt is polgártársaitól igen 
nagyra becsült magánzó (valamely franczia vidéki városban) meg
gyilkolta testvérét és megölette ennek gyermekeit, egy fiút és egy 
leányt, kik állítólag egy tűzvész alkalmával elvesztek. A dráma 
elején Narbonne, ki eddigi boldogságát egy kedves leánynyal kö
tendő házassági frigyben meg akarja tetőzni, észreveszi, hogy egy 
értékes ékszerét, melylyel arájának kedveskedni akart, ellopták^ 
A hős ezen roppantál felindúl és a rendőrségtől kér segítséget. 
A vizsgálat megindúl, eredménye pedig Narbonne teljes megsem
misülése. Kiderül, hogy testvérét meggyilkolta, de kiderül az is, 
hogy a meggyilkoltnak gyermekei, kiket szintén halálra szánt volt, 
még élnek. Schiller a fősúlyt azon ellentétre akarta fektetni, 
melyet a hősnek köztiszteletben álló, minden gyanút eleve kizárd 
alakja a lépésről lépésre mind jobban kiderülő gazságaihoz képez ; 
valamint a napfényre kerülő bűntettek fokozatos lánczolatára; a  
mennyiben előbb az örökség elrablása derült volna ki, utóbb a 
gyermekek útból eltétele és csak végül a testvérgyilkoseág; végre 
Narbonne azon törekvéseire, hogy, midőn a fenyegető veszély 
közeledését sejti, a nemezis útját mindenképen elállni igyekszik* 

Kétségtelen, hogy e tervekre Sophokles ,Oedipus királya* 
befolyással volt. Schiller nem győzte e tragédia remek szerkezetét 
bámulni és dicsőíteni. ,E napokban — írja 1797 októb. 2., tehát 
azon időben, midőn a Gyászos ara, Narbonne, Rendőrség és Messzi-
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nai hölgy terveivel foglalkozott, — e napokban sokat vesződ* 
tem egy oly tárgygyal, mely az ,Oedipus rex* természetével bima 
és a költőt ugyanazon előnyökben részesítené. Ez előnyök meg* 
mérhetetlenek, ha csupán azt az egyet emelem is ki, hogy itt a 
legbonyolódottabb cselekvényt, mely a tragikai alakkal teljesen 
összeférhetetlen, lehet alapúi venni, minthogy e cselekvény már 
megtörtént és így teljesen a tragédia előtti időbe esik. Ehhez 
járúl, hogy a megtörtént tett, minthogy megmásíthatatlan, már 
e természeténél fogva sokkal borzasztóbb, és [az a félelem, hogy 
valami megtörténhetett, egészen máskép hat a kedélyre, mint a 
jövőben megtörténendő tett iránt érzett félelem. Az ,Oedipus* 
úgy szólván csak tragikai analyzis. Minden megvan már és 
most csak kibonyolódik. Ez a legegyszerűbb cselekvény és a leg
rövidebb időtartam keretében lehetséges, ha az események még 
oly bonyolódottak és mindenféle körülményektől függők voltak 
is. Mennyire kedvező mind ez a költőre nézve!* De Schiller 
nyomban hozzá teszi, hogy az ,Oedipus* alighanem fajtájának 
egyetlen terméke; nem hiszi, hogy kevésbbé mondái korszakból 
lehetne ily cselekvényt meríteni; főleg pedig bajosnak tartja az 
ily történetet a jóslat beavatkozása nélkül.

E belátása daczára ismételve tesz kísérletet ily Oedipus-féle 
szerkezettel. Már Stuart Mária is emlékeztet e törekvésére, a 
Messzinai hölgy pedig világosan e szerkezet alkalmazásán ala
púi, — e szerkezetet ismerjük fel a Gyászos arábán és Narbonne- 
bán is ; — e szerkezettel tett kísérletet még egy tervében, mely
nek czíme A rendőrség volt és mely valószínűen szintén a kilencz- 
venes évekből származik. Itt is a dráma cselek vénye előtt elköve
tett titokzatos és bonyodalmas bűntetteknek kiderítése képezte 
volna a színmű igazi tartalmát. A nemezis szerepét a rendőrség 
vitte volna, mely bámulatos ügyességgel és meglepő tapintattal 
szedte-volna széjjel a minden képzelhető bűnből és kihágásból 
alakult cselekvénynek egyes szálait. Mert a XIV. Lajos korabeli 
Párisnak lehető teljes képe képezte volna a színmű hátterét. 
Á darab egyik hőséül a költő d’Argensont választotta, ki a XVI. 
század végén és a XYll-diknek elején Páris főkapitánya és valóban 
geniális rendőrfőnök volt.*) Ennyiben világos Schiller ez él ja, —

*) Schiller ismerte H. G. Hoffndk Historisch-kritische Encyclopaedie 
iiber verachiedene Gegensfánde stb. (1787, 4 kötet) czímű művéből, melyről
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de a darab cselekvényéről nem alkothatunk magunknak töredékes 
feljegyzéseiből kellő képet; csak annyit látunk még, hogy a költő 
oly óriási anyagot akart teljes korképpé földolgozni e színműben, 
hogy bajosan boldogult volna vele a kidolgozásnál.1)

A légkörnél fogva, melyben a darab játszott, a  terjedelmes 
előcselekvénynél fogva, melyen a színmű tartalma felépült, ide 
tartozik még S. Geran grófné, kinek XVII. századi történetét 
Schiller a régi Pitavalból adta ki 1792-ben ,Érdekes jogi esetek 
gyűjteménye* ez. vállalatában. Húsz évi meddő házasság után, 
mely a rokonok örökösödési reményeit és igényeit a legmagasabb 
fokra emelte, fiúgyermeket szül S. Geran grófné. E gyermeket a 
rokonok ellopják es halálát hiresztelik. De a gyermek életben ma
rad, véletlenül a S. Geran-családba kerül s felismertetik, mire a bű
nösök meglakolnak.8) A cselekvény elevenen emlékeztet a Narbonne 
ez. tervrajz tartalmára és A rendőrség tendencziájára, a mennyi
ben itt is egy régi bűntett bonyolódott szálainak széjjelbontása 
képezi a voltaképi feladatot. Ily bűnhistoriák a Gangé grófné is, 
kinek története a Pivatal gyűjteményének ugyanazon kötetében 
olvasható, mely a S. Geran grófné történetét tartalmazza,8) és 
A csaló, ki magát másnak kiadja, a német Pitavalnak Schillertől 
előszóval ellátott IV. kötetéből, 1795.4)

Sőt ugyanezen szerkezettel, bár némileg módosított alakban, 
találkozunk Schillernek még egy tervében, mely szintén a kilencz- 
venes évek végéről, ill. a jelen század elejéről való; czíme A hajó. 
E darab eszméje először 1798-ban támadt lelkében, midőn beteg
ségében szórakozásul Niebuhr keleti utazását olvassa. Ekkor veszi 
észre, hogy oly fölfedező, mint Cook, ki a világot körülhajózta,

1788-ban bírálatot írt a jénai Literaturzeitungban (Hempelféle kiadás, XIV. 
508. 1) és Merciernek Tableau de Paris (Nouvelle édition, Amsterdam 
1782) ez. könyvéből.

l) Nem érdektelen, hogy Schiller e tárgyat kettős alakban, komoly 
színművé és komikai darabbá, akarta földolgozni. L. Ooedéke XV, 1, 259. 1.

*) Kétségtelenül e tervvel azonos a «Megtalált fiú» ez. terv a költő 
dráma-ezímeinek második lajstromában.

8) Gangé grófné történetét Houwald Ernő egy novellában dolgozta f51t 
1817. (Werke III, 38: Consianze Grafin von Rossan).

*) Hőse egy Arnold du Tliil nevű katona, ki azt hallja, hogy egy hozzá 
nagyon hasonló katona, Guerre Márton, a csatában elesett, mire ennek sze
repét kezdi játszani.
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kitűnő epikai hős volna és csodálkozik azon, hogy Goethe nem 
jött még arra a gondolatra, hogy ily tárgyat feldolgozzon. Goethe 
egyik leggyönyörűbb levelében (1798 febr. 14) beismeri, hogy 
Schillernek igaza van, de figyelmezteti barátját arra, hogy a ki ily 
eposzra vállalkoznék, annak az ,Odyasea‘-val kellene versenyez
nie, — ily verseny pedig eleve is a modern költő kudarczára ve
zetne. Drámai földolgozásra, ezt jól érzi Schiller, kevésbé alkal
mas ily tárgy, mégis, midőn 1804-ben olvassa Bochon Elek 
utazásait Madagascarban, Marokkóban és az Indiákban, újra fel
ébred régi szándéka és talán ez időből származnak e drámára 
vonatkozó följegyzései.

A darab feladata szerinte abban áll, ,hogy a tengeri utazások 
minden érdekes mozzanatát és az Európán kívüli szokásokat és 
állapotokat, az ezekkel kapcsolatos eseményekkel és véletlenekkel 
együtt feltüntesse*. A tenger és a hajó tehát a cselekvény háttere, 
részben színe lett volna, de mégis annyiban befolyással a cselek- 
vényre magára is, a mennyiben ez utóbbinak egyes lényeges momen
tumai épen csak a tenger mellett és csak messzefekvő tengermelléki 
tartományokban lehetségesek. A hajó a közvetítő a szereplők közt, 
egyszersmind a nyugati kultura és a keleti barbarság közt. A cse
lekvény maga épen nem világos; csak annyi valószínű, hogy a 
keleten lakó hős valami szerencsétlen élménye folytán hagyta el 
Európát, melyhez forró honvágy vonzza. Ez európai történet sze
replői azután szintén a keletre kerülnek és így fejlődnék a cselek
vény, mely úgy látszik kedvező befejezésre vezetett. Nem lehetet
len, hogy ,A hajó* és a már említett ,Flibustiusok* tárgyai egyazon 
cselekvénynek változatai.

Ugyanez időben sokat foglalkoztatta Schillert a spanyol Don 
Juan mondái története, melyet 1797-ben balladában szándékozott 
földolgozni.1) E régi tárgy és Tieck Lajosnak egy ép akkor meg
jelent czikke,2) emlékeztették Goethét (1800 auguszt. 1.) egy régi 
bábjátékra, melyet gyermekkorában látott volt. A pokol arája volt 
a czíme, hőse pedig egy szívtelen szép leány, ki kérőit kínozza és 
egymással kiírtatja, míg végre az ördög maga kéri nőül és elviszi. 
E tárgyra fordította Goethe barátjának figyelmét és Schiller tény-

l) E ballada nehány töredéke fönmaradt, Goedekénél XI, 216. 1.
9) Poetischea Journal, Jena 1800. Kritische Schriften I, 162: Briefe 

über W. Shakespeare.
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lég tervezett egy Rosamund vagy az ördög arája czímü tragédiát, 
mely,csupa szenvedély1 lett volna, természetesen csak azon boldog
talanok részéről, kikben Rosamund daemonikus szépsége és bája 
emésztő szenvedélyt gerjeszt, mert a hős csak követel és ébreszt 
szerelmet, de maga nem tud szeretni, mert hiúság és önzés jelle
mének fővonásai. Schillernek a darabra vonatkozó följegyzéseit 
sajátszerü érzéssel olvassa az ember: ez inkább egy operának 
vagy balletnek, mint egy drámának a tervrajza.*) Vad állatok, a 
vad vadászat, egy óriás, a harpyák, felszökellő lángok, kisértetek, 
felhők, tengeri csodák s nem tudom még mi minden szerepelt 
volna e tragédiában, melynek alapmotívumát teljesen ama régi 
bábjátékból vette a költő, úgy hogy az valóban a Don Juan ellen
darabja lett volna, a hogy Goethe nevezi. A tervrajzra vonatkozó 
följegyzések különben oly zavarosak, hogy Schiller majd mint 
balladáról, majd mint drámáról beszél a tervezett műről, és nem is 
valószínűtlen, hogy a költő e népies tárgyat balladává is föl akarta 
dolgozni. A tervrajz egyes megjegyzései és egy fönmaradt dal
töredék különben kétségtelenné teszik, hogy Az ördög arájáta 
Bürgernek ,Lenore‘ és ,A vad vadász* czímü balladái is befolyással 
voltak.

A költött és történeti tárgyú darabok határán áll A Jlandriai 
grófné, a mennyiben Schiller e tárgyat valószínűen valamely for
rásból vette, azonban eddigelé nem sikerült azt felkutatni. A terv 
1801 julius 4-kéről származik. Egy uralkodó flandriai grófnét 
házasságra késztenek a viszonyok. Két külföldi kérő hatalmukra 
támaszkodva, két belföldi kérő csellel törekszik a grófné kezére, — 
mind a négyen nem szerelemből, hanem egyenesen csak nagyra- 
vágyásból és hogy a gazdag birtokot hatalmukba kerítsék. A grófné 
azonban gyűlöli e kérőket, mert már szereti Floriselt, egy nemes 
család szegény ivadékát, ki viszonozza úrnőjének érzéseit. De a 
grófné nem nyilványíthatja érzéseit szívének választottja iránt, ki 
azonban ügyességgel és bátorsággal eltávolítja a kérőket és, mint
hogy ezalatt kiváló szolgálatokat tesz az országnak, minden baj 
nélkül megnyeri a grófné kezét. A tárgyból valószínűen történeti

*) Valószínűen opera-terv volt is, melyet Schiller Zumsteeg számára 
írt De minthogy es 1802-ben meghalt, a költő félretette tervét. L. Akade- 
mische Blatter I, 354 Schubart Lajosnak (az ismeretes költő fiának) levelét 
Böttigerhez.
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jellemű vígjáték lett volna, — a fönmaradt töredékekből nem 
következtethetni biztosan sem a cselekvény keretére, sem a terve
zett darab jellegére. Csak annyi valószínű, hogy Schiller a grófné- 
ban a szerető nőt akarta rajzolni, ki erélylyel és eszélyességgel 
eltávolítja boldogságának minden akadályát, mire végül a sóvá
rogva óhajtott czélt eléri. A flandriai grófné és a cellei herczegné 
rokon alakok, kikkel az ördög arája és Elfride állanak szemben. 
Amott a szeretettel teljes, forrón érző szív képviselői, ezek a 
rideg szívtelenség megtestesítői, kik a legszentebb érzésekkel hiú 
játékot űznek.

Schiller nem szeretett cselekvényt költeni; e tekintetben, 
úgy látszik, egy nézeten volt a világirodalom nagy drámaköltői
vel, kik mind előszeretettel dolgoztak föl vagy történeti tárgyakat 
vagy egyéb módon már többé-kevésbé megalkotott, általában adott 
anyagot. Az antik költőkről nem is szólva, kik úgy szólván 
magától értetődő dolognak tekintették, hogy drámai müveik tár
gyait a nemzet mondái vagy mythikns hagyományából merítsék, 
mely nekik félig-meddig történet is volt, tudvalevőlegCalderon vagy 
Shakespeare darabjainak tárgyai is mind többé-kevésbé pontosan 
és biztosan felkutatott forrásokból származnak. ,El vagyok hatá
rozva — írja Schiller 1798 január 5. Goethének — ezentúl csak 
történeti tárgyakat dolgozni föl. Egészen más dolog, a valóságot 
idealizálni, mint az ideált realizálni; ez utóbbi pedig a költő igazi 
feladata költött tárgyakkal szemben. Teljesen tőlem függ, hogy 
egy meghatározott és adott anyagot megelevenítsem, átmele
gítsem és úgyszólván kifejlésre segítsem, — míg más oldalról az 
ilyen anyagnak tárgyilagos meghatározottsága képzeletemet fékezi 
és önkényemnek ellentálT. E szempont mellett természetesen a 
történeti tárgyak szélesebb színhelye, hatalmasabb háttere és ma
gasabb színvonala is kiválóan vonzotta a költőt.

Nem valószínűtlen, hogy Schiller már első drámájának, A ke- 
resztyéneknek, tárgyát a történetből merítette; bizonyosan törté
neti tárgyú volt második darabja, Absalon (1775), melyben a hős
nek lázadása királyi apja ellen és tragikai bukása képezte a 
cselekvény magvát. E tárgy sokat foglalkoztatta Schillert fiatal 
éveiben, és ismételve találunk czélzásokat Absalon történetére 
mind ifjúkori beszédeiben, mind a ,Haramjákban‘. De nem tudjuk, 
elkészült-e Schiller e darabbal vagy esak terv és töredék maradt-e
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az. Biztosan tadjuk ezt negyedik drámai művéről, mely Cosinus 
von Medids történetét tárgyalta.

E drámája megírásánál a véletlennek sajátszerű játéka tré- 
fáltatta meg Schillert. A költő maga mondja, hogy Leisewítznek 
Julim von Tarent (1776) ez., sok tekintetben kitűnő drámája any- 
nyira elragadta őt, hogy ismételt olvasás és szavalás után majdnem 
szóról szóra könyv nélkül tudta e hatásos tragédiát. De nemcsak 
elragadta, hanem utánzásra is sarkalta őt e darab. Keresett tár
gyat, és ime véletlenül ráakad, valószínűen Vertotnak egy igen 
elterjedt történeti müvében,1) Cosmus de Medici történetének egy 
epizódjára, mely figyelmét megragadja. Cosmus fiai, János és 
Garsias, gyűlölik egymást és az utóbbi meggyilkolja öcscsét vadá
szaton. Cosmus felismeri a tettest és ugyanazon tőrrel döfi le gyil
kos fiát, melylyel ez testvérét megölte volt. Az ifjú költő rögtön 
hozzáfog a cselekvény átalakításához, kiegészítéséhez és nyomban 
a terv kidolgozásához is. De minél jobban halad müvében, annál 
kellemetlenebből veszi észre, hogy darabja nagyon hasonlít a 
,Julius von Tarenthez*. Azért kedvét vesztve, félreteszi e müvét és 
csak egyes jeleneteket vagy vonásokat használt föl belőle utóbb a 
,Haramjákban*. Sajátszerű játéka volt a véletlennek, mit Schiller 
természetesen távolról sem sejtett és mit csak a legújabb kutatá
sok derítettek ki, hogy Schiller, Leisewitz darabjának hatása alatt 
tervezve drámát, véletlenül Leisewítznek forrására, azaz eredeti 
anyagára bukkant. Természetes, hogy a Cosmus von Medicis igen 
hasonlóvá lett a ,Julius von Tarenthez*, mert hisz ez utóbbinak 
tárgya a Cosmus története8) melynek feldolgozásakor Leisewitz 
azért változtatta meg a történeti neveket, mert nehány lényege
sebb pontban módosította a történeti hagyományt. Schiller tehát

*) His tőire des chevaliers de Rhodes et aujourd’hui de Malte, 172<>, 
1772. E munkának 1792-ben megjelent német fordításához Schiller beveze
tést irt. Ugyané mftből származnak ,A máltai lovagok* és ,A sárkányvia
dal* tárgyai.

*) Leisewitz Beinwaldhoz 1779 decz. 21: ,Darabom első eszméjét I. 
Cosmus flórenczi nagyherczegnek és fiainak, János- és Garsiasnak történe
téből vettem*. Úgy látszik e tárgyat magyarázta Schiller neje ( Charlotte von 
Schiller und ihre Freunde, 1S60, I, 85) a ,Pazzik összeesküvésére a
Mediciek ellen*, mert a költő feljegyzéseiben e tárgynak nyoma sincsen. 
E félreértést még elősegítette az a körülmény, hogy Schiller ez összeeskü
vés történetét kiadta.
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félretette a tervet, de felhasználta a darabnak egyes részleteit a 
,Haramjákban*;— és tény, hogy a ,Haramják* cselekvényének 
krt lényeges mozzanata: a testvéreknek ellentétes jellemökből 
származó gyűlölete és szerelmök egyazon leány iránt, elevenen 
emlékeztet,Julius von Tarentre*; sőt ugyanezen alapmotívummal 
találkozunk utóbb a ^Messinai hölgyben* is.

A ,Haramják* befejezése és színre kerülése után Schiller új 
drámai tárgyakat keres. Dalberg báró ajánlja neki Don Carlos és 
Conradin történeteit, egyáltalában felhívja figyelmét a német tör
ténelemre. Schiller 1783 április 3. késznek nyilatkozik a Conradin 
von Schw abenkidolgozására, de, úgy látszik, a darabnak tervével 
sem foglalkozott behatóbban. Később, 1803 körül, még három
szor választ tárgyat a német történetből: az egyiknek hőse Osztrák 
Frigyes volt, ki 1322-ben a mühldorfi csatában ellenfelének, Bajor 
Lajosnak hatalmába került és adott szavához híven visszatért a 
fogságba, midőn családját a győztes király elismerésére nem tudta 
rábírni ;2) — a . második dráma, Rudolf von Habsburg, Ottokár 
király bukását (f 1278) és a habsburgi ház hatalmának megalapí
tását tárgyalta volna; 8) — a harmadik darab tárgyát Oroszlán 
Henrik harcza Barbarossa Frigyessel tette volna.4) De mind e 
tárgyak osztoztak a «Conradin* sorsában : a költő még a terv kidol
gozásához sem jutott. ,Német történetünk*, mondja Schiller egy 
alkalommal,6) ,gazdag ugyan nagy jellemekben, de eseményei túl
ságosan széjjel esők, és nagyon bajos egyes részleteit főmomentu
mokban központosítani*. Hogy ez ítélete mennyire indokolt, eléggé 
bizonyítja az a rengeteg német történeti tárgyú dráma, mely a 
nemzeti szellemnek a szabadságháborúkban újra feléledése óta

*) Kiinger Miksa Konradin\kt (1784) valószínűen ismerte Schiller, 
talán gyermekkori játszó társának Conz Kár. Fülöpnek Konradin von 
8ohwaben ez. tragédiáját (1783) is. Azóta megszámlálhatatlanok a német 
Konradin-drámák. Az utolsó talán a Herrig Jánosé, Í880. — Konradin sor
sának első német költői feldolgozása az öreg Bodmeraek epikai költeménye, 
1771.

*) Kidolgozta Uhland Lajos, Ludwig dér Baier, 1819.
3) Sok drámaköltő dolgozta föl. Legismertebbek Anton von Klein 

(1787), Itotzebue Ágost (1816) és Grillparzer Ferencz (Ottokars letztea Olück 
und Ende 1825) színmüvei.

4) Feldolgozták Klingemann Ágost (1809) és Reibisch K. (1843).
5) Schiller élete sógoméjától, Wolzogen Karolinától, II, 237. 1.
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Németországban létrejött, főleg Baupach Hohenstauf-drámái is,*) 
melyeket kizárólag e nemzeti szellem tűrt meg egy ideig a szín
padon.

Hasonlókép járt Schiller az ókori történetből vett tárgyak
kal, melyeket szintén mohón felkapott, de csakhamar, bár bizo
nyára más okokból, ismét elejtett. Már 1788 előtt — ez évben írta 
lyrai Julianusát, ,Görögország istenei* ez. elegikus hymnusát — 
foglalkoztatta őt Julianna Apostata, kit majd egy eposz, majd egy 
dráma hősévé akart tenni. Még 1798-ban is foglalkozik e tárgy - 
gyal, de nem világos, hogy mily szempontból gondolta feldolgoz- 
hatónak. Ugyancsak 1798-ban olvassa Hyginasnak meséit, me
lyekből A kezesség tárgya származik, és azt találja, hogy sok tör
ténetet tartalmaz, melyek drámai feldolgozásra alkalmasak: főleg 
kiemeli Medea történetét, melyet azonban, nézete szerint, egész 
terjedelmében, drámai cyclasban kellene feldolgozni,9) — és 
Thyestes és Pelopia sorsát, melyet,kitűnő tárgynak* nevez. Ugyan 
ily nézetben volt Lessing is, k i ,Sophokles életében* megemlékszik 
e tárgyról. Atreus feltálalja testvérének Thyestesnek ennek saját 
gyermekeit, mire a bosszút lihegő atya a jóshelyhez fordul segély
ért. Itt azt a tanácsot nyeri, hogy gyalázza meg saját leányát 
Pelopiát, mit Thyestes megtesz. Ez iszonyú frigyből származik 
Aegistho8, ki utóbb Thyestest borzasztóúl megbosszúlta. ,Egy 
meggyalázott királyleány kétségbeesése*, — kiált föl Lessing, — 
,és egy ismeretlen tettes által! a kiben végűi saját atyját ismeri 
föl! Egy atyjától meggyalázott leány! és bosszúból meggyalázva! 
meggyalázva, hogy gyilkost szüljön! Mily helyzetek! mily jelene
tek !* De Lessing csak arra akar figyelmeztetni, hogy Sophokles 
elveszett tragédiája, melynek tárgyát e borzasztó történet tette, 
mily hatalmas alkotás lehetett; — modern költőnek bizonyára 
sohasem ajánlotta volna e visszataszító momentumokban dúsgaz
dag históriát.

Behatóbban foglalkozott Schiller és már némi tervrajzhoz is 
jutott utolsó két ókori tárgyával. Az egyik Agrippina meggyilko
lása, a másik Themistokles halála. Az első tárgyra Bacine ,Britan-

l) Összesen tizenhat dráma 1837—1838, nyolez kötetben.
*) Ezt megtette Grillparzer Ferencz Medea-trilogiájában: Das goi- 

dm e Vliess, 1822. — Már Schiller előtt Gotter Fr. Vilmos (1775) és Kiinger 
Miksa (1787) dolgozták föl Medea történetét tragédiákban.
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nicusa* vezette, melyet 1804-ben készült a weimari színpad számára 
lefordítani.*) Bacine müvében Agrippina mellékes alak; Schiller
nél ő lett volna a cselekvény hőse, míg, úgy látszik, Brittanicust 
egészen mellőzte volna. Agrippina halála, még pedig halála fia 
kezétől, Schiller felfogása szerint ,a nemezis diadala*; azért talál 
e tárgyban megrázó tragikumot. Agrippina érdeme, hogy Nero 
uralkodik; de fia, a mint a trónra jutott, teljesen megfosztotta 
anyját minden hatalmától és befolyásától. Ezt Agrippina nem tűr
heti: inkább ne legyen fia sem császár, ha ő nem lehet császárnő. 
Ily körülmények közt Nero csak úgy mentheti meg trónját, ha e 
legveszedelmesebb ellenfelét meggyilkolja. A természet szava 
keblében egy ideig ingadozóvá teszi a fiút, de végre koronájának 
érdeke győz a császárban. Agrippina méltó halált szenved, és emeli 
bukásának tragikumát, hogy a bűnös nő épen annak a kezétől 
vérzik el, a ki ellen nincs bűne, kinek kedvéért követte el legsú
lyosabb tetteit. Fősúlyt a Nero jellemére fektetett volna a költő, 
de sem e jellemzés alapvonásai sem a cselekvény indokai nem 
ismerhetők fel'a töredékes feljegyzésekből.

Egészen más motívum képezte volna a Themistokles alapját 
A hős hálával tartozik a perzsa királynak, ki a számüzöttet kegye
sen fogadta és tisztelete jeleivel elhalmozta, — és elkeseredetten 
neheztel hazájára, mely oly mélyen megsértette a nagyravágyó 
államférfiúi Felindulásában késznek nyilatkozott Hellas ellen 
vezetni a perzsa sereget, — de csakhamar érzi, hogy ez Ígéretét 
be nem válthatja: Athén fia nem harczolhat Athén ellen. A perzsa 
sereg haladó felkészülésével fokozódik Themistokles lelkében sze
repe kinos voltának érzése. E konfliktusból a hős csak úgy tud 
megmenekülni, hogy maga vet véget életének. A darab hátterét a 
perzsa és görög világ ellentétje képezte volna, melyet Schiller sok 
epizódikus momentumban is szándékozott föltüntetni. Themisto
kles tragédiája a költő felfogása szerint a nagyravágyás tragé
diája.

Schiller történeti tervei közt is van egy pár, melyekről a tör
téneti eseményen kívül egyebet nem tudunk, sőt egynémelyiknél 
még ez esemény maga sem állapítható meg biztosan. Ilyen ,A vero
nai esemény Zsigmond római útja alkalmából. Kegyenczének bün
tette és a császár szigorú igazságszolgáltatása'. E czímmel szerepel

*) E fordítás csekély töredékeit 1. Hempelnél XVI, 350.
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e terv Schiller naptárában ,Wallenstein* és ,Stuart Mária' közt, —  
de mind eddig nem sikerült Zsigmond király történetében oly ese
ményt felkutatni, mely e feljegyzésnek megfelelne. Lehet, ho^y 
Schiller tévedésből írt Veronát ,Siena* helyett: Sienában történt, 
1432-ben, hogy Zsigmond kanczellárja, Schlick Gáspár, bűnös sze
relmi viszonyba lépett egy előkelő sienai hölgygyei, kinek meg
hasadt a szive, midőn szeretője urával együtt Németországba 
visszatért. E történet világhírűvé lett Aeneas Sylvius *) szép müve 
(,Euryalus és Lucretia* 1444) által, melyet már korán minden 
európai nyelvre lefordítottak.2) Lehetséges, mondom, hogy Schiller 
tévedésből írta e sienai történetet veronainak és hogy Euryalus és 
Lucretia megható sorsára gondolt, csakhogy e történetben ismét 
semmi nyoma a ,császár szigorú igazságszolgáltatásának*.8)

Hasonlókép homályos az Összeesküvés Velencze ellen, melyről 
szintén csak Schiller naptárából tudunk. E dráma tárgya való
színűen Bedemar marquis 1618-iki merénylete volt. St. Réal meg
írta ez összeesküvés történetét, melyet Schiller 1788-ban le is fordí
tott.4) Már kétszáz évvel Schiller előtt dramatizálta egy nagytehet- 
ségű, de szenvedélyei miatt korán elzüllött angol költő, Otway 
Tamás (szül. 1651; megh. 1685) e tárgyat leghíresebb színmüvé
ben ,A megmentett Velenczé'-benfVenicepreserved, 1682) ugyanaz 
a költő, ki Don Carlos történetét is, még pedig szintén St. Réal 
alapján, színre hozta (1676). Schiller természetesen Otwaynak da
rabjait nem ismerte.

Teljesen rejtélyes a Famagustai esemény, Famagusta Cyprae 
fővárosa, melyet a genuaiak 1373-ban elfoglaltak. E történeti 
ténynyel állt-e kapcsolatban az az esemény, melyet Schiller szín
művé akart feldolgozni, — vagy a sziget történetének valamely 
más momentumához tartozott-e, — egyáltalában még nem is sejt
hetjük.6)

*) A későbbi II. Pius pápa, szül. 1405, 1458 óta pápa, megh. 1464.
8) Magyarra egy névtelen, kinek műve több XVI. és XVII. századi

kiadásban maradt fön. Szilády Áron e müvet Balassa Bálintnak tulajdonítja.
8) Goedeke különben valószínűnek tartja, hogy Schiller e tárgyat 

stanzákban írt romantikus költeményben akarta földolgozni.
A) Geschichte dér merhwürdigsten Rebellionen, Leipzig 1788,1, 107—  

225, Goedeke IV, 114—179.
h) Feltűnő hogy Schiller a Rosamund oder die Braut dér Hölle ez.. 

tervében e kérdésre: ,a cselekvény színhelye azt feleli: ,Famagusta. —
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Végre nevek, épen csak nevek: A siciliai vecsernye, Johannes 
Procida lázadása Anjou Károly és a francziák ellen (1282); — 
IV. Henrik vagy Biron, t. i. Biron lázadása királya, Navarrai Hen
rik ellen, mely a hőst a vérpadra viszi (1602); a tárgyat Schiller 
Sully emlékirataiból ismerte, melyeket német memoire-gyüjtemé- 
nyében kiadott; — Corday Sarolta, a Marat sokat dicsőített gyil
kosa, ki szintén a vérpadon végezte életét (1793) és kinek alakjára 
egy 1804-ben megjelent tragédia1) fordította a költő figyelmét; — 
végre Monaldeschi, Krisztina svéd királyné szeretője, ki 1657-ben 
mint szenvedélyes úrnője féltékenységének áldozata vérzett el.2) 
E négy dráma-tervről épen csak annyit tudunk, hogy Schiller 
figyelmét megragadták; komolyan, úgy látszik, sohasem foglalko
zott kidolgozásukkal.

Még kevésbé tette ezt Martinuzzi és Attila történeteivel. 
Martinuzzi katastrophájára a weimari herczeg figyelmeztette 
Schillert. Károly Ágost nagyrabecsülte a költő jWallensteinjét*, de 
legközelebbi tervével, Stuart Mária történetével, nem tudott rokon
szenvezni. Hogy a költőt e tervéről lebeszélje, nemcsak különféle 
ellenvetésekkel, hanem egy másik, nézete szerint sokkal kedvezőbb 
drámai tárgygyal is állt elő, t. i. Martinuzzi történetével, melyet 
Schiller figyelmébe ajánlott. Goethe, ki ez ügyben a közvetítő sze
repét vitte a herczeg és Schiller közt, nem osztozott ura Vélemé
nyében és Schiller sem tudott lelkesülni e tárgy iránt. Nem tar
totta Martinuzzi történetét tragikai feldolgozásra alkalmasnak, 
mivel az ,csupa eseményeket tartalmaz és semmi cselekvényt; 
azonkívül pedig kizárólag politikai tárgyú*. Ez indokolás alapossá- 
ságáról eltérhetnek a vélemények. Meggyőződésem szerint nem is 
ez okokból idegenkedett Schiller e tárgytól, hanem első sorban és 
főleg azért, mivel Martinuzzi esete nagyon hasonlít a Wallenstein 
történetéhez, melynek drámai feldolgozásával csak az imént ké
szült volt el.8)

Majorca*. Csak a véletlen játéka ez ? vagy van valami belső kapcsolat e 
tervrajz és a ,Famagustai esemény* közt?

x) Westphalen Krisztinától. Régebbi, valószínűen Schiller előtt is is
meretes feldolgozásai a Corday történetének a Zschokke Henrik (1794) és 
Senckendorf Károly (1797) színmüvei.

*) Monaldeschi katastropháját is dramatizálta Zschokke Henrik, 
1790, — újabban Laube Henrik, 1845.

*) Heinrich G., Schiller Martinuzziról mint drámai tárgyról. Egyet. 
Philolog. Közlöny IV, 639.
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Szintágy idegenkedett Attila alakjától is, pedig a német 
lapok 1804-ben azzal a hírrel lepték meg a közönséget, de magát 
a költőt is, hogy Schiller már ez év őszén elkészül Attila-tragé- 
diájával. A költő sohasem foglalkozott e tervvel, sőt úgy nyilatko
zott Gries előtt, hogy ,nem is tartja drámai tárgynak*. Ha igaz e 
nyilatkozata, mit komolyan kétségbe vonok, ez csak azt bizonyítja, 
hogy nem foglalkozott e tárgygyal, azaz hogy nem ismerte Attila 
történetét.1) Mert bár mennyire nem sikerültek is az újabbkori 
Attila-drámák,2) abban legkevésbé sem kételkedhetni, hogy a nagy 
hún király katastrophája nagyon alkalmas arra, hogy egy hatal
mas és megrázó tragikai cselekvény tárgyáúl szolgáljon.

Schiller utolsó éveiből még öt dráma-terv maradt reánk, me
lyek, úgy látszik, mind behatóbban foglalkoztatták a költőt, mert 
többé-kevésbé terjedelmes feljegyzésekben, sőt kidolgozott töredé
kekben fekszenek előttünk. E feljegyzések terjedelme és világos
sága szerint említem fel e töredékeket, a leghomályosabbal kezdve 
a tárgyalást. Ez a Clevei (vagy ZeUei)  herczegné vagy Königsmark 
gróf. A történet, mely e dráma cselekvényét teszi, az újkornak 
egyik legbotrányosabb bünperéből igen ismeretes. Zsófia, a clevei 
vagy zellei herezegné, a bannoverai választófejedelem menye. Férje 
György Lajos herczeg, ki utóbb mint I. György Anglia királya 
lett, egy ledér udvari hölgy kedvéért elhanyagolja és szívtelen, 
sértő bánásban részesíti szép és nemes nejét, ki egy időre ugyan 
meghódítja férjét, de nem tudja a léha és gyönge bábot tartósan 
magához kapcsolni. Zsófia, ki különben is igen boldogtalannak 
érzi magát a feslett erkölcsű Hannoverában, vissza akar térni szü
leihez és e tervében Königsmark gróf, ki őt szenvedélyesen szereti, 
de kinek szerelmét Zsófia nem viszonozza, segítőjéül ajánlkozik. 
A menekülés terve kitudódik, Königsmark 1694-ben gyilkosok 
tőreitől vérzik el, Zsófia pedig fogságba kerül, melyben csak 
1726-ban hal meg. Schillernél a szerencsétlen Zsófia lett volna a 
cselekvény hőse, egy nemes, fenkölt szellemű, mély erkölcsösség
től áthatott fiő, ki környezetét megveti és a maga ellenségévé teszi, 
ki jogának és ártatlanságának tudatában nem törődik a gyűlölt 
udvar Ítéletével és így maga okozza vesztét, mert kerüli a bűnös
ség látszatát. ,Hibája és bűne, mondja Schiller, hogy nem teszi

x) Talán a ,Nibelungének‘ tartalmára gondolt ?
*) Az elsőt Weraer Zakariás írta, 1808.
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magát köznapi eszélyességgel a viszonyok urává vagy hogy hely- 
setét nem tadja ép oly köznapi passivitással és megadással tűrni. 
Az egyiket vagy a másikat választotta volna egy közönséges termé
szet ; de az ő kedélye nem ily természetű. Szép nemes lelke ellen
kezik ez állapottal, öntudata és büszkesége pedig nem tudnak 
beléje nyugodni*. A darab problémája tehát világos, de a cselek
vény menetét nem ismerhetjük föl a feljegyzésekből.

Szintén egy kiváló nőalak volt Elfride hőse.*) E tárgy, me
lyet Arany László nálunk, épen társaságunk által jutalmazott költői 
elbeszélésben dolgozott fel, szintén eléggé ismeretes. Edgár angol 
király legjobb barátjával, Athelwold gróffal, megkéreti a csoda
szép Elfride kezét. De a gróf maga szereti meg a gyönyörű leányt, 
elhiteti a királylyal, hogy Elfride nem a trónra való, maga veszi 
nőül Orgar leányát és boldogan él vele távol az udvartól, egy félre
eső várában. De Athelwold ellenségei felköltik a király gyanúját, 
Edgár megjelen a boldog pár'menedékében, a megcsalt Elfride a 
király kaxjaiba veti magát, Athelwold pedig halállal lakói. Sokan 
dolgozták föl ez érdekes tárgyat, melynek Elfride alakja és hely
zete kiváló vonzóerőt kölcsönöz; de már az első földolgozó, az 
angol Mason Vilmos (1752), átalakította a mondát: Elfride nem 
hagyja el férjét, visszautasítja a királyt, többre becsüli Athelwold 
szerelmét mint a koronát, és midőn Edgár a gyűlölt vetélytárs 
holttestén keresztül vél Elfride birtokába juthatni, a szerető nő 
elátkozza a gyilkost és maga vet véget életének. Mason darabján 
alapszik a német Bertuch Elfride-drámája (1775), melyet Dugonics 
András 1794-ben Kun László czímmel magyarított. Kiinger Miksa 
ellenben (1782) ragaszkodott a mondához: nála Elfride feláldozza 
férjét, királyné akar lenni és királyné lesz. Schiller valószínűen 
ismerte Bertuch és Kiinger drámáit, és többször tért vissza e tárgy
hoz, mert feljegyzései kétségtelenül különböző időből származnak 
és épen nem egyöntetűek. De annyi világos, hogy Schiller a mondá
hoz ragaszkodott, csakhogy a hős alakját és az összes motívumo
kat önállóan alkotta meg. Athelwold nála az első fényes és kiváló 
ember, kivel Elfride találkozik és a ki neki hódol. Ezért, hiúság
ból, másnak hiányában és hogy szigorú atyjának zord házából 
megmeneküljön, lesz nejévé, nem igaz szerelemből. A visszavonúlt

*) Forrása Rapin de Thoyras angol története, németül Baumgarten- 
tól. I, 335.
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egyhangú élet Athelwold félreeső várában untatja az élvszomjas, 
nagyravágyó nőt, ki az udvarnál szerepelni kiván; férjének áru
lása felszabadítja őt összes kötelességei alól. De Edgár alakját is 
sokkal mélyebben fogta föl Schiller. A király nála jeles fejedelem, 
ki Athelwoldot szenvedélyes ragaszkodással szereti, Elfride iránt 
pedig csak lassan gyúl lángra. Barátjának árulása ezért inkább 
mély fájdalommal, mint haraggal tölti el, és csak növekedő sze
relmével növekedő féltékenysége teszi őt Athelwold birájává, azaz 
gyilkosává.,Elfride királyné lesz, Edgár megbánja tettét, szomorú 
kilátások*, e szavakkal szakadnak meg Schiller feljegyzései.1)

A mily érdekes e dráma-terv, még sokkal érdekesebb és érté
kesebb A máltai lovagok terve, melylyel Schiller 1788 óta egészen 
haláláig ismételve foglalkozott. Sokáig ingadozik e tárgy és a 
Wallenstein sorsa közt, és csak hosszas habozás után győz ez utóbbi. 
De a mint Wallensteinjét, a mint azután általában valamely drá
máját befejezte, nyomban feltűnik e kedves eszméje, és még szín
müveinek kidolgozása közben is újra meg újra felvillan lelkében 
,A máltai lovagok* tárgya. Feljegyzései igen terjedelmesek, oly 
terjedelmesek, hogy újabb költők ismételve könnyű feladatnak 
tekinthették a nagy költő tervének kidolgozását,3) — de müveik 
eléggé mutatják, hogy a genie terveit csak a genie tudja megvaló
sítani. Schiller a nyolczvanas évek óta igen behatóan és fokozódó 
lelkesedéssel foglalkozik a görög drámával; e kutatásainak és 
tanúlmányainak e töredék első gyümölcse. ,Egészen görög formá
ban, Aristoteles schemája szerint, kardalokkal és felvonásokra 
nem tagolva* akarja kidolgozni e tervet, melynek heroikus cselek- 
vényét, heroikus jellemeit és magasztos eszméjét nem győzi hang
súlyozni. A cselekvény csakugyan igen heroikus és mégis nagyon 
egyszerű. La Valette a rend nagymestere, ő a cselekvény közép
pontja. A törökök körülzárják Máltát és ostromolják St. Elmo erő
döt, melyet a rendnek minden erkölcsi és anyagi erejével meg kell 
tartania,8) míg a spanyol segédcsapatok megérkeznek. De a rende

*) L. e tárgyról, forrásáról és összes feldolgozásairól a Dugonics Kun 
Lászlójának kiadásához (Budapest 1885) írt bevezetésemet.

*) Notter Frigyes (Die Johanniter) 1865; — Meyern Gusztáv 1876 ; — 
Bulthaupt Henrik 1884.

3) A st. elmoi őrség tagja volt Marquis Posa is, a Don Carlos nagy
szerű alakja.
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a magasztos föladat teljesítésére alig alkalmas, mert hütelen lett 
önmagához: egyenetlenségek, nemzetiségi súrlódások, léhaság és 
fajtalanság aláásták erejét. La Valette most kettős feladatot tűz 
maga elé: S. Elmo védelmére kell kényszerítenie a lovagokat, de 
újjáteremtenie, régi magasztosságára vissza is vezetnie a rendet. 
E kettős feladat egyszersmind feltételezi egymást: S. Elmo csak 
úgy tartható meg, ha a rendben a régi szellem újra uralkodóvá 
lesz; e szellem felköltésére pedig az erőd sorsa a legbiztosabb esz
köz. La Valette ezt jól belátja és e szellemben cselekszik. Maga- 
tartása nagy elégedetlenséget szül a lovagokban. Szívtelenséget 
látnak a nagymester azon elszántságában, hogy a rend legjobb 
tagjait elvérezteti S. Elmo alatt; szívtelenséget azon szigorúságá
ban is, melylyel a régi tiszta erkölcsök helyreállítását követeli, — 
épen most, midőn a fenyegető vésznek, úgy vélik, elnézésre kellene 
őt bírnia a lovagokkal szemben. Lázadás készül, Montalto árulóvá 
lesz, a többiek Komegas vezetése alatt megtagadják az engedel
mességet. La Valette nem ingadozik, nem tágít. Tudja, hogy a 
lovagok be fogják látni, hogy nem szívtelenség, hanem egy nagy 
eszme vezérelte őt, melynek a legdrágábbat is, mit e földön szere
tett, áldozatúl hozza, saját fiát. Midőn a rend tagjai megtudják, 
hogy St. Priest, a rend dísze és virága, ki utóbb St. Elmo alatt 
elesik, a nagymester fia, mély fájdalommal belátják tévedésöket, 
mindnyájan a fontos erőd védelmére sietnek és a régi nagy szel
lem visszatér a kül- és bel-ellenségek által a gyalázatos megsem
misülés örvényére jutott lovagrendbe.

,Aeschylosi nagyságtól áthatott tragédiát** láttak sokan e 
tervben,*) és e felfogás valóban nem egészen alaptalan. A darab a 
heroismusnak nagyszerű dicsőítése lett volna, melyet Schiller 
páratlan pathosza bizonyára megragadó költői alkotássá tesz. 
Csak férfiak szerepeltek e műben, a mi eléggé bizonyítja annak a 
sokat ismételt állításnak nevetséges voltát, mintha Schiller szere
lem nélkül nem képzelhetett volna színművet, és mintha Max és 
Thekla vagy Rudenz és Bertha szerelmét csak a közönség gyen
gébb részének kedvéért vette volna föl színmüveibe. ,A máltai 
lovagok* tervrajza igen teijedelmes, de még sem elég világos, és 
nem valószínűtlen, hogy a költő a kidolgozásnál még módosította 
volna eredeti intenczióit. La Valette a darab hőse, és tény, hogy

'■) K. Hoffmeister, Schiller'8 Leben Stuttgart 1839, IV, 123., 1. és mások.
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tragikai konfliktusba jut: egy oldalról lágy apai szíve, mely a leg
mélyebb szeretettel kapcsolja fiához, más oldalról a kötelesség 
szava, mely őt a rend régi magasztos és tiszta szellemének újjá- 
teremtésére készti, — e kettős feladat kizárja egyik a másikát: 
csak a rend feladásával mentheti meg fiát, csak fia feláldozása 
teszi lehetővé a lovagrend újjáteremtését, azaz fönmaradását. La 
Valette a kötelesség magasztos szavára hallgat és áldozatúl hozza 
fiát. Ez heroikus tett, de nem tragikus, mert a nagymester a rend 
élén marad, a rend tagjait fogadja fiaivá és nagy eszméjének győ
zelmében vigasztalást talál a szenvedett nagy veszteségért.

A költő utolsó két terve a trónkereső problémájával foglal
kozik : Warbek és Demetrius e szempontból rokon, de alapjukban 
eltérő, sőt ellentétes alakok.

Stuart Mária története vezette őt a Warbek tervére.*) A C8e- 
lekvény történeti vonásai ismeretesek. Ismeretes dolog, hogy
111. Rikhárd angol király, a Shakespeare egyik legnagyszerűbb 
tragédiájának hatalmas hőse, IV. Eduardnak két fiát, Eduardot és 
Rikhardot, a Towerben meggyilkoltatta, és hogy a véres zsarnok 
után a Lancaster-háznak egy ivadéka, VTI. Tudor Henrik, került 
Anglia trónjára. De IV. Eduárd nővére, Yorki Margit, Burgund 
uralkodó herczegnője, bosszút forralt a lancasteri király ellen és 
oda törekedett, hogy Henriket trónjától megfossza. Bosszújának 
eszköze egy Osbek Péter nevű csaló volt, ki, Margit segítségével, 
mint IV. Eduardnak ifjabbik fia, mint Yorki Rikhárd herczeg trón
keresőképen fellépett. E csaló Warbek, kit Margit 1492-ben ünne
pélyesen elismert testvére fiának és sereg élén Angliába küldött. 
De itt a fegyverek szerencséje nem kedvezett Warbeknek, ki maga 
is VII. Henrik király kezébe került és 1499-ben a vérpadon végezte 
dísztelen pályáját.

E férfiút választotta Schiller drámája hőséül, de természete
sen átalakította alakját. Egy közönséges csaló nem számíthat 
rokonszenvünkre, — a költőnek azért mindenek előtt oly voná
sokkal kellett hősét felruháznia, melyek őt szeretetünkre méltóvá 
tegyék. Margit mint bosszúja eszközét akarja Warbeket használni, 
csupán e czélból ismeri el és kizárólag e czélra szerepelteti. De 
Warbek nem akar eszköz lenni; Margit gyámkodása sérti férfi

*) Schiller főforrása Bapin de Thoyras angol története volt, németül 
Baumgartentől, III, 681.
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jellemét, és a herczegnő csakhamar észreveszi, hogy ő lesz a ha
talmas ember eszközévé. Warbek a trónra hivatottnak érzi magát, 
férfias elszántsággal halad pályáján és büszke pártfogójának aka
rata ellenére megnyeri a Margit közel rokonának, egy királyi vér
ből származott herczegnőnek szerelmét. Margit és Warbek mind 
nagyobb ellentétbe jutnak egymással, míg végre a herczegné 
ünnepélyesen szakit terveinek fellázadt eszközével és alávaló csaló
nak bélyegzi a trónkeresőt. De ép akkor kiderül, hogy Warbek 
IV. Eduardnak természetes fia, ki mint ilyen mégis fel van jogo
sítva atyja örökére. A trónkeresés problémája tehát voltaképen a 
színmű cselekvényén túl fekszik; a dráma maga inkább a Margit 
és Warbek harcza, melyben a férfi erélye és öntudata győz. A cse
lekvényt alig vitte volna Schiller e tervrajz szerint keresztül. 
A mennyire följegyzéseiből Ítélhetniük, hiányzik e cselekvényből a 
drámai összeütközés igazi magva, melyet a költő maga ismételve a 
színmű ,punctum saliens'-ének nevezett. Warbek vonzó alak és az 
olvasó érdekkel és rokonszenvvel követi a hősnek emelkedését; 
de nagy baj, hogy a czél, melyért küzd, a messze jövőben fekszik, 
és hogy mindenki tudja, hogy e ezélj át el nem éri, — Schiller 
terve szerint annál kevésbé érheti el, mert a költő még avval is 
bonyolódottabbá teszi müve szerkezetét, hogy IV. Eduard idősbik 
fiát, Plantangenet Eduard herczeget, tényleg felkölti halottaiból és 
Warbek versenytársává teszi. Azért nem is fájlalhatjuk nagyon, 
hogy Schillernek e színmüve terv és töredék maradt.

Annál nagyobb veszteség az irodalomra nézve, hogy Schiller 
utolsó drámaterve, Demetrius vagy A moszkvai vémász, csak terv 
és töredék maradt. E tragédia felfogás, szerkezet és kivitel tekin
tetében — a mennyire a fönmaradt följegyzésekből és töredékek
ből ítélhetni, — kétségtelenül Schiller leghatalmasabb drámai 
alkotása lett volna. Még töredékeiben is imponáló mű, melynek 
egyes részletei bámulattal töltik el az olvasót. Nincs Schillernek 
darabja, nincs az újabbkori irodalmakban Shakespeare óta tragé
dia, mely nagyszerű felfogás, művészi szerkezet, mély lélektani 
indokolás tekintetében e kolosszális romokkal versenyezhetne.

A történeti hős *) itt is közönséges csaló, vakmerő kalandor. 
IV. Iván czár 1584-ben meghal és utódja I. Feodor lesz, kinek

*) Schiller forrásait felsorolja Boxberger a stuttgarti Schiller-kiadás- 
bán, Y in , 284.

PUlologtei Ktaltay. X. 2. 13
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sógora Borié Godunow oly befolyásra jut, hogy a czár halála után 
(1598) ő lép a Burik trónjára. Hogy jól kiszámított tervében semmi 
se akadályozhassa, I. Feodor öcscsét, Demetriust, már 1591-ben 
meggyilkoltatta, a czarewits anyját, Marfát, pedig kolostorba 
záratta. Boris Oroszország ura, még pedig jó ura, ki igazságosság
gal és bölcsességgel törekszik múltját elfeledtetni és jóvá tenni. 
Ekkor 1603-ban lép föl egy Otrepjew Gergely nevű fiatal szerze
tes, ki az állítólag meggyilkolt, de a csalónak elbeszélése szerint 
csodálatosan megmenekült czarewitshez és ennek atyjához, 
IV. Ivánhoz nagyon hasonlít, mint Demetrius herczeg. A trón- 
követelőnek főleg a lengyel nép és a jezsuiták segélyével sikerül 
nagy pártot szereznie, mire 1604-ben sereg élén orosz földre lép. 
Itt a nép ujjongva fogadja, a fenyegetéseitől megrémült Marfa elis
meri, a nemesség egy rész^ pártjára áll. A két trónbitorló közt 
csatára kerül a dolog: Boris győz, de 1605-ben rövid betegség 
után meghal. A nép ebben isten újját látja és nagy lelkesedéssel 
megkoronázza a kalandort Moszkvában, 1605. De most gyorsan 
megfordul a koczka. A lengyelek roppant befolyása feldühíti az 
orosz nemességet, mely Demetriust 1606 május 17. meggyilkolja. 
Az összeesküvés feje, Wassilij Iwanovits Schuiskij, lép mint 
IV. Wassilij a trónra.

E tárgyra egy weimari udvari esemény vezette a költőt. 
A herczeg legidősb fia, Károly Frigyes, nőül vette Mária Paulowna 
orosz nagyherczegnőt, az 1801-ben meggyilkolt Pál czámak leá
nyát,1) mi az egész weimari közönségnek és így Schillernek is 
figyelmét Oroszországra és az orosz történetre fordította. Nagy 
Péter alakját, kit Körner drámai hősül ajánlott Schillernek, mel
lőzte a költő és helyette Demetriust választotta,8) kinek története 
nem tartozott akkor az ismertebbek közé. Természetesen át kellett 
alakítania a hősnek alakját és sorsát, mely utóbbi különben még 
ma is sok tekintetben oly .homályos, hogy a tudományos történet
író sem tárgyalhatja összefüggően, a nélkül, hogy a hézagok kitöl
tésére és az ellenmondások eltávolítására önálló feltevésekhez ne 
forduljon. A Demetrius történetének költői megalakítása maga is 
Schillernek egyik legremekebb alkotása.

1) Mária 1804 november 9. érkezett Weimarba, hol a színház Schil 
lemek Die Huldigung dér Künste ez. szép alkalmi darabjával fogadta.

9) Kidolgozásához hozzáfogott 1804 márcz. 10 .
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Schillernél Demetrius a legmélyebben meg van győződve 
arról, hogy ő Iván czár fia; oly bizonyítékok, melyekhez kétség 
nem fér, döntik el számára és a közönség számára származásának 
igaz voltát. A lengyelek első sorban politikából, de bízva őszinte 
szavában és nemes egyéniségében is, melléje állnak; a zendomiri 
hatalmas vajda sereget gyűjt számára; leánya, a szép és okos 
Marina, arája lesz. Oroszországban is tárt karokkal fogadja a nép; 
Marfa sejti, hogy nem az ő fia, de kitörő örömmel fogadja benne 
szenvedéseinek megbosszúlóját; a czár érzi, hogy véres tetteiért 
lakolnia kell és a nemezis eszközét ismeri fel Demetriusban. 
A csata koczkája Boris ellenére dől el és a czár maga vet véget 
életének. Most Demetrius az ország császárja; a kik származásában 
kételkedtek, megnyeri őket a hősnek szerencséje és még inkább 
nemes gondolkodása, nyílt homloka, jóságos szíve. Még csak egy 
nagy lépés van hátra, — Demetrius várja anyját: ha ez őt nyil
vánosan fiának ismeri el, semmi Bem áll többé útjában. Ebben a 
perczben, szerencséje és diadala tetőpontján lép elébe egy ember, 
ki szolgálatai jutalmát kéri tőle: ő gyilkolta meg IV. Iván fiát, és 
mivel Boris megtagadta tőle a követelt bért, ő nevelte fel a szer
zetes Gergelyt czarewitstsé, ő látta el azokkal a bizonyítékokkal, 
melyeken czári léte nyugszik. Tette ezt, hogy bosszút álljon 
Borison és kiváló jutalom reményében. Ehír kiforgatja Demetriust 
egész lényegéből; visszafordulna, de késő; sorsának kerekét nem 
állíthatja meg forgásában. Kétségbeesésének, őrült fájdalmának, 
rémülésének első tette, hogy a csalót, ki őt csalóvá tette, leszúrja. 
Most megjelen Marfa, ki első pillanatra látja és érzi, hogy Deme- 
trius nem az ő fia. A hős nem is mint ilyen kéri elismerését: 
hanem emlékezteti őt szenvedéseire, szegénységére, megrontott 
életére; bosszút, fényt és hatalmat ígér neki, és Marfa elismeri a 
sors kegyenczét, kit az ujjongó nép nagy lelkesedéssel megkoro
náz. De a hős békéje, biztonsága, önbizalma oda. Gyanakvó, erő
szakos, kegyetlen lesz. Míg hite jogában gyökerezett, varázs hata
lommal hódította meg az embereket és a viszonyokat, — a mint 
saját magában nem hihet többé, a siker is elpártol tőle. Most min
den elejtett szótól, minden kétes mosolytól félti koronáját. Jól- 
tevői, a lengyel főurak, előállnak követeléseikkel; az oroszok zúgo
lódnak; neje Marina gúnyos kaczajjal kijelenti, hogy csalónak 
tartja s mindig annak tartotta, és hogy nem szerelemből, hanem 
csak a czári koronáért kötötte a saját sorsát az övéhez. így a maga

13*
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teremtette viszonyok és lelkének háborgása ijesztő gyorsasággal 
tolják őt lefelé azon a lejtőn, mely a megsemmisülésbe visz.1)

E terv volt a költő utolsó müve; Marfa hatalmas monologja, 
melyben szenvedéseinek megbosszúlóját kitörő lelkesedéssel üd
vözli, voltak az utolsó sorok, melyeket Schiller leírt. Nehány nap
pal később kiszenvedett. Mint minden kész müvének tervrajza, 
úgy a Demetriusé is egy egész könyv. Schiller bámulatra méltó 
szorgalommal tette meg mindig előtanulmányait; átkutatta a for
rásokat, tanulmányozta a kor történetét és míveltsógét, a nép szo
kásait és eszejárását; gyűjtött mondákat és példabeszédeket, hogy 
teljesen otthonos legyen tárgya világában. A cselekvény egyes szá
lait és momentumait hasonló pontossággal és kitartással tette min
den oldalról megfontolása tárgyává. Előre felvetette az ellenveté
seket és törekedett- őket megczáfolni; megkisérlett különböző 
indokolásokat és csak hosszas gondolkodás után határozott. Schil
ler példája legjobban mutatja, hogy a legnagyobb lángész sem 
alkothat maradandót mélyre ható tanulmány és lankadatlan munka 
nélkül, — de terveinek újabbkori feldolgozásai arról is meggyőzhet
nek, hogy a legnagyobbszerü előmunkálatok alapján sem alakul
hat nagy alkotás elsőrangú hivatottság nélkül.

H binrich Gusztáv.

Martialis IV. 56.
Mert nagy ajándokokat küldsz vénhedt s özvegyi népnek,*) 

Bőkezűnek nem mond senkise, Gargilián.
Nincs szennyest), nincs semmi oly oosmány, mint te magad vagy,

A ki ajándoknak hívod e csalfa fogást.
Ily ravaszúl ámítja mohó halakat meg a horgász, 

így a csalétekkel fogjuk a dőre vadat.
Hogy megtudd, mi a költekezés s a valódi pazarlás,

Megsúgom őszintén, Gargilián, nekem adj!
_______ ' Ford. ifj. R. E.

*) Schiller töredékét kidolgozták Maltitz Gotth. Ágost 1817, Grimm 
Hermann 1853, Ktihne Gusztáv 1858, Laube Henrik 1870. Önálló Demetrius- 
drámát írt Hebbel Frigyes (1863), de nem fejezhette be ez értékes müvét. 
Demetrius nejét, ki utóbb egy második hamis Demetriusnak is lett nejévé, 
tette Mosenthal Samu Maryna ez. tragédiájának (1871) hősévé.

9) Gazdag aggoknak és özvegyeknek kegyébe ajándokokkal igyekeztek 
jutni a római naplopók, bőkezűeknek színlelve magukat, csak azért, hogy 
majdan az örökséghez jussanak.
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SCHILLER HAZÁNKBAN.

E llő  p ótlék*)

I.
Amália. — Helmeczy, Aurora.
Die Kindesmörderin. — Tóth Sándor, Regélő 1875.
Die Blumen. — Szentmiklósy, Hébe.
An Minna. — Szenvey József, Koszorú. (Szépliter. Ajánd.)
An einen Morálisten. — Szenvey József, Koszorú.
Resignation. — Tar Mihály és Harkovits József, Koszorú.
An Emma. — Névtelen, Koszorú.
Des Madchens Klage. — Högyesi István, Koszorú.
Dér Jüngling am Bache. — Sohittensam József, Hasznos Mulat

ságok.
Hoffnung. — Szenvey, Koszorú.
Alpenjager. — Szenvey, Koszorú.
Dithyrambe. — Szász Károly, Kisf. Társ. Évlapjai 1883.
Sehnsucht. — Szenvey.
Die Theilung dér Erde. — Emödy, Méh. — Győry Vilmos 1862. 
Hero und Leander. — Jeszeney Oszwáld, Koszorú.
Dér Handechuh. — Fidler Ferenoz.
Das Lied von dér Glocke. — Gáspár Imre 1881.
Mackt des Weibes. — Szenvey, Honi Vezér 1836. — Fidler F.
Dér spielsnde Knabe. — B* * *, Felső-Magyarosz. Minerva. — Szen

vey, Kossorú. — T. K., Méh.
Jetzige Generation. — M. S., Méh.
An die Muse. — Kolmár József, Tanuló Ifjúság Lapja 1870.
Die Philotophieen. — Farkas Antal, Tan. Ifj. Lapja 1870.
Die Gunst dér Musen. — Farkas Antal 1871.
QueUe dér Verjüngung. — Farkas Antal 1871.
Erwartung und Erfüllung. — Tandlich Márton 1871.
Die Ráuber. — Darvai János, mutatvány Orpheus.
Cábale und IAebe. — Egressy Gábor (lásd Márki czikkét: Schiller 

magy. fordítói).
Die Jungfrau von Orleans. — Komlóssy Ferenez (nemz. szinház).

*) A köszönettel vett közleményeket úgy adom, a mint kaptam. 
Kérem t. olvasóimat, hogy folytassák közléseiket, melyeket azonban ezentúl, 
az ismétlések kikerülése végett, a közlők említésével ugyan, de összevonva 
fogok közzétenni. Dr. H. G.
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Fiesco. — Kovács Ferencz | Az Orpheus «literatúrai tudosí-
Don Carlos. — Bárány János 1 tásaiban* mint «elkészült*-ek
Die Rauber. — Darvai János ) említtetnek meg.

Naményi T. L ajos.

n :

Die Blumen: Szentmiklóssy A., Hébe.
An M inna: Szenvey, Koszorú, Széplit. Ajándék.
An einen Moralisten: U. a., u. o.
Emmához: Névtelen, u. o.
Dér Alpenjager: Szenvey, u. o.
Hoffnung: U. a., u. o.
Hero und Leander; Jeszeney 0., u. o.
Dér kpielende Knabe: Szenvey, u. o. és B **, Felsóm. Minerva.
Resignation: Tar Mihály. — Harkovits József.
Dér Jüngling am Bache: Schittensam Józs., Haszn. Múl.
Die vier Weltalter : Szenvey, Auróra.
Dér Abend: Szentmiklóssy, Koszorú.
Des Madchens K lage: Hőgyesi Istv., u. o.
Schillerféle epigrammok: Szerényi, Aspasia.
Erős: Gróf Dessewfiy Józs., F. M. Minerva.
Dér M ark t: Szentmiklóssy, Koszorú. Zimányi József.

m .
Hoffnung: Szenvey J., Koszorú 1839, 56.1. (nem Fidler).
Dér Alpenjager: Szenvey J., Koszorú 1828, 187.1. (nem Fidler),
Hero und Leander; Szenvey J., Koszorú 1828,177.1. (nem fidler).
Das Lied von dér Glocke: Bérezik Árpád, Thalia 1862, 85.1.
Dér spielende Knabe: Szenvey J., Koszorú 1828, 188. 1. (nem 

Fidler).
Don Carlos: Szenvey J., mutatvány az I. és II. felvonásból, Ko

szorú 1839.
Goethe és Schiller Epigrammái ford. Csalomjai (Pajor István), Bal- 

lassa-Gyarmat, 1883. Schillerből 30 epigramma (Die zwei Tugendwege. 
—'Weibliches Urtheil. — Die versehiedene Bestimmung. — Das Bele- 
bende. — Dér Meister. — Die moralische Kraft. — Das Werthe und 
Würdige. — Jetzige Generation. —Das eigene Ideál. —Dér Sohlüs • 
sel. — Mein Glaube. — Inneres und Ánsseres. —r Freund und Feind. — 
Die idealisehe Freiheit. — Die drei Altér dér Natnr. — An den Dichter.
— Dér Gürtel. — Das Kind in dér Wiege. — Zenith und Nadir. — Das 
Unwandelbare. — Theophanie. — Dér Naturkreis. — Erwartung und 
Erfüllung. — Dér Yater. — Liebe und Begierde. — Das Yerbindungs*
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mittel. — Dér Zeitpunkt. — Dér Kunstgriff. — Wissenechaffc. — Kant 
und seine Ausleger.),—melyeket, az előszó szerint, «egy-kettő kivételével 
Gaal Mihály úr fordítá le elsőleg, jól gyakorlott tollal és barátságosan 
nekem ajánlva közié a Nógrádi Lapok 1879-diki folyamában*.

Dér Taucher: Szász Károly.
Die vier WeltáUer: Váró Ferencz.
Berglied: Vargha Gyula.
An einen M oralistm , Szenvey J., Koszorú 1828 (nem Fidler).
An M inna: U. a., u. o.
Die Führer des Lehens: Hrabowszky Dávid. Koszorú 1828.
Die Bürgscha/t: Jámbor Pál, Honderű 1845. márcz. 11,
Szerelem és nagylelkűség: Szilágyi Sándortól, Begélő és Divatlap

1842.
Schillerről:
Ármány és szerelem előadásáról a német színházban (Devrient mint 

Ferdinand): Közlemények az Élet és tudományok köréből, szerk. Kova* 
csóczy, 1841, 98. sz.

Turandot fordításáról, Osató Pál, Kritikai Lapok, 1836, 7. füzet.
Über Schiller, Iris, 1826,1. 217.1.
Goethe és Schiller, Hasznos Mulatságok, 1839,1. 204. L
Márki Sándor, Schiller magyar fordítói. Koszorú 1883, 7— 8. sz.

H kinrich Gusztáv.

IV.
Európai híres Zsiványok, Útonállók, Tolvajok, Gyilkosok, Haramiák, 

Lázzadók és Pártütök tüköré, melyet Schiller Fridrik  írásaiból fordított 
Czövek István 8-r. 1817. 2 Darab, annyi mettszett képpel 3 frt. [1. Hasz* 
nos Mulatságok 1822. H. nro 5. mellékleten.]

A Hegyi Tolvajok v. Latrok. Szom. j. 5 felv. szerzett© Schiller, 
ford. Nagyréti Darvas János. T. N. Abaujmegyének Ord. Szolgabírája, 
Pesten. Nyomt. Trattner M. betűivel, 1793.

A haramiákat nem 1809. ápril 29-én adták először Pesten. Adtak 
ugyan azon a napon Mérey Sándor fordításában egy ilyen czímű darabot, 
de ez következetesen mint 3 felvonásos vígjáték szerepel. Nem lehet 
tehát egy a Schiller darabjával. — A haramiákat Moor Károly czímmel 
Darvas János fordításában először 1810. február 23-án adták. Egypár- 
szor Tolvajok czímen. [Összesen 1810-ben 5-ször és 1814-ben 2-szer 
játszották.] Minek fordította volna le Mérey Sándor, mikor nyomtatás
ban mind a BarcB&i, mind a Darvas fordítása már rég megjelent ?

A Haramják. Ford. Schedel F. J . [Bírálat, egy névtelentől, Tudo
mányos Gyűjtemény 1824. II-k. 86—102.1.]

Fiescot "legelőször* Budán adták 1836. aug. 27., mint ez határo
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zottan föl volt akkor említve, Nagy Ignáez fordításában. [1. Honművész 
1836. H. f. 543 és 558—59. 1.]

Fortély és szerelem. Szom. j. Schiller Fr., ford. Vasa István [1. 
Könyves Játéksz. Koszorú]. Először adták Pesten 1810. november 9-én.

Csúszóvény és szerelem. Ford. Bartsai László [1. Honművész 1836.
I. f. 231 lap].

Stuart Máriát Déry István fordításában már 1835. jnnias 20-án 
adták elő első ízben Bndán.

Orleansi szűz ford. Komlossy Ferenoz [lásd tTek. Nemes Pest vár
megye játékszíni könyvtárán czimŰ jegyzékben (Megyei levéltár) és 
Könyves: «Játékszíni Koszorú»-ját]. Először adták 1834. október 22-én 
Bndán.

Atya és vőlegény egy személyben. Picard-Schiller után ford. Éder 
György. [Pesten. Játéksz. Könyvt.] Budán először 1836. nov. 29-én.

Szenvey József Schiller-fordításairól, Toldy Ferencz rövid jelentése. 
[Felső-Magyarországi Minerva 1828. febrnáriusi füzet.]

Schiller-fordítások. Toldy levele Kazinczylioz a saját és Puky József 
Sohiller-fordítá8airól. [Kazinczy F. levelezése Kisfaludy K-lyal és ennek 
körével XLV-ik levél 85-ik lap.]

Bayrr József.

y-*)
M i n á h o z.

Álom ez vagy káprázatok ?
S tán kod üli szememet ?
Mina ment itt, s ott halad ő 
És nem ösmer engemet.
Léha balgáktól környezve,
Büszkén legyezi magát,
Ah mi hiú! ah mi csalfa!
Nem! nem! Minám nem lehet.

Kalapján a toll lengedez,
Keblén a csipke fodrok 
Díszelegnek, mit én adtam 
Súgják : «Mina emlékezz ! •

*) E • hatvan évvel ezelőtt* készült fordítást Karacs Térés érdemes 
írónőnk küldötte be hozzánk Békésről, a kővetkező megjegyzéssel: «Ezt egy 
fiatal leány fordítá, ki Schiller müveit gyönyörrel olvasá és mert kontár- 
kodni annak átfordításával, csupán azért, hogy németül nem értő barátnői 
osztozhassanak gyönyörködésében. • Szerk.
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Kertemben ápolt virágim 
Keblét, baját ékítik,
Ab a keblét! a hőtelent!
S az most is üdén nyílik.

Menj a osábok síkos útján,
Menj! s feledj el önökre.
A léháknak játékbábja, —
Nem élsz már e hű szívbe.
Menj, 8 ne gondolj e kebelre,
Ez elég nemes arra,
Hogy viselje a csalódást,
Melyból késón ocsúda.

Külbáj rontá meg a szíved,
Arczod leplezd, leplezd le! 
Összeomlik deliséged,
S rózsás szived enyészve. 
Lepkeszámyú széptevőd majd 
Nyalánk verébként elszáll.
Hű barátod kit mellőztél 
Előre ettől félt már.

Romhalmaz a dólczeg termet, 
Állsz mint váz elhagyatva, 
Posztul viruló tavaszod,
S búsan sohajtod vissza.
Mert ki egykor pille módra 
Szedett tőled csókokat,
Sorvadt alakodat látva, 
Kikaczagja múltadat.

Szépség rontá meg szívedet, 
Arczod szirma hervatag,
Tested dísze porrá sülyedt,
S leszesz rideg sivatag.
Hah mint foglak majd gúnyolni l
Gúnyolni ?----- ég óvjon meg!
Keserv-könyben fog találni, 
Érted Mina! minden regg. 

(1827).
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OVIDIUSBÓL: ÁMOR. I, 2.

Nem tudom elképzelni mi bánt ? mi okozza keménynek 
Fekhelyemet? mi lehet hogy takaróm le-lehull ?

’S álmot az éj — bár hosszú — miért nem hoz szemeimre ?
Hasztalanul forgok majd ide, majd meg oda.

A’ szerelem bánt tán ? de hisz* azt osak kellene tudnom,
Vagy hogy még osak most lopja szivembe magát ? 

így lesz, — láthatlan nyilait rám lőtte csalárdul,
’S megsebzett kebelem zsarnoka lenni akar!

Engedjek ? — vagy a’ kínokat — ellentállva — neveljem ? *
Engedek, — enyhébb lesz — tűrve — a’ fájdalom igy. 

Láttam: a’ fáklya előbb elhamvad csendesen égve,
Mig ha lobogtatják lángra kap újra megint,

Jármosaink ha szelídek könnyen szoknak igába,
A’ szilajok többet sinlik az ostor-ütést,

Zablyáján a’ türelmes mén sem sebzi ki száját,
Míg a’ makacs vérzik — rágva harapva vasát,

’S azt ki a’ szív lángját elnyomni akarja erővel 
Inkább szokta utóbb gyötreni a’ szerelem;

Én önként megadom magamat hát íme Eupido,
Lánczaidat viselem, ’s hajlok uralmad alá; —

Harczra mi szükség sincs, kegyelem meg béke a’ jelszó,
— Fegyverrel nem erény győzni a’ védtelenen, — 

Díszkocsit adjon atyád, gerléket eléje anyádtól
Fogj, mirthus koszorút köss a’ fejedre magad,

’S mint győztest üdvözlend a’ nép — igy ha kocsidból
— Állva — ügyes kézzel hajtod a két madarat,

Sorban lépendnek fogoly ifjak ’s lányok előtted,
— Felséges látvány lesz diadal-meneted, —

Ott leszek — uj prédád — magam is sebzett kebelemmel, 
Megvert elmémen hordva bilincseidet,

Ott lessz megkötözötten a’ józanság, a’ szemérem,
’S minden — a’ mit te magad ellenedül kijelölsz,

Minden meghódol, minden remeg, érzi hatalmad,
’S fennen zengi; tiéd a’ hatalom Szerelem!

Kíséretnek a’ csábítás, a’ bűn, ’s az erőszak 
Ott lesznek nyomodon hű követőid ezek,

’S biztos pártfeleid, velük égen földön uralkodsz,
El ne bocsásd e hadat, nélküle veszne erőd,
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Vénusz anyád győselmed megtapsolja az égből,
’S ajkai rózsáit hinti utadra alá,

Szárnyaidon, hajadon gyémánt, te egészen aranyban,
Fénnyel övezve haladsz így az arany szekeren, —

Útközben sokakat fogsz újból tenni rabokká,
’S nem kevesek kebelét fogja sobezni nyilad,

Mert ha akarnád sem képes nyúgodni e fegyver.
Élénk láng kö?elén — éget a’ lég maga már.

Győzve a* Gangosig így ment Bacchus is, és szekerébe 
Mint te galambokat, ő tigriseket foga be.

Vad lehet ő, te szelíden pártold azt a’ ki hódolt,
Én magamat megadám töltsd te be vágyaimat 

Nézd rokonod Cásar melylyel győz, véd és a’ karral 
Kedvez a győzteknek, ’s megnyeri sziveiket.

Budapesten februárban 1SS5.
Ónossy Mátyás.

* Rufinustól.
Antii. Pál. V. 1*.

Hol van Praxiteles ? hol van Polykleitosi vésű,
Mely művészettel köbe is ihletet ád ?

Kicsoda mintázná Melité’ büvös-illatu fürtjét,
Azt a fehér vállát, s tűzragyogásu szemét ?

Hol van a képfaragó 9 szobrász ? Mint isteni bálvány 
Templomot érdemel ily égi-szabású alak.

Apollóniáétól.
Anth. Pál. VI. 238.

Én vagyok agg Euphron, nem igen nagy gabona-földnek 
S nem sok mustot adó kertnek a birtokosa.

Kurta barázda biz’ az, mit ekémmel a földbe leszántok,
S csak szűk forrásból szűrve merítem a bort.

Itt vagyon áldozatúl számodra kevés a kevésből 
Áldj meg többel, oh ég, s több lesz az áldozatom.

P. T. E.
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KÜLFÖLDI IRODALOM.

Die Metrik SchiUer’s, beorbeitet von Dr. Eduard Belliiig. Breslau, 1883, 
VIII és 402 1. Ára 8  márka.

E munka, mely már gazdag anyagánál fogva, de főleg azért is 
érdemel figyelmet, mivel az első alaposabb és terjedelmesebb dolgozat, 
mely egy modem német költőnek verselését teljes terjedelmében és te
kintettel a metrika összes elemeire és oldalaira tárgyalja, — szeretném, 
ha e munka, mely számos gyengéje mellett is igen érdemes mű, serkentő
leg hatna a mi «magyar* philologusainkra, kik vagy metrikai dolgokkal 
egyáltalában nem foglalkoznak és a verselés elemeivel sincsenek tisztában, 
vagy, nem sejtve e kérdések nehézségeit, mindjárt a legáltalánosabb és 
legmagasabb problémák megoldására vállalkoznak, vagy, a mi a legegy
szerűbb és legkényelmesebb, azonnal teljes verstanokat írnak, természe
tesen két könyvből egy harmadikat tákolva össze. Ily körülmények közt 
sohasem lesz tudományos értékű magyar verstanunk. Az ilyennek meg
teremtésében első sorban főfeladatunk az anyag teljes beszerzése; fel 
kell dolgoznunk a nép és műkőitészet egyes metrikai elemeit alapos 
monographiákban, mert tudományos értékű elmélet osak az ily előmun
kálatok alapján jöhet létre. Eddigelé ily monographiáink egyáltalában 
nincsenek; sem a népdal rhythmusát, sem Vörösmarty hexametereit, 
sem Berzsenyi ódái versszakait, sem Katona jambusait*) nem tárgyalta 
még senki azzal a pontossággal és minden momentumra kiterjeszkedő 
figyelemmel, melyek az ily tanulmányoknál okvetetlenül szükségesek, — 
még kevésbbé van munkánk valamely «teljes* magyar költőnk verselésé
ről. Szeretném, mondom, ha Bellingnek előttem fekvő könyve ily metri
kai dolgozatokra serkentené fiatal philologusainkat; — főleg e szempont
ból is akarom röviden ismertetni és a figyelmet reá fordítani: jeles és 
gyenge oldalai egyaránt igen tanúlságosak.

Főjelessége: teljessége, — nem csak annyiban teljessége, hogy 
Schiller minden költői (verses) művére kiterjed, sőt még az oly költemé
nyeket sem mellőzi, melyekről ma már biztosan tudjuk, hogy nem 
Schiller művei; — hanem annyiban is, hogy a verstan minden legkisebb 
momentumát is figyelembe veszi s így voltaképen teljes verstant ad 
alkalmazva vagy feltüntetve Schiller költői művein. Főgyengéje: hogy

*) Mintaszerű dolgozatok: Ueber den fünffüssigen Jambus m it beson- 
derer Bücksicht au f seine Behandlung durch Lessing, SchiUer und Goethe 
von Fr. Zarncke, Leipzig 1865, és Ueber den fünffüssigen Jambus vor 
Lessings Náthán von Aug. Sauer. Bécsi Akadémia. 1878. V. ö. értekezé
semet a Teli-dráma verséről e Közlönyben VII, 1883, 722. 1.
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szerzője a német verselésnek némely igen lényeges pontjára nézve zava
ros nézetekből indúl ki és hogy elmélete sokkal mélyebben gyökerezik 
az antik metrikában, mint azt a német vers és verselés természete meg
engedi.

A szerzó nyolcz fejezetben tárgyalja anyagát: I. Schiller metrikai 
előképzettsége. II—IV. Az el só, második, harmadik korszak költemé
nyeinek metrikai sajátságairól. V. A dráma verse. VI. Trimeter és Knit- 
telvers. VII. Versszak és rím a drámákban. VIII. Visszatekintés és 
összefoglalás.

Első pillanatra is világos, hogy a tárgynak e tagolása igen czél- 
szerűtlen, mert e felosztásnál roppantúl széjjelhányódik a feldolgozott 
anyag és a szerzó ugyanazon megjegyzéseknek folytonos ismétlésére 
kényszerül. így pl. a rímről öt fejezetben (II—IV., VI., VII.) beszél a 
szerző, és ha az olvasó tudni akarja, hogy Schiller miképen kezelte a 
rímet, ez öt fejezetből kell nagy kínnal összekeresnie az illető anyagot 
és a reá vonatkozó megfigyeléseket. A metrikai hangsúlyról (rhythmus- 
ról) mind a hét fejezetben kell szerzőnknek szólnia, mindegyikben újra 
meg újra ismételve ugyanazon megjegyzéseket stb. A tárgy helyes beosz
tása kell hogy metrikai kategóriákon alapuljon; e szerint a következő nyolcz 
fejezetet nyerte volna a szerző: 1. Schiller metrikai elvei (elméleti kép
zettsége és mintái). 2. A hangsúly és rhythmus. 3. Az egyes versek 
(verssorok). 4. Oaesura és diaeresis. 5. Hiatus és elisio. 6. A rím. 7. A vers* 
szakok. 8. Összefoglalás *), — természetesen minden egyes fejezetben 
Schiller első kísérleteitől utolsó dolgozatáig időrendben tárgyalva és 
feltüntetve a költő metrikai fejlődését. Csakis ily módon kerülhetők el 
azok a számtalan ismétlések, melyek Belling könyvében oly kellemetlenül 
hatnak az olvasóra; csakis ily módon nyerhetünk világos képet arról, 
hogy Schiller hogyan viszonylik az egyes metrikai kategóriákhoz és 
mennyiben módosult költői gyakorlata a verselésnek minden egyes ele
mére nézve. Alábbi megjegyzéseimben azért nem Belling tárgyalásának 
egymásutánját követem, hanem metrikai kategóriákból indulok ki.

De egyéb kifogásaim is vannak e könyv tételei ellen. Csak a 
legfontosabbakra szorítkozom.

Az első fejezet szól cSchiller metrikai előképzettségéről*, azaz: 
azon elméleti ismereteiről, melyeken már első gyakorlata alapúit. A szerző 
kiemeli, hogy Schiller csak Moritz kis prozodiáját8) ismerte, melyből 
nem sokat tanulhatott; de Belling bizonyosra veszi, hogy «ez a könyv 
megerősítette a költőt a rím iránt érzett előszeretetében». Ezt, a könyv

*) Eshetőleg más sorrendben, hiszen nem elméleti művet kell írnia. 
*) Versuch einer deutsohen Prosodie von Kwrl Philipp Moritz, 1786.
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sajátszerű tagolásánál fogva, háromszor (6., 51. és 319.1.) mondja Bel
ling, majd kétségtelen állítás, majd hozzávető valószínűség alakjában. 
Csakugyan kétségtelen, hogy Schiller a Moritz könyvéből nem sokat 
tanulhatott, mivel e könyvecske tényleg csak a verstan elemeire vonatkozó 
igen általános megjegyzéseket, még pedig jó részben nagyon zavaros 
és sok tekintetben helytelen megjegyzéseket tartalmaz. De az már 
bajosan áll, hogy a rím iránti előszeretetében megerősítette a költőt, 
mert Moritz könyve 1786-ban jelent meg, Sohiller pedig épen 1786 után 
írta legtöbb rím nélküli költeményét (distichonokban). — De más nagy 
gyengéje is van e fejezetnek. Sohiller 1786-ig igen sok költeményt írt. 
Honnan vette Moritz könyvének megjelenéseig metrikai elméletét, — a 
mennyiben költői gyakorlatában, habár öntudatlanul is, ilyet alkalma
zott? Kétségtelenül, mint majd minden költő, a kortársak verseiből, azaz 
mintáiból. E kortársak verselését pedig egy szóval sem tárgyalja Belling, 
holott pl. Klopstock vagy Schubart hatása az ifjú Schillerre (főleg alaki 
tekintetben) jóformán kézzelfogható.

Schiller további elméleti fejlődését nagy nehezen lehet osak össze
szedni szerzőnk könyvének egyes fejezeteiből; a tárgyalás különben 
mindenütt igen hiányos. Később Voss (főleg Homérosz-fordítása), Goethe, 
Schlegel Ág. V. és másoknak verses művei voltak a verselő Schiller pél
dányai ; de Belling ezeknek a hatását is csak említi, pedig művének fel
adatánál fogva befolyásukat pontosan kellett volna kimutatnia. Sőt Voss 
és Schlegel elméletükkel is hatottak Schillerre, hasonlókép, a költőnek 
saját nyilatkozata szerint, a ,Literaturbriefe‘ ez. vállalatnak a hexame
terre vonatkozó megjegyzései is, — de szerzőnk mind e dolgokat alig 
hogy szárazon megemlíti; de soha sehol pontosan ki nem mutatja, mit 
sajátított el Schiller ez elméletekből és miben járt a maga útján. Legfel
tűnőbb végre és teljesen megfoghatatlan az, hogy Belling Schillernek 
első költeményeit is egészen naivul Moritz elméletén méri, holott a költő 
ez elmélettel csak 1786 után, azaz költői működése második korszakának 
végén, ismerkedett meg.

A hangsúlyozásnál (rhythmusnál) Belling kiemeli, hogy Schiller 
sokszor nem az első, a tőszótagot hangsúlyozza és hogy háromtagú 
szókban, melyekben a hangsúly az első szótagon nyugszik, a harmadik 
szótagot is hangsúlyosnak veszi. Példák az első esetre : anmútig, Halb- 
kügelny antuórteten stb., a másodikra: féurigér, Begrábenén, Hóffnungén, 
zittertén stb. De itt két pontot nem vett a szerző figyelembe: az első 
esetben mindig összetett szók szerepelnek, melyekben két tőszótag áll 
közvetlenül egymás mellett; ily esetekben nem egészen hibás, legalább 
sokszor rhetorikai szempontokból indokolható vagy menthető a költő 
gyakorlata; — a második eset általában határozottan hiba, fokozott 
hiba, ha az ily hangsúlyozás a vers végére vagy épen a rímre esik, a mi
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Schillernél elég gyakori.*) De még itt is igen figyelembe veendő egy 
oldalról a vers tagolása, más oldalról a hangsúlyosnak vett rag környe
zete. Hy versben: Wándelté Kanáridra stíllé kevésbbé sértő e hangsú
lyozás, mert a vers voltaképen két félre oszlik és a kifogásos szótagon nem 
nyugszik fősúly: Wándelté Kas \ sándra stíllé; ellenben határozottan nem 
szép: Wéil dér hérrli \ ché Pelide. Hasonlókép fontos, hogy nagyobb vagy 
kisebb súlyú szótagok környezik-e a hangsúlyosnak vett hangsúlytalan 
szó tagot; így pl. Ihr náht euch wíeder, schwánkendé Oestálten tűrhető, de 
pl. Das fürchíbaré Geschlécht dér Nácht absolute rossz.

A 13.1. a verssorok helytelen képzéséről szól Belling. Schillernél 
ugyanis, főleg ifjúkori költeményeiben, igen gyakran több szótag (láb) 
áll egyes versekben, mint a mennyit a versszak skémája megkövetel, ill. 
megenged. Belling e tüneményre is, mint sok másnál, csak példákat 
hoz föl. Ez egészen helytelen eljárás. Ily monographiában meg kell kö
vetelnünk az összes esetek felsorolását, mert csak a teljes anyaggal szem
ben szólhatunk alaposan valamely jelenség okairól. Belling szerint «néha 
művészi hatásra való törekvés* vezérelte Schillert a skéma modósításá- 
ban. Azt hiszem, nem néha, hanem mindig tudatosok és szándékosak 
ez eltérések a feltételezett skémától, csakhogy nem a «művészi* (hiszen 
ez contradictio in adjecto volna), hanem a szónoki (rhetorikai) hatás 
vadászata okozza azokat. Ifjúkori költeményeiben Schiller mindenek 
előtt erős hatásokra törekszik, és e törekvésének minden egyéb tekin
tetet, a művészit is alárendeli. Ugyan-e törekvés vezeti az ifjú költőt a 
versszakok alkalmazásában is ; itt is modosítja a választott skémát, ha 
szónoki heve elragadja vagy jobban mondva: ha nagy rhetorikai hatást 
vadász. Osak később tanujja meg, hogy csak az művész, a ki az alak 
korlátain belül el tndja érni minden ezélj át.

Ismeretes dolog, hogy Schiller a rímelés tekintetében nem minta; 
de Belling tárgyalása e fejezetbén sem mondható kifogástalannak. Már 
az is baj, hogy a hibás rímeket nem csoportosítja hangtani szempontok
ból; még nagyobb baj az, hogy alapnézetei zavarosak. Szerinte pl. 
különböző hangmennyiségöknél fogva helytelenek az ily rímek: Stáb: 
Gr ab, Dach: Gemach ; — különböző hangminőségöknél fogva az ilyenek: 
weht: schmáht, schwer: war\ Mind a két kifogás alaptalan, mert az első 
esetben a kiejtés egyforma (ha vidékek szerint eshetőleg ingadozó is), a 
másik esetben pedig csak helyesírási, nem pedig (a mi egyedül döntő) ki
ejtési eltéréssel van dolgunk. Furcsa az is, hogy a mindenkép helytelen és 
a költőnek sváb kiejtésén alapuló hibás rímeket nem különbözteti meg 
egymástól. Nemcsak az oly rímeket, mint Eekruten : Kutten, Götter: Rét- 
tér, König; wenig, Sklaven: schlafert, hanem még az olyanokat is, mint

*) V. ö. Német verstanomat, 2. kiad., 19. 1.
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Menschen: wünschen, Jinden: wenden teljesen kifogástalanoknak tartotta az 
ifjú, sőt még a férfi Schiller is, mert «nem ismert kiejtésökben eltérést*, 
mint maga mondja. E szempont pedig igen fontos, ha a költő verselésé- 
nek alanyi értékét helyesen akarjuk megítélni; — e rímelés tárgyi értékét 
persze a Schillernek nyelvjárási kiejtésére való tekintet nem módo
síthatja.

A német verstannak egyik legzavarosabb része a kéttagú thesisek 
kérdése. Mikor állhat két szótag és milyen szótagok állhatnak a thesis- 
ben ? Belling folyton ismétli, hogy Schiller trochaeusok és jambnsok 
helyett használ daktylusokat és anapaestusokat is; de biztos elvhez vagy 
ítélethez nem jut. Saját nézetei egészen zavarosak, sőt a dolog lényegét 
tekintve teljesen hamisak. A 110. lapon tárgyalja a <jambusos-anapaes- 
tikus* (?) verseket, isszonyúan kínlódva e versek skémájával. Pedig & 
költeményeknél sem jambneokról, sem anapaestusokról, sem általában 
.lábakról* nem szólhatni, mert ezek ütemes versekből vannak megalkotva, 
azaz oly versekből, melyekben csak a hangsúlyos szótagok számítanak, 
míg a hangsúlytalan szótagok száma egészen a költőnek rhythmikus 
érzésére van bízva.*) így pl. a «Búvár* négy és három ütemes versekből 
áll ( Wer wágt es, Ríttersmann öder Knápp \ Zu táuchen in diésen Schlúnd)y 
míg Belling minden képzelhető antik terminusok alkalmazásával bajló
dik. E versekben elmaradhat az első hangsúlytalan szótag, az ütemelőző 
(Auftakt) is, mi által e versek, az antik metrika nyelvén szólva, trochai- 
kus vagy daktylikus rhythmust nyernek; sőt elmaradhat a vers közepén 
is a thesis, mi által két ütem közvetlenül egymás mellé kerül. Belling 
ezt mind nem érti és nem tud e jelenségekkel tisztába jönni. így pl. azt 
állítja, hogy a «Búvár* utolsó versében hiányzik egy láb. Hogy is lehet 
ily verseknél lábakról beszélni! Aztán nem is láb (ütem) hiányzik, hanem 
egy thesis, a mi tudvalevőleg lehetséges: Den Jüngling bringt ( ) kéines 
wiéder» A thesis hiányáról egyáltalában nem tud szerzőnk, pedig a ,Kez- 
tyŰben* is olvassuk : Sáss ( ) König Fránz vagy: Den Dánk ( ) Dáme 
begéhr’ ich nicht vagy a’ «Wallenstein táborában*: Die Féld ( ) fiásche 
noch géb’ ich dréin és még sokszor.

Ez a Belling könyvének leggyengébb oldala. A német verselésnek 
e sajátos fajtáját nem érti; innen az a sok tévedés művének mind azon 
részeiben, hol ily verseket kell fejtegetnie, pedig ez elég sokszor történik, 
mert Schiller és Goethe nagyon kedvelték a német versnek ez igazán 
nemzeti nemét. Innen van, hogy a kni ttel verset sem érti, melyet Schiller 
•Wallenstein táborában* (és pl. Goethe a «Faust* nagy részében) alkal
mazott. A knittelvers négy ütemes sor, melyben a thesisek szerepe telje
sen a költő önkényére van bízva: el is maradhatnak, de lehetnek egy.

*) L. e versekről Német verstanomat, 25. §.
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két, három, sőt még több tagúak is. De Belling talál itt öt, sőt hat ütemes 
verseket is, mert nem tudja e verseket olvasni, pl. Und álle die geségne- 
ten déutschen Lander | Wie mdchen icir, dass tcir kómmen in Ábrahams 
Schóss | Frisst den Óchsen liéber als den óchsenstím stb. Az antik metrika 
szabványai természetesen sehogy sem alkalmashatók e versekre, a kik 
pedig alkalmazzák, bolond következtetésekre jutnak. így pl. Düntzer is 
keményen megrójja Schillert, hogy a «Búvár*-bán e lábak (?) wer 
mir | sehen \ tritt aus | grundlos mint jambusok szerepelnek! Schiller osak 
nem volt süket vagy idióta, hogy ily képtelenségekre vetemedhetett 
volnál

A másik kérdés, hogy mely szótagok állhatnak a thesisben, főleg a 
distichon tárgyalásánál igen fontos. Belling ezzel sincsen tisztában és még 
fokozza megjegyzéseinek zavarát, hogy majd Vilmar-Grein verstanára 
támaszkodik, majd helyteleneknek mondja e sok tekintetben jeles munka 
tanait. Szerinte wógigte, vntzige, dóppelte, wándungen stb. rossz daktylusok;
— de melyek azután a jó daktylusok ? hiszen az említett verslábak egé
szen kifogástalanok! Vilmar-Grein azt állítják, hogy az önálló szókból 
elhomályosúlt képzők (mint bar, haft, thum, keit stb.) nem alkalmasak 
arra, hogy kéttagú thesisben álljanak; — e tételt helyesli Belling a 120. 
lapon és ennek mértékével méri Schiller verseit; de már a következő 
lapon megfordítva Schiller verseiből bizonyítgatja, hogy Vilmar-Grein 
szabályai mily helytelenek t E szabályok csakugyan nem állhatnak meg, 
de Belling épen nem állít föl helyesebbeket. A kéttagú thesisnél tekin
tetbe jön az ütemnek magának és a thesisben álló szótagoknak hang
mennyiségi súlya is, tekintetbe jön értelmi jelentősége is. Csakis e 
szempontból érthető, hogy még az ily szók is, mint pl. wándellos vagy 
zwéierlei kifogástalan német daktylusok; e szempontból teljesen igaza 
van Schillernek,*) midőn Humboldt Vilmossal szemben védi e pentame- 
terfélt: Döch nur dér Rúhm kom zuriícke, mely szerinte nem helytelen, 
mivel «a Rúhm szón nyugvó erős hangsúly mellett a kom súlya egészen 
elvész. Azt hiszem (folytatja), nemcsak menthető, hanem egyenesen he
lyeselhető, ha a költő, hogy bizonyos szótagoknak, melyeken erős értel
mi súly van, nagyobb prozódiai hosszúságot (I) kölcsönözzön, mellette 
egy magában véve nem rövid szótagot rövidnek használ*. De tudja ezt 
különben mindenki, a ki Brücke alapvető kis könyvét ,Physiologische 
Grundlagen dér nhd. Verskunst( ismeri, — a ki pedig nem ismeri, az 
bajosan írhat német verstani kérdésekről.

A dráma versének tárgyalásánál Zarncke kitűnő dolgozatára épít-

*) Csakhogy az antik metrika terminusait (hosszú, rövid) használja, 
melyek a német versben teljesen indokolatlanok és csak iszonyú zavart 
okoznak.
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betett Belling; de nem mondhatni, hogy az ő tárgyalása bármi tekintet- 
ben is jobb volna, mint a Zarnckeé; — sőt egy szempontból határozottan 
rosszabb. Verstani dolgokban úgy vagyunk, mint a staüstika egyéb 
alkalmazásainál: osak az esetek teljes száma bír értékkel. Zarneke ezt jól 
tudta és azért pontosan sorolta föl mind azokat a helyeket, melyekben 
valami metrikai sajátosság mutatkozik; — Belling előadásában roppant 
szerepet játszanak a ,néha*, ,ritkán', ,gyakran*, ,sokszor* éa hasonló 
szavak. Mi az ,ritka* és mi az ,sokszor* ? Csak a pontos szám ad kellő 
felvilágosítást. Ha tudjuk, hogy pL a Teli-dráma 3288 versében 28 hatlábú 
jambus és 23 sorban kéttagú ütemelőző van, akkor van ez adatoknak 
értékök ; de ha Belling azt állítja, hogy a hatlábú vers ,ritka* és a kéttagú 
auftakt,gyakori*, ez valóságos nesze semmi, fogd meg jól!

De úgy vessem észre, hogy csupa hibát vagy kifogásolni valót 
emelek ki a Belling könyvéből, pedig ez nem volt szándékom. £  munka 
csakugyan nagyon kifogásos, még lényegesebb dolgokra nézve is igen 
gazdag tévedésekben; egyes elszórt kisebb hiba is nagyon sok van benne. 
Ha nem csalódom, e tévedések és hibák legnagyobb része mind egyazon 
forrásból származnak: a szerző nem ismeri az ó-német verstant, — e nélkül 
pedig osak úgy nem lehet mai német verstani kérdéseket tárgyalni, mint 
nem lehet a régi német nyelv ismerete nélkül valamely német gramma
tikai probléma megoldására vállalkozni. De Belling könyve egészben véve 
mégis figyelemre méltó és tanulságos, sőt, ha a kezdet nehézségeit tekin
tetbe vesszük — hisz a szerzőnek nem völt sem mintája, sem elég szám
mal előmunkálata, melyre építhetett, — igen érdemes munka, melyről, 
ismétlem, szeretném, ha magyar philologusainkat metrikai kérdéseknek 
alapos monographiai tárgyalására serkentené.

H kinrich Gusztáv.

A franczia philologiai irodalom 1884— 1885-ben.

(Folytatás.)

3. Göröff nyelv, palaeographia, kritika. A mily gazdag a régiségekre 
vonatkozó rovat, oly szegény a philologia formális része. Nagyobb dol
gozatok alig jelennek meg; kritikus kiadások ritkák. Kisebb-nagyobb 
czikk elég jelen meg a folyóiratokban, conjeoturákba is bocsátkoznak, 
de a mozgalom e téren, mint tudjuk, nem régi, s így nagyobb munkák 
még mindig gyérek. Említhetők :

Beaudouin, Étude du dialecte chypriote modeme et médiával (148. L), 
a mely mű nem más, mint a cyprusi dialektus nyelvtana. Egy rövid 
bevezetés után, a mely e dialektus kiterjedését, a régi görög, franczia, 
olasz és török elemeket felsorolja, egy teljes rendszeres grammatikát 
találunk, melynek legjobb része a hangtan; a morphologia is sokat 
nyújt, míg a syntaxis csak néhány lapra terjed, mert a dialektusnak
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külön syn taxisa, a mely az új görög nyelvtől eltérne, nincs. Két füg
gelékben a szerző a karpathosi dialektusról és a Ducange és Meurwus 
szótáraiban idézett Gloss» gr»cobarbar®-ről szól.

A modern nyelvtan alkalmazása a dialektusokra a legszebb ered
ményekre vezethet, de a szerző methodusa nyelvtudományi téren még 
nem eléggé biztos: az ókori cyprusi dialektusról nem is tesz említést; 
egyált&láu a thesis inkább az összehordozott anyag, mint a módszeres 
feldolgozás miatt válik ki.

Ugyancsak Beaudouin latin thesisében Quid Korái* de neo-hellenica 
tingua senserit (70.1.) e görög hazafi törekvéseit anyanyelve föl virágoz - 
tatása körül méltatja, kimatatva Konüs eljárását az új görög nyelv 
megteremtésében, tanulóinak módszerét, irodalmi elleneinek, mint 
Christopulos, Dukas, Kodrikas nézeteit, s így az új görög nyelv megalapí
tásának szép vázlatát adja. Kortls Francziaországban élt, franczia tudó
sokkal együtt görög írók kiadásaival foglalkozott s az itteni Akadémia 
szótára mintájára akart egy új görögöt szerkeszteni. Eleintén a régi 
görög nyelvet akarta elfogadtatni hontársaival, de belátva ennek lehe
tetlenségét — hogy használhasson egy analytikusan gondolkodó nép 
synthetikus nyelvet t — legalább azon volt, hogy a sok idegen elemtől 
szabadítsa meg.

Görög kéziratok néhány katalógusáról kell most szólnunk, melyek 
némi feltűnést okoztak. Omont Henrik, a Bibliothéque nationale egyik 
tisztviselője, a kit hazai tudósaink több rendbeli szolgálatai miatt 
eléggé ismernek, állította őket össze. Az els6[Inventaire sommaire des 
manuscripts du supplément Grec de la Bibliothéque nationale (135. 1.). 
A nemzeti könyvtár görög kéziratai három osztályt képeznek: a régi 
fundus (ancien fonds) 3117 számmal, a Coislin fandus (fonds Coislin) 
400 számmal, és a Supplément grec 1100 számmal. Az első két rész 
katalógusa megvolt; Omont a harmadik rész katalogizálására vállalko
zott, s így most mindenki megtudhatja, mily kéziratokat találhat e pá
ratlan könyvtárban, mely a görög kéziratok számát tekintve is az első a 
világon (a Yaticanban 3469 görög kézirat van), nem említve a nyom
tatványokat. Omont katalógusa a modern igényeknek teljesen meg
felel ; nem ad ugyan, mint a régi in-folio katalógusok tették, mutatvá
nyokat, hanem megelégszik avval, hogy minden kézirat pontos tartal
mát, dátumát s az anyagot (papyrus, pergamen, papiros stb.) adja, s ha 
lehet, megmondja honnan került. Egy kimerítő index a keresést meg
könnyíti. Omont azonkívül a leírók lajstromát is adja. Ezenkívül két kis 
főzetben ismertette azokat a kéziratokat, melyek az egyéb párisi könyv
tárakban találhatók. Inventaire sommaire des manuscripts grecs conservés 
dans les bibliothéques publiques de Paris autres que la Bibliothéque nationale 
oaím alatt 54 kéziratról szól, melyek a Bibliothéque Mazarine, de l’Ar-
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senal, Ste Geneviéve, de la Sorbonne stb. könyvtárakban találhatók, a 
végül Inventaire sommaire des manuscipts grecs des bibliothéques des départe- 
ments czím alatt a franoziaországi vidéki városok könyvtáraiban talál
ható 96 kéziratot ismertette. E három közlemény segítségével a Fran* 
cziaországban található összes kéziratokról tudomást szerezhetünk. 
A tudós világ Omont-nak ezért csak köszönetét mondhat. Ugyancsak 
Omont a múlt évben a brüsseli királyi könyvtár és a British Museum 
görög kéziratait ugyanily módon ismertette;. az antwerpeni és loeueni 
könyvtárakra nem sokára kerül a sor.

Kiadások terén nem jelezhetünk sokat. A nagy Hachette-féle 
gyűjtemény (Collection d’éditions savantes) e két évben nem hozott gö
rögírót; Demosthenes politikai beszédeinek második részét Weil-tői még 
várjuk. Az ezen kiadásokon alapuló iskolai kiadások itt nem jöhetnek 
tekintetbe. De fel kell említenünk Plutarchos Alexander életének két 
kiadását, melyek sok önálló kutatáson alapúinak. Az egyik Delaitrer 
*Plutarque, Vie d* Alexandre* magyarázatos kiadása, mely világos stílusa, 
procisiója, a mellékelt történeti és földrajzi kis szótár folytán mindent, 
a mi a tanulónak e mű olvasásánál szükséges, bőven nyújt; a másik 
Ruelle «Vie d’Alexandre pár Plutarque» kiadása, mely nem nyújt oly 
sok magyarázatot, de a variansokat is adja.

Mielőtt a görög világot elhagyjuk, említsük, hogy egyes vidéki 
facultások, mint a lyoni, bordeaux-i, toulousei, potiers-i, caen-i Annalea 
vagy Bulletin czím alatt néhány év előtt folyóiratokat indítottak meg, 
melyek a Dumont által nagy lendületet nyert felsőbb oktatás legszebb 
kezdete. E folyóiratok majd mindig ókori nyelvészettel, archeológiával 
és történettel foglalkoznak, mert a Faoulté des Lettres adja ki őket. 
Ez természetesen az egyes fiatal egyetemi erőktől, de főleg a rectortól 
függ. Ott a hol ez utóbbiak csak egyszerű administratorok, régi dokto
rok, a kiknek philologiáról fogalmuk sincs, néha elég korlátolt eszű 
emberek, mint Dijonban, ott a facultas semmi életjelt nem ad; a régi, 
császárkori viszonyok még divatban vannak. így az említett városban 
a professeur de langue et litterature ótrangéres, tehát a német és angol 
nyelv képviselője az egyetemen, egy szó németet sem nem tud, sem 
nem ért. Az Empire alatt gyakran láttak ilyesmit; azt hitték, hogy az, 
a ki latin verseket tud írni, a német irodalomról is tud szólni. Hála 
istennek e viszonyok nem sokára meg fognak változni; a kezdet már 
is sokat igér, de tíz év nem teheti jóvá egy egész korszak lustaságát és 
példátlan könnyelműségét.

4. Római irodalom. E rovat valamivel gazdagabb mint a görög 
irodalomé. Első helyen említendő Thiaucourt műve: Essai sur les traités 
philosophiques de Cicerón et leurs sources grecques (358.1.). Nagy tanúi* 
mány kevés új eredménynyel. Cicero egyes philosophikus műveit forrás-
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tanúlmány szempontjából német művek alapján begyestül-töveBtöl 
megbeszéli a szerző. Legtöbbnyire nagyon kemény Cicero iránt, de a 
végszóban hátat fordít és Cicero bámulói egyrészt, Mommsen ítélete 
között másrészt közvetíteni akar. Ez annál kevésbbé sikerül neki, mert 
a műben magában nem foglal el határozott állást. így a thesis inkább 
mint összefoglaló, világosan és szépen írt munka, mintsem mint ere* 
deti tanúlmány érdeméi figyelmet. A philosophikus iratokat három 
csoportra osztja; az első a politikaiakat (de republica, de legibus), a 
második a tisztán philosophikus műveket (Academica, de finibus, de 
natora deorum, de divinatione, de fato, de officiis), a harmadik a félig 
bölcsészeti, félig szépirodalmi csoportot (Consolatio, Qortensius, Quae- 
stíones TusculanaB, de senectute, de amicitia) foglalja magában. Az első 
csoport Cicerót, mint valódi eklektikust mutatja; a Respublica és a 
Törvények eszméjét Platótól veszi, de egyes részleteket Aristoteles, 
Polybius, Dicsearchus, a stoikusok, Panaetius és Cato tanaiból is meri* 
tett; főleg Róma állami intézményei és törvényei szolgáltak eszmény
képül. A második csoport műveinél azt veszszük észre, hogy Cicero 
görög mintaképeit lépésről-lépésre követi, főleg az egyes tanok meg
beszélésénél, úgy hogy néha a mű első része már megczáfolta a tano
kat, melyeket a második rész felállít. Végül a harmadik csoport művei 
mindenünnen kölcsönöznek. Byféle iratoknál inkább a tan- és módszer 
előadása, mint a görög mintakép érdekel, s e tekintetben a régi forrás 
nem is mutatható ki. Néha ónállónak látszik, mint a LsBliusban és 
Catóban, néha ellentétes bölcsészeti nézeteket, mint a lélek halandósá
gát és halhatatlanságát^ Tusculánák első könyvében, is találunk.

Favre latin thesisét az Ovidius Metamorphosiseiben található 
neologismusoknak szentelte, De Ovidio novatore vocabulorum in Meta- 
morphoseon libris (133. 1.) czímmel. Száraz felsorolása néhány száz szó
nak, egyszerű egybeállítás négy csoport — főnév, melléknév, ige, ige
határozó — szerint, de a szerző nem bocsátkozik az e tárgygyal járó 
érdekesebb kérdésekbe. így nem szól semmit a költő előszeretetéről 
néhány alak iránt, nem a daktylikus vers igényeiről, melyek a költőt 
néha kényszerítették új szót faragni, nem a görög mintákról, melyekre 
több neologismus visszavihető. Mindez az új szó nem egyforma jelentő
ségű, néha csak játék, néha bizonyos költői czél elérésére szolgálnak. 
Az egész munka inkább nagy szorgalom, mint mély belátás jele. A va
lódi thesis, a szerző 450 lapra terjedő dolgozata, 01ivierude Magny költő
ről szólt. Ez a pleias idejében élt, csak kora halála miatt nem tartozott 
a hét híres költő közé. Ste-Beuve egy Bzava indította a szerzőt e bio- 
graphia megírására. Lemerre most e feledésbe ment költő műveit 
is kiadja.

A római tragédia hanyatlásának okaival tírunel latin thesise fog-
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lalkozik, De trayoedia apud Románon circa principatum Augusti corrvpta  
(115. 1.) czímmeL A római irodalomtörténetben hézagot akart pótolni 
a szerző. A római tragédiából két emlék maradt ránk: az archaikus 
korból a töredékek, a császárok korából Seneca tragédiái. A közöttük 
levő időszakról keveset tudunk; csak 15 töredék maradt ránk. és 
Asinins Pollio-tól semmit sem bírunk. Brunel a római nép érdeklődését, 
ízlését a tragédia terén akarta kimutatni, csakhogy nagyon szigorúan 
itélt a népről, s nagyon jó véleménye volt az írókról. Azt hiszi, hogy a 
nagy tömeg Rómában sohasem szerette a tragédiát; a köztársaság alatt 
jól fogadták, de nem értették soha annak szépségeit. E miatt a hanyat
lás. De a szerző nem emeli ki, hogy a római tragédia történetét legjob
ban a görög-italiai művészet magyarázza; a művészet is a legbrutali- 
sabb, legfelindítóbb jeleneteket választja, valamint a régi tragikusok a 
görög mintákat úgy alakították át, hogy a legvadabb szenvedélyek, a 
legborzasztóbb vétkek álltak előtérben. Ez tetszett; de a mint a köztár
saság vége felé a görög műveltség terjedésével a görög finom ízlést is 
akarták utánozni a tragédiában, a nép a cirkusba rohant. A színpadon 
a pantomimus és a zene kezdett el uralkodni. A tragédia állapotára vo
natkozó rész Welcker és Boissier kutatásai után nem nyújt újat, a tra
gikusokról szóló fejezet Ribbeck nagy művét, «Die römische Tragödie 
im Zeitalter dér Republik* veszi alapul. A szerző érdeme a Horatius 
ítéletéről írt fejezet, mely önálló felfogása és éles kritikája miatt válik 
ki. A thesis ritka finom latinsággal van írva.

Brunel franczia thesise a franczia Akadémia pnilosophusairól a 
XYIIL században szól (371. I.) és sokkal nagyobb érdekű és értékű, 
mint a latin dolgozat.

Senecával két dolgozat foglalkozik. Az első két czím alatt jelent 
meg. Először Daebert álnév alatt Leydenben Sénéque et la mórt d? ApHp- 
pine czímmel, s miután a kritika elég jól fogadta mint egy derék dilet
táns érdekes művét, valódi névvel Hochart, Étude sur la vie de Sénéque 
(285.1.) czímmel Párisban. A bölcsészet és Seneca egy hű barátjával 
van dolgunk, a ki azt állítja, hogy a római philosophus nem volt Nero 
czinkosa Agrippina meggyilkoltatásánál. Egyenkint vizsgálóra veszi as 
ókori történészek adatait e véres drámáról. Nem mint Diderot védim
Senecát, a ki beismeri a bűnt, de menti, hanem azt állítja, hogy a vád 
hamis, Nero nem ölette meg Agrippinát, hanem ez tört Nero élete 
ellen, s midőn czélját nem érte el, öngyilkossá lett. Szóval Nero hiva
talos üzenetét a senatushoz, melyet épen Seneca szerkesztett, igaznak 
tartja. Védelme sikeréről könyve végén önmaga is kételkedik, de meg 
kell neki adni, hogy mint ügyeB védő kel síkra Seneca mellett; ha nem 
is hiszünk neki, úgy legalább Agrippinát mint bűnöst látjuk, a ki min
dent elkövetett, hogy e méltó büntetésben részesüljön, mert Nero csak
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saját vagy anyja veszte között választhatott. Meggyőződhetünk, hogy 
Seneca nem oly gyűlöletes, mint Dió festi, s ha nem is volt mindig 
elég ereje és bátorsága, úgy mégis egész életén át becsületes ember és 
valódi bölcs volt. Ő képviselte Nero udvarán az erényt.

Tacitus leirását Nero első kísérletéről Agrippinát a tengerbe fül- 
1 asztam, oly részletesen bonczolja a szerző, hogy nagy jártassága ten
geri dolgokban híven kitűnik.

Egy fiatal, derék philosophus Lévy-Brühl latin thesisül Senecát 
vallási szempontból bírálta. Quid de Deo Seneca senserit (65.1.) inkább a 
moralistát, mint a philosophust mutatja. Valódi érdekkel csak az első 
fejezet bír, a melyben a szerző azt kutatja, vájjon a Senecában előfor
duló den* és dii kifejezés ugyanazt jelen ti-e. Lévy szerint a deus kifeje
zés Senecánál minden ok és teremtés kezdetét, a világ és sors urát, az 
istenek istenét jelenti, míg a dii az ezen deustól származott istenek, a 
kik sem jót sem rosszat nem tehetnek, kiknek sorába Sol, Luna stb. 
istenség helyezendő. A lélek a deus egy része, maga isten, ánóanaâ a 
-«o5. Az istenség metaphysikai természetének megbírálásánál Seneca 
nem tér el a etoikusoktól, de mindaz, a mit az istenség előlátásáról, 
szóval morális oldalairól mond, azt saját vallása éshitesugalta. E miatt 
az istenség eszméje nála bővebb; egy kegyes s nem rémítő istenről szól. 
A nép babonája, a papok áldozata ellen kikel, mert az istenség tiszte
letét a szív 8 nem a külső szertartások végzik. Az orientalis tanok nagy 
elterjedése daczára Seneca a természeti törvények állhatatosságában ée 
általánosságában hisz.

Ha valakivel, úgy Epictettel, M. Aureliussal hasonlítható össze 
az ókorban; mint ők, legjobban fogta fel az istenség valódi tulajdonait. 
E két bölcsész és Seneca összehasonlításának Lévy egy egész fejezetet 
Bzentelt. Látjuk tehát, hogy inkább a morális, mint philosophikus 
részére fektet fősúlyt. Előzőiről nem fzóI semmit; így érdekes lelt volna 
valamit Seneca tanítójáról, Qu. Sextius-ról vagy Mucius Musonius 
Bufusról és Claudius Polliéról hallani; Cornutus, a szerzője is
szóba jöhetett volna, de a szerző szorosan tárgyához ragaszkodott. Nagy 
feltűnést okozott a franczia thésis : L'ideé de responsabüüé, mely a fiatal 
tudóst mint eredeti gondolkodót és derék philosophust mutatta.

Nehány szót Brúnót kis művéről, Un fragment des histoires de 
Tacite, Étude sut le De Moribus Germánomul (72.1.), a mely három 
részből áll. Az elsőben a Germ&nia szerzőjének eszméiről, sophis- 
musárcl hallunk egyetmást; azután a Germaniában a declamatio nyo
mait keresi, <* kimutatja, hogy többi műveitől nem tér el sokban, végül 
Beckemek egy 1830*ban kifejtett hypothesisét eleveníti fel, a mely szerint 
a Germania nem más,mint a Hist jriák egyik elszakadt része. Domitianus 
érdeme, hogy Germaniában először lépett fel mint hódító, a római aris-
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tocratia, mely Nervával uralomra jött Domitiantól mindent megtaga
dott. Tacitus is ezek párián állt. Históriáiban tehát csak röviden érin
tette Domitian hadi tetteit Germaniában, s azután egy külön könyvben 
szólt ez eddig ismeretlen országról. A Tacitus psychologiai jellemzése 
a dolgozat egyik legjobb része, de melyben több a bölcsészet, mint a 
kritika.

Felemlítendő, ámbár csak részben tartozik keretünkbe Hervieux 
két kötetes mfive: Les fabulistes latins depuis le siécle d' Auguste jusqu’ á la 
fin  du moyen-áge. A szerző az összes ó- és középkori mese-irodalom Cor- 
pusát szándékszik adni. Ez első két kötetben a legelső római meseíróval, 
Phaedruseal, közvetett és közvetlen utánzóival foglalkozik. Azután egy má
sik latin meseírót, Avianust fogja ily módon tárgyalni. Az összehordozott 
anyag roppant sokasága, az összes európai könyvtárakban található s e 
tárgyra vonatkozó kéziratok másolása, a vezető fonálnak, mely e külön
féle mesék eredetét mutatja, biztossága, e két kötetet ez utóbbi évek egyik 
legkiválóbb irodalmi termékévé teszik. Az első kötet (729.1.) egy teljes 
Phffidrusi életrajzot ad, felsorolja a kéziratokat, de az csak a legkisebb 
rész ; a munka főérdeme az utánzók kutatásában rejlik, s itt a szerző oly 
sok palaeographiai, kritikai talentumot mutat, a minőt egy avocat á la 
Cour d’appel-től sohasem vártak volna. A kéziratok leírása s a különféle 
mesegyűjteményekről szóló tanúlmányok, melyeket a szerző a legtöbb 
európai könyvtár meglátogatása folytán gyűjtött, képezik az első kötetet. 
A második (851.1.) a kritikai szöveget adja; legeiül Phasdrus meséit, a 
váriansokkal, a Pithou-i, reims-i, Daniel-i, nápolyi és vatioani Perotti- 
féle kéziratok facsimiléival találjuk, azután az összes Phffidrusi után
zatokat a középkor végéig. A mese ily történetét akarta Lessing megírni, 
midőn az aesopi meséből vonta le tanait, midőn később Wolfenbüttelben 
Romulusról, Rimiciusról és Nevelet Anonymusáról szólt töredékes dol
gozataiban. Hervieux munkája különösen azokat érdekli, kik a közép
kori latin irodalommal foglalkoznak; e terére nem követhetjük ; Gaston 
Paris nagy tanúlmánya e műről (Journal des Savants 1884 és 1885) 
kimutatta e téren nagy érdemeit, de a kisebb hiányokat is.

A későbbi latinság köréből két művet kell idéznünk, melyek eddig 
Franciaországban lehetetlenek voltak, de ma az újabb kritikai irány 
haladásával némi feltűnést is okoznak. A fanczia tanár ily thesiseket 
némi fájdalommal vesz kezébe: attól tart, hogy ez a németes irány a 
nemzeti szellemet, a mely leginkább a világos, élvezhető előadási mód
ban nyilvánul, el fogja nyomni, hogy a fiatal nemzedék közt lábra fog 
kapni. Hagyján még, ha a latin thesis ily száraz grammatikái dolgokról 
szól; úgy is csak a Sorbonne bírái olvassák, de a franczia thesis ( Egy 
472 lapra terjedő dolgozat Szent Hieronymus lafcmságáról! Egy 42 lapnyi 
általános bevezetésen kívül csupa latin szavak, bizonyos csoportok sze-
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rint rendezve! Ez attentatnm elkövetője GoeUer — nem hiába német 
neve van — a Sorbonne-on latin grammatikát ad elő — a mint egyálta
lán mindazok, a kiknek thésiseiről szólunk, a párisi vagy vidéki facultáso 
kon maítres de confórences, vagyis rendkívüli tanárok, a kiknek elég szép 
fizetésök van, nem mint az éhenhaló privatdocenseknek. Az Étude lexi- 
cograpkique et grammaticale de la latinité de St. Jéróme a híres egyházatya 
nyelvét és a befolyást, melyet a klasszikus latin, görög és héber nyelv 
rá gyakorolt, mutatja ki. Szt. Jeromos nyelve nem oly tiszta, mint a jó 
latin íróké, de a lingua romana, melyet használ, a klasszikusok nagy 
tanulmányát mutatja. Az egyházatyák közt ő a legműveltebb és nyelv 
tekintetében a legtanultabb. A népies latinság, a kereszténység eszméi
vel e két elemből áll nyelve; mikép fejlődött, azt a szerző a bevezetés
ben röviden érinti. — Gcelzer-uek volt egy előzője: Pauoker, a ki több 
elszórt értekezésben érdekes adatokat szolgáltat, de csak a formális 
részre; ezt a részt is nagyban bővítette a franozia író, a mi pedig saját 
érdeme, az a nagy syntaxis (293—435.1.), melyet az egyházatya művei 
alapján összeállít, s egy fejezet, a mely a latin kifejezések értelemvál
tozását szt. Jeromosnál mutatja ki (227—278. 1.), egyike a könyv 
legérdekesebb részeinek. Goelzer műve mindenesetre a legnagyobb alap
vető munka e tekintetben; a nehézség annál nagyobb volt, mert egy 
jó teljes kiadás sincs ez érdekes íróból. A mű azonkívül a középkori 
latinságra is sok világot vet s a román nyelvek képezésének egyes kér
déseire biztos választ ad.

Ugyané tanulmányok körébe vág Goelzar latin dolgozata: Gramm a- 
ticae in Sulpicium Severum observationes, potissimum ad vulfjarem latinum 
sermonem pertinentes. Sulpicius Severus aránylag keveset írt (műveit a 
bécsi akadémia által kiadott egyházírók első kötetében adta Halm), s így 
nagyon alkalmas, hogy a későbbi latinságra belőle példákat merítsünk. 
A thesisa 17 lapnyi bevezetésen kívül, mely Sulpicius életéről és iratai
ról szól, ép oly élvezhetetlen, mint a franczia. Négy fejezet alatt csupa 
szavakat és szólásmódokat találunk; az első a neologismusokat, a má
sodik a főnevek és igék declinatióját és conjugatióját, a harmadik a sul- 
piciuai syntaxist, a negyedik több feltűnő összetétel és kifejezés magya
rázatát nyújtja. A példák a legnagyobb szorgalommal összegyűjtvék és 
tekintve a kritikus kiadást, melyen alapulnak, végeredményül tekint
hetők.

Az Académie des sciences morales et politiques egyik pálya
kérdésének köszöni létét Denis műve De la pkilosophie d’Orú/ene (730.1.), 
a mely szintén egyházatyáról szól, de nem nyelvét, hanem eszméit 
kutatja. Több jót mondhatunk e könyvről mint a szerzőnek első jelen
tésünkben érintett «De la fable dana l’antiquité* czímű kis művéről. Az 
ókor morális eszméinek története Denis első nagyobb műve volt; Ori-
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genesről szóló művében is a philosophikus eszmék taglalása a legjobb 
rész. Denis először eleven képet ad Origines idejének vallási néze
teiről, a melyek ismerete okvetlenül szükséges. Orígenesnek saját me- 
thodusa nem volt; a szentírás helyeinek allegorikus magyarázatát Philó- 
tól kölcsönzi; forrásai először az Evangélium predicatioi, de ezeket a 
ssentirás szövegeinek összehasonlításával és az okoskodás módszerével 
magyarázza. Az így elfogadott szöveg minden discussio felett áll, ez 
maxima, a melyen nem lehet változtatni. Ezek közt Denis néhányakat 
idéz, melyeket az egyház később elitéit. Egy második forrás több apo- 
kryph irat, a melyekben zsidó hagyományok keleti eszmékkel vegyülten 
fordulnak elő. Innen merítette tanát a lelkek léteiéről a születés előtt. 
Origenes megértésére idejének hseretikus eszméit kell ismerni; ezekből 
láthatjuk, hogy legmerészebb állításai néha csak a gnostikusok tanainak 
csekély változtatása. Ezek a források, melyekből merít, s ha egyes tété* 
lek Platóra és a stoikusok tanaira emlékeztetnek is, nem hihető, hogy 
bölcsészeiének egy föprincipiuma a görögökre vezetne vissza.

A harmadik fejezetben Origenes fogalmáról Istenről és tulajdon* 
ságairól szól a szerző, a negyedikben kimutatja, hogy Origenes Istene 
alkotó, teremtő a szó legszorosabb értelmében. Azután hosszasan szólás 
egyházatya nézeteiről a lelkekről, azok felosztásáról, az eredeti bűnről. 
Origenes szerint az üdv általános lesz, a legrosszabbak is idővel üdvözöl
nek, s ép ebben tér el a többi egyházatyától, kik szerint e választottak 
száma nagyon csekély. A mű második fele Origenes eszméinek uralmát 
különösen a IQ. századtól a VL-ig, de röviden egész napjainkig tünteti 
fel. Már életében sok ellensége volt, halála után még szaporodtak, míg 
553-ban a második konstantinápolyi zsinat anathemával sújtotta. Mind
ennek daczára keleten jól ismerték, de nyugaton az Augusztinusi tan 
teljesen háttérbe szorította. Csak Johannes Scotus említi, de úgy látszik 
nem ismerte jól. Egy végső fejezetben a szerző Origenest Leibnitz-czel ée 
Jean Reynaud-val hasonlítja össze, philosophiáját a keresztény vallásos 
érzület szempontjából áldásosnak, de bölcsészeti szempontból elveten- 
dőnek itéli. Túlvilági dolgokról nem lehet systemákat írni. Egy függelék 
az Orígenesnek tulajdonított Philosophumenákról szól, melyekről Denis 
kimutatja, hogy nem tőle valók. Kár, hogy e vaskó?, a minden tekintet- 
tetben érdekes kötethez a szerző nem csatolt indexet.

Kisebb dolgozatok a római irodalom terén, s melyek csak külön 
nyomatok egyik-másik folyóiratból: Essai sur les arguments du matéria- 
lisme dans Lucréce, Royer dijoni tanártól inkább philosophiai, mint 
philologiai munka; Hild, La légende d'Énée avant Virgilé, a Revue des 
religioDs különnyomata, száz lapon tisztán és világosan megmondja, 
a mit Klausen két kötetben nem végezhetett, s ugyanazon szerzőtől, 
Juvénal, Xotes biographiques, nehány életrajzi adat felderítése.
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5. Római régiségek. Több érdekes és mély tudományú munkával 
találkoztunk e téren. Arcbfeologia és epigraphia mindig kedvencz tanúl- 
mányok voltak itt, különösen, ha a kutatások oly földön végezhetők, a 
hol a franczia lobogó leng.

Említendők: Charles Titsot, GéograpkU comparée de la province 
romaine d'Áfrique (697.1.), a múlt évben elhunyt volt konstantinápolyi és 
londoni nagykövet utolsó műve, melyet végig javított. Az «Exploration 
scientdfique de la Tunisie» nagy gyűjtemények első kötetét képezi, b a 
római tartomány physikai, történeti és chorographiai leírását adja. Több 
mint húsz évi tanúlmány eredménye ez, mert mióta 1853. Tunisban 
éléve-consul volt, Tissot nem szűnt meg e művel foglalkozni. Bejárta 
az egész tartományt, s majdnem minden nagyobb közleménye, melyek 
as Institut-be is vezették, e tartomány tudományos átkutatására czéloz. 
Lehetetlen egy rövid jelentésben mindazon fontos eredményeket, melye- 
két e kötet az ókori földrajz "terén felmutat, elősorolni; csak annyit jegy
zőnk meg, hogy általa Mannert műve, melyet eddig a kutatásnál alapul 
vettek, teljesen hasznavehetetlenné vált. Mommsen nagy dicséretei s a 
tudós világ egyértelmű véleménye szerint Tissot különösen mint topo- 
graphus kiváló; a biztos szem, mely a jelen romjaiból a régire következ
tet, a genialis hypothesisek, melyeket későbbi felfedezések megerősítenek, 
egyetlen ókori földrajz-írónál 6em mutatkoznak jobban mint Tissot-nál.

A mű három kötetre volt tervezve; csak kettő készült el; az első a 
melyről épen szólunk ; a második, melyet most rendez sajtó alá Reinach 
Salamon, az athéni iskola egyik legkitűnőbb tagja, az útak leírását és 
topographiáját fogja adni; a harmadik a politikai és közigazgatási tör* 
ténetnek volt szánva. Ez*utóbbi kötet függeléke elkészült; ez a minap 
megjelent Fastes de la province romáim d'Afrique (316.1.). melyet szintén 
Reinach bocsátott közre egy 88 lapra terjedő biographiával, melyből 
csak azt említjük, hogy a Corpus Inscrip. Lat. VIII. kötete, Mommsen 
levelei szerint, roppant sokat köszön Tissotnak s egyik legszebb emlékét 
képezik. E Faeti-k a római provincia pratorait és proconsulait Kar- 
thago lerombolásától a VI. századig K. u. állítják össze, a szövegek, de 
legtöbbnyire a feliratok segítségével.

Ismét a főmunkáról szólván jegyezzük meg, hogy az első rész a 
tartomány oro- és hydrographiáját adja, szól a klímáról, a talajról és 
annak productumairól. A második rész a történeti és chorographiai 
valamint e tartományra vonatkozó ethnographiai kérdéseket, a libyai 
tribusok történetét a legrégibb időktől, Karthago topographiáját a római 
hódítás előtt és után lehető behatóan tárgyalja, mindenütt Movers és 
Meltzer műveit javítva. Egy függelékben a Ükötök és hajók nagyságáról 
mathematikai számítás alapján szól. Ebből láthatjuk, mily alapvető 
munka ez, de egyszersmind mint iparkodnak itt a meghódított tartomá

Digitized by LjOOQ Le



2 2 0 KONT IGNÁCZ.

nyokat ismerni; Tunis csak néhány év óta tartozik Francziaországhoz; 
az Institut már is több missiót küldött a tartomány átkutatására; a mit 
Algírban a római régiségek terén tettek, az valóban csodálatos; az 
Afrikai régiségtani társulat, speciális folyóiratok dolgoznak e nagy kul
turális művön, 8 valóban az Algíri tankerületet máris «le plus belle 
Académie de Francéinak nevezik. Rectora a minap egy két kötetes 
(7081.) munkát tett közzé, mely egy régibb munka második, sokban javí
tott kiadása. Ez Gustave Bőimére VAlgérie romaine ézímŰ műve, melyet 
az Akadémia megjutalmazott. A szerző a régi, római tartományról szól, 
de mindig a franczia provinciát tartja szem előtt; ezt már a czím mu
tatja, mert római Algír nem létezett hanem volt Mauretania és Numidia, 
melyek külön közigazgatás alatt álltak. A mű három főrészben a Sál- 
lustiusi Afrikát a mai Algír ral hasonlítja össze, kimutatja a római 
uralom lassankinti terjedését Afrikában s végül a római ad mini- 
stratióról szól. Nem önálló kutatások eredménye ez, az igaz, de 
mégis a mai Algír hű megfigyelésén alapul. Különben e tartomány 
tudományos felfedezője és kutatója Léon Renier, a franczia Mommsen, 
a ki nem rég hunyt el, Desjardinsre hagyva az epigraphia tanszékét a 
Collége de France on, annyit írt e provinciáról, hogy Boissiére-nek osak 
választania kellett. A mű legjobb fejezete a római colonisatióról szóló 
rész ; a belföldi törzsek harcza az idegen elem ellen, melyek még a ü l. 
században K. u. is folynak, élénken van festve; a proconsulok és 
egyéb tisztek pályája a felíratok segítségével eleven képet nyújt. A mű 
minden során érezzük az életet, mely itt lüktet, a hazaszeretetet, mely 
e tartományt a legjobb módon akaja igazgatni, úgy hogy az akadémiai 
jelentés e műről méltán mondhatta, hogy Rómát nem kicsinyíti, Fran- 
cziaország dicsőségét nagyobbítja, s hogy a haza hálás lehet iránta.

Minthogy már Afrika talaján vagyunk, említsük Cagnat művét 
Explorations épigraphiques et archéulogiques en Tunisie. Cagnat-ról 
már szóltunk első jelentésünkben, midőn a római adókról szóló 
nagy monographiáját ismertettük; azóta s már azelőtt is többször 
utazott és tartózkodott Tunisban s időről időre epigraphiai és archaeo- 
logiai tárczáját kiüríti s egy-egy műben közzéteszi. E czím alatt 
már két füzetet bocsátott napvilágra; az első 170 feliratot, részint 
újat, részint jávítottat adott, melyek közt a 29. számú vált ki, a melyből 
Cagnat azt derítette ki, hogy Ceionia Plautia, L. Ceionius Commodus 
Yerus leánya, kinek atyját Hadrian császár L. Aelius Crasar név alatt 
adoptálta, Qu..Servilus Pudensnek, 166-ban rendes consulnak, felesége 
volt. — A második füzet 290 feliratot tartalmaz Tunis éj szaki és keleti 
részéből. A legnagyobb rész sírfelirat, de van több, a mely a helyrajzot 
érdekli; így hat felirat ugyanannyi régi város helyét határozza meg, 
köztük Cilla-ét, a mely Zama mellett feküdt, — egy másik a provincia
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Africa határait szabja meg. Cagnat a Henchir-Dakhlai tabnla egy 
másolatát, mely Commodns egy rendeletét adja, is feltalálta. — Végül 
érdekes fejezetet szentelt a Chemtu környékén levő márványtelepnek, a 
honnan a lapis Nnmidicns név alatt ismert márvány került. E kőből 
állítottak Caesarnak szobrot a Forumon e felirattal: Parenti Pátriáé.

Ez algíri és tunisi kutatásokban az ott állomásozó franczia hadse
reg tisztei is nagy szolgálatot tesznek a kutatóknak ; néha önmaguk is 
kedvet kapnak a gyűjtéshez és másoláshoz, s az Akadémiában nem egy
szer történik meg, hogy ezen vagy azon ezred tiszte érdekes leletre akadt, 
nem említve a consulokat, a kik mindig nagy érdekkel viseltetnek e 
dolgok iránt. Egy séta a Louvre-ban elegendő, hogy erről meggyőződ
hessünk.

Mielőtt Afrikát elhagyjuk, Blanehére latin thesiséről kell megemlé
keznünk De rege Juba, regis Jubae Jilio (154 1.), a mely nem annyira Ju- 
báról mint archeológusról és historikusról szól, a mely szerepe eléggé 
ismeretes, hanem a királyról magáról és az épületekről, melyeket uralma 
alatt emelt. Ez épületek romjai közt Blanehére, jelenleg az afrikai régi
ségek igazgatója, több évig időzött, a mely utazás eredményét a Maure- 
tania Caesariaról írt dolgozatában (1882) tette közzé. A thesis csak egy 
nagyobb mű egyik fejezete, mely Juba királyt teljesen fogja méltányolni, 
most csak három pont felvilágosítására vállalkozott a szerző, u. m. Juba 
birodalmának határait szabta meg és a király eredetéről és udvaráról 
szólt. A mű hat fejezetre oszlik, melyek közt a negyedik, mely a Juba 
korabeli emlékekről szól, a legnevezetesebb. Ez emlékek közt több a 
Louvre-ban található.

Afrikát elhagyva Latiumba érünk. Mielőtt a várost érintenők, 
Terracina kikötőnél kell időznünk, a hova ugyancsak Blanehére franczia 
dolgozata: Terracine, essai d'hűtőire locale (218.1.) vezet. Valamint a 
Juba* tanulmány több évi numidiai időzés eredménye, úgy «Terracina» 
is autopsián alapul. A szerző három évig időzött e mocsáros, egészség
telen éghajlat alatt, melyet a pontinumi mocsárok lázas kigőzölgései 
miatt az archieologusok többnyire kerülnek. Valamint a latin tanul- 
mány, úgy ez is a «Via Appia és a pontinumi mocsárok* czímű nagy 
dolgozatnak egy fejezete. A latdumi kikötő helyrajza és története ez a 
legrégibb időktől napjainkig. Több fejezeten megérzik az élénk és hű 
leírás, melyet csak a hely mély ismerete adhat meg. Mint helyrajz hé
zagpótló ; a műhöz csatolt öt térkép és két fénynyomat az ásatások és 
mérések eredményeit adják. Történeti szempontból a Corpus Inscr. Lat. 
X. kötete, melyet Blanehére már a nyomtatás közt használhatott, nagy 
szolgálatára volt. Ezért hálábólla feliratokat javította, mely javítások e X. 
kötet függelékében láttak napvilágot. E városról, kikötőjéről, emlékeiről, 
a betegségekről — malaria — melyeknek folyton színhelye, a hydrotech-
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nikai munkálatokról, már azelőtt oly számos czikket közölt, hogy a theeis, 
a mely mindezeket egybefoglalja és még sok újat is csatol hozzá, az 
italiai vidéki városok legjobb monographiái közé tartozik. A franczia 
római iskola igy kutatja Italia egyes városait; Preneste, Tibur, Terra- 
cina, mind e dolgozatok az ottani iskola eredményei Érdekes fejezet a 
volskokról szóló, kiknek ez kikötőjük volt, s kiknek istenségei a régi 
knltnssal sokáig álltak ellen a római befolyásnak. Soracte hegye is itt 
emeli hótakart csúcsát, Apollo Soraous szentélyével, mely tulajdonkép 
nem volt más mint a Jupiter Anxus, Anxor városának védistene. A mfi 
mint történeti helyrajz pontos, leírásai vonzók.

S most áttérhetünk Rómára. Itt először is említendő Bloch két 
tanulmánya, melyek folytán a szerzőt azonnal a lyoni egyetem rendes 
tanárává nevezték ki. A thesisek discussiója előtt Bouché-Leclercq, a 
Sorbonne tanára, e szavakkal szólította meg a jelöltet: Az ön helye ép 
oly jól lehetne közöttünk (a vizsgálók közt), mint az asztal másik felén 
(a hol a candidatus foglal helyet). A franczia dolgozat czíme: Les origi- 
nes du sénat romain. Recherches sut la formation et la dissolution du sénat 
romain (336.1.). Bloch épen munkáján dolgozott, midőn Willems, löweni 
egyetemi tanár vaskos két kötete, a legkimerítőbb e tárgyról, a római 
senatusról (Le sénat de la république romaine I. La composition du 
Sénat, 1878, II. Les attributions du Sénat 1883) megjelent. A £ranezia 
szerző e mű megjelenése után művét egyedül a senatus eredete kérdésé
nek szentelte, a mely Willems művében csak néhány lapot foglal el (1— 
28.). Mig Mommsen soká várt kötete a Marquardt-Mommsen Régiségta
nában megjelenik, e két munka, mely mint látjuk, egymást kiegészíti, a 
római senatusra vonatkozó kérdéseket legkimerítőbben oldja meg. Bloch 
az eddigi hypothesiseket elveti, s csakis abból, a mi az ókori emlékekben 
maradt ránk, következtet; ennek segítségével emeli fel épületét. Kiindulva 
a régi népek hármas felosztásából, Bloch azt bizonyítja, hogy a három 
törzs Rómában azonnal egy népet képezett. Róma constitutiója nem más 
mint Alba-é, a melynek egyszerű coloniája. E három tribus közt vagy 
csak az egyik gyakorolta a hatalmat, vagy mind a háromból egy bizonyos 
számú család, s csak későbben nyerte el a többi család ugyanazon jogo
kat. Bloch azt hiszi, hogy vannak jogok, melyek szolgálattételre köte
leznek, 8 vannak, melyek kedvezmények. így a lovagok centuriája, 
háborúskodni, önönmagát felszerelni, ez adó; ebben mind a három 
tribus részesült, de a senatus tagja lenni, ez kedvezmény, ez csak egy 
osztály joga volt. A senatus ekkoriban 100 tagból állt; a pontifexek, 
vesta-szüzek száma, mind azt mutatja, hogy csak egy törzs vett részt, 
mert 3-mal nem oszthatók. Minthogy Cicero, Dionysius, Livius — s a 
modern írók az ő állításaik alapján — az ordo equestrist minden áron a 
senatussal akarták azonosítani, azért nem jöhettek soha tisztába e kér-
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déasel. Tarquinius idegében 300 senator és 1200 lovag van ; a számok 
mutatják, hogy mind a bárom törzs azonos volt. — A hat patriciusi 
centuria ugyanazon, változásokon megy át, mint a senatus. Ez a város 
hű másolata. A 300 'senator a 300 gens-t képviseli; a gens fején áll a 
páter, tehát páter és senator ugyanazt jelenti. A szerző e 300 gens és 
azok tagjainak nevét, a mennyire az emlékek engedik, adja. De ne higy- 
jük, hogy az írók szövegét vagy a feliratokat egyszerűen elfogadja; nem* 
sok helyen más nézetet vall, gyakran javítja a Corpus-t s javításai min
dig a nagy kutatót mutatják. Eredményei e gens-eket illetőleg ezek: 
A patriciusi gensek száma gyorsan fogyott. A 73-ból, melyet még az
V. századból összeállíthatunk, a köztársaság utolsó századában osak 14 
maradt, Tiberius alatt pedig hat, u. m. Aemilia, Claudia, Cornelia, Fabia, 
Valéria, Sulpicia. — Minden gens-nek hagyományos praenomen-jei 
vannak. — Eredetileg a cognomen-t csakis a patriciusi családok viselik 
[ez egyike a legeredetibb következtetéseknek). A hol a cognomen hiány
zik, mindig plebejusi családdal van dolgunk, míg egyetlen patriciusinál 
eem hiányzik. A kevés számú gens, mely megmaradt, több családra 
oszlott, melyek külön éltek s szintén egy gens-t képeztek. E ténynek s 
több család kihalásának tulajdonítható a gentes minores alakulása; a 
Quirinalis lakóit a város lakóival azonosították; e családok gens-ek let
tek, a páter familias pedig senator. A Quirinalis és lakóinak eredetét is 
keresi a szerző, de itt oly sok nehéz és megoldhatatlan probléma lép út
jába, hogy csak a legbiztosabb eredményekre szorítkozik. Annyi tény, 
hogy e lakók képezték a gentes minores név alatt ismeretes családokat. 
Mindezek daczára a senatus és a régi patríciusok sülyednek és pedig a 
következő okokból. A régi gensek több ágra oszoltak; a legrégibb idők
ben mégis az eredeti gens-hez számíttattak, de később önálló családokat 
képeztek, s így a 300 számánál több patres volt; ennélfogva választani 
kellett a patresek közt azokat, a kik a curiában székelnek. Ez időtől fog
va patres conscripti a nevök. 2. A családok fiait is a senatusba bocsátot
ták. 3. Az évi hivatalok életbe lépése. A királyság eltörlése után egy 
más classificatio állt be, megkülömböztettek oly senatorok közt, kik 
hivatalt viseltek, s olyanok közt, kik nem viseltek. Ez időtől fogva a 
senatus nem képviseli többé a patriciusi családokat.

Eddig Bloch könyve. Tehát a legrégibb időkben, Bóma alapítása
kor egy 100 tagból álló senatus, azután a 300 patres képezi a eenatust, 
megfelőleg a 300 gensnek; később a senatust a gentes minores-ekkel 
töltik ki, míg végül az évi hivatalok a senatus régi formáját megváltoz
tatják.

Ez rövid vonásokban Bloch könyvének gondolatmenete. Gyakran 
maga is kétkedik a sikeren, de a sok hypothesis közt az övé avval az 
előnnyel bír, hogy a változások lassan és logikailag történnek, hogy a
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régi Rómában, melyet oly nagy homály borít, a történeti Róma in síita- 
tióit látják osíráiban, látjuk a conservativ szellemet, s a későbbi állami 
szerkezetet jobban magyarázhatjuk meg. Bloch mfive maradandó becs
csel bír; ha mind a problémát nem is oldotta meg — s ez lehetetlen is
— sok kérdést uj világításba helyezett.

Latin dolgozata, De decretis functorum magistratuum ornamentis 
de decreta adlectione in ordines functorum magistratuum (178.1.) a római 
császári korba visz. Világos, biztos alapokon nyugvó, methodikus dol
gozat, mely jóval felülmúlja a legtöbb latin thesist, melyet sokan mellé
kes dolognak tartanak. A római császári administratio egyik fontos kér
dését oldja meg, s ha a római senatus tanulmányában inkább a merész 
hypothesisek tűnnek fel, itt biztos alapon áll s azt mutatja, hogy Róma 
intézményeit tökéletesen ismeri. A munka három részből áll. Az első 
történeti, s kimutatja, mikép eredt Rómában a szokás egyes polgároknak 
oly hivatalos jelvényeket adni, melyekhez nem volt joguk, mert a hiva
talt nem viselték, p. az ornamenta consulariakat egy volt praetornak* 
Nipperdey és Zumpt ellenében Bloch kimutatja, hogy ennek először 
67-ben K. u. találjuk nyomát. Az utolsó két fejezet Caesar és Octavian 
e nembeli tiszteletjeleiről szól. A második rész a senatoroknak és lova
goknak adott régi quaestori, praetori és consuli jelvényeiről szól. A fon
tos kérdés itt az, vajon az ornamenta consulariákkal felruházott volt 
praBtor a senatusban a consularesekkel szavazhatott-e, vagy pedig rangja 
szerint a volt prsBtorokkal szavazott ?

Itt Nipperdey és Mommsen véleménye egymásnak ellen mond. 
Nipperdey (Leges annales p. 74.) az ily praBtorról azt mondja, hogy 
minden ünnepély alkalmával a consularesekkel egyrangú volt, de nem a 
senatusban, míg Mommsen (Staatsrecht I. 442.) ezt a jogot is megadja 
neki. Bloch Mommsen nézetét fogadja el, de a két argumentum közt, 
melyekre ez támaszkodik, az egyiket elveti, s osak abból következtet* 
hogy az írók, a kik Octavian senatori rangjáról szólnak, majd a rangot, 
majd a jelvényeket említik. De tán az, a mit Octavian két decretum által 
nyert — a rang, és a jelvény — nem adatott meg minden praBtomak 
vagy lovagnak. — A harmadik rész a senatori méltóság és egy más, köz- 
társasági hivatal rangjával való felruházásról — a mit adlectio inter 
quaestorios etc., a hivatal szerint, neveztek — szól. E részben a szerzó 
a titulus alakját, az adlectio feltételeit, az adlecti jogait és privilégiumait, 
fokozatait veszi szemügyre, azután ezen adlecti befolyását a császári ha
talomra, a senatorok választására és a polgárjog adására méltatja, végül 
a latus clavus adásának fontosságát említi, a mely szerinte egy volt a 
senatori ranggal. Az összes ismert adlecti névsora a legjobb szövegek és 
pontosan megvizsgált feliratok nyomán rekeszti be e művet.

Ugyancsak a római császári korral foglalkozik Jullian két műve :
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Les transformations politiques de Vltalie sous les empereurs romáim  (216.1.). 
A szerző, a ki főleg e kort tette kutatásai tárgyává, e műben kimutatja> 
mily változásokon ment át Italia 43-tól K. e. 330-ig E. u., vagyis miként 
vesztette el Italia kiváltságos állását és lett azonossá a többi római pro
vinciákkal. E változás három század műve volt, lassanként ment véghez, 
úgy hogy a szerző joggal mondhatja, hogy a császári kormány e tekin
tetben, mint mindenben, conservativ volt. Jóllehet a császári politika 
elve az volt, hogy minden a római törvény alatt élő nemzetet egyenlővé 
tegyen, részint hogy az administratiót egyszerűsítse, részint kötelesség
ből az egyenetlenségek elhárítására, Italia mégis soká a régi köztársasági 
jogokat élvezte.

E mű az összes római institutiokat szemügyre veszi, s mindegyik
nél kimutatja a lassankénti változást. A tárgyat már többen érintették, 
de oly kimerítően, oly nagy alapossággal, a szövegek és feliratok által 
nyújtott bizonyítékokkal még nem tárgyalták. Jullian ritka lelkiismere
tessége, úgy mint bírálataiban a Revue critique hasábjain, itt is legszebb 
fényben mutatkozik. Mint különösen érdekes említhető az a fejezet, mely 
a curatores-ekről (91—112) és a correctores-ekről (149—171) szól; itt 
legjobban láthatjuk az éles kritikust és a beható tudóst.

Latin dolgozata De Protectoríbus et domesticis Augustorum (96.1.) a 
császári őrséggel foglalkozik. Jullian már a Bulletin épigraphique de la 
Gaule-ban (1883) szentelt néhány lapot azon germánoknak és bataviai- 
aknak, kik az első imperatorok őrei voltak. E thesisben csak a két nemű 
őrséggel: protectores, domestici, foglalkozik. Először meghatározza az 
időpontot, midőn e tisztségek, melyek nagy fizetéssel jártak, életbe lép
tek. Az első emlék, mely említést tesz róluk, 261-ből való. Jullian Gal- 
lienns császár idejébe teszi, jóval előbb ez évszámnál. Azután a külöm- 
bózö neveket, melyeket hordottak, veszi vizsgálatra, hivatalukat, privi- 
legiumaiakat leírja, megmondja, mikép toborozták őket, miként öltöz
ködtek és fegyverkeztek, szóval az egész osztály berendezését. Heraclius 
idejében nem találjuk többé nyomukat. Egy későbbi dolgozatban az 
Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux-bán e kérdésre újra visz- 
szatért, Mommsen ellen állításait védve, s e protectores-sereget a IV. 
század katonai organisatiójával hozta kapcsolatba.

Ugyancsak Jullian a bordeaux-i egyetemen megnyitván cursusát 
a  római birodalom provinciális és municipalis administratiöjáról, azt mon
dotta, hogy minden arány tekintetbe vételével, e birodalmat leginkább 
az osztrák-magyar monarchiával hasonlíthatjuk össze; de e birodalom is 
csak halvány képét adhatja annak a római birodalomnak, mely a régi 
városi életet megszüntetve, a mai európai állami életet hozta létre.

A római császári korral foglalkozik még a bordeaux-i egyetem 
jogtanárának Cuq könyve: Le Conseildes Empereurs, d'Auguste a Dioclé•
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ít>n(194.1. in 4.)* A mű két részre oszlik; az első a consilium prinoipis-t 
Augustustól Diocletianig, a második a Consilia saora-t Diocletian alatt 
tárgyalja. Augustus és Tiberius alatt csak egy tanács volt, a mely a nyil
vános ügyeket rendezte és a császárt az igazságszolgáltatásban is támo
gatta. Ez ép ellenkezője Mommsen véleményének, a ki két tanácsot 
fogad el, noha a politikai tanács minden tagja az igazságügyiben is 
szerepelhetett. A szövegek csak egy tanácsról szólnak, s ha még Diocle
tian alatt, a mint tudjuk, a tanács mindkét hatalommal volt felruházva, 
ágy azt következtethetjük, hogy a császárság kezdetén is egy tanács 
végezte e két feladatot. E tanács szervezetéről szól a negyedik fejezet, 
a mely tisztán epigraphiai alapokon nyugszik; más rendbeli bizonyíték 
nincs is. A szerző, mint a római íranczia iskola volt tagja, elég derék 
epigraphus, hogy e feliratokból mind azt kiolvashassa, a mire szüksége 
van. Csak hogy kár egész feliratokat a szöveg közé nyomtatni, ha csak 
egy szó miatt történik. — A tanácsosok véleményöket nyilt szavazattal 
nyilvánították, főleg az Antoninusok alatt; ámbár a titkos szavazás 
sokkal inkább volt használatban, mintsem Cuq hiszi. Végül a szerző egy 
felette érdekes fejezetben az ügyekről szól, melyeket a tanács elé terjesz
tettek.

A második rész, Consilia sacra, legjobban mutatja a római császá
rok, különösen Diocletian és Maximian politikai és törvényhozói művét, 
mint általán az egész munka a római császári institutiókat a történet 
segélyével behatóan magyarázza.

Bourgeou egy latin dolgozatban : Qnomodo provinciarum Rontana- 
rum —  quálern sub Jine Reipublicae Tullius effinxit — conditio prindpatum  
peperüse videatur (108. 1.) azt bizonyítja, hogy a római provinciák rossz 
administratiója ellen csak egy gyógyszer volt, az egyeduralom. Az eszme 
nem új, de a szerző a Cicerói szövegek alapján mutatja ki. Alaposan 
ismeri a római szónokot; a provinciákra vonatkozó állításait egybeha
sonlítja, utal néha az ellenmondásokra, melyeket a politika mondott 
tollába, fejtegeti a szónok személyes nézeteit, melyek azt mutatják, hogy 
az ügyek vezetésével sem a provinciák lakói, sem a római nép nem volt 
megelégedve. A történeti irodalmat elég híven használta fel a szerző, 
csakhogy jogi képzettsége nem volt elegendő, hogy a provinciák állapo
táról behatóbban szólhasson.

S evvel a római politikai régiségektől elválunk; a hátralevő mun
kákról nagyon röviden szólunk, inkább csak jelezve tartalmukat. Quiche- 
rat, a kitűnő archaeologus kisebb műveit négy kötetben akarják tanítvá
nyai kiadni. Az első megjelent Mélanyes d'archéologie et d'hűtőire (5801.) 
czímmel. Az elhunyt tudós az École des Chartes egyik legkitűnőbb 
tanára — nem tévesztendő össze testvérével, a szótár- és metrika-íróval, a 
ki nem sokára sírjába követte — a galliai archaeologia terén nagy tekin-
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tély volt. E kötet 76 czikket tartalmaz, melyek közt 28 a kelta régiség
tanra, 44 római és különösen gallia-római tárgyakra, míg 4 az Alesia 
kérdésre vonatkozik. A kötet elején Quicherat élete Lasteyrie-től, és 
műveinek, czikkeinek — szám szerint 369 — lajstroma, Giry-től. E czik- 
kekben Quicherat csakis újat, kutatásainak eredményeit adja; nem volt 
könyvíró, folyton dolgozott, kutatott, s vagy egy jelentésben, vagy egy 
bírálatban szórta el az arany szemeket, melyek e gyűjteményben foglal
tatnak. E téren sokban hasonlít Longpérier-hez. Itt csak a római régise, 
gekre vonatkozó rész érdekel; ezek közt kiválik a római utakról Galliá- 
ban szóló czikk, a római és galliai temetőkről El saséban, római romok 
Yieux en Bugey-ban, feliratok, kisebb szobrok leírásai. Különösea emlí
tendő a Labienus és a párisiak közti csatahelyéről, a római hadsereg 
pilumáról, az allobrogokról szóló czikkek. Az Alesia kérdése, mely egy 
időben oly sok port vert fel, midőn Napoleon ásatásokat rendezett, hogy 
megtudják, hol volt tulajdonkép a csata Caesar és Vercingetorix közt, 
hogy ez utóbbinak szobrát felállíthassák — a szobor ma a Paris-Lyon- 
Méditerranée vasút Les Laumes nevű statiójánál, nem messze Dijontól 
látható, — e kérdés, mondom, Quicherat t nagyon érdekelte. Számos 
czikkek írt róla; a kötet kiadói a kérdést összefoglalva a négy legneveze
tesebbet közlik.

E gyűjtemények kiadásánál csak egy baj van; sok czikk elavult; 
a szerző maga bizonyára változtatott volna rajtok egy új kiadásnál, de 
ezt a Hálás tanulók és collegák nem tehetik; legfölebb egyes jegyzetekben 
utalhatnak a kérdés jelenlegi állására, a mi a bajon csak némileg segít

Már múlt jelentésünkben említettük a Quantin által kiadott Bib
liothéque de renseignement des beaux árts ez. gyűjteményt. Jules Mar
tba, a híres sorbonni tanár fia, egy kötettel gazdagította. Czíme: Manuel 
<Varchéologie étrusque et romaine (318 1.), kiváló mértékben egyesíti e szép 
gyűjtemény jó tulajdonait: világos, vonzó, a tudomány jelenlegi színvo
nalán áll, sok ábrát nyújt és olcsó. — Inkább a nagy közönségnek szól, 
de tanárjelöltek is sokat meríthetnek belőle.

A római hadviselés terén említendő I. de la Chauvelays műve, 
melynek czíme: V a r t militaire chez len Romáim, nouvelles observations 
critiques . . . pour fairé suite á celles du chevalier Folard et du colonel 
Guischardt (321 1.).

Folard 1727-ben, midőn «mestre de camp d’infanterie» volt a Dóm 
Thnillier Polybius-fordításához egy kommentárt írt, a melyben lépésről 
lépésre követte a görög író csataleírásait. E vaskos kommentár folytán 
Folard-ot a legnagyobb taktikusnak, a franczia Yegetiusnak tartották. 
Guischardt-ot II. Frigyes udvarában derék hadi tudománya és taktikája 
miatt Quintus Iciliusnak nevezték. Caesar e hadsegédének nevét vette 
fel, midőn 1757-ben és 1773-ban több Mémoires sur plusieurs points

15*
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d’antiquités militaires ez. tanulmányt tett közzé és Folard ellen polemi
zált, a ki már nem volt életben. Kinek van igaza, Vegetiusnak vagy Ici- 
liusnak ? E kérdés megoldását tűzte ki magának Chauvelais. A szerző 
több izben foglalkozott a középkori XI—XIV. század taktikájával; jelen 
művében a római taktikát inkább a két említett taktikus mint ő írja le. 
A két bevezető fejezet a római hadsereg szervezetéről és harczolási módjá
ról elég tiszta képet nyújt e tárgyról. Azután a Polybius által leirt csaták 
következnek: az első puni, a galliai, a második puni és végül a macedó
niai háború csatái; mindegyik csatáról halljuk a két ellentétes véleményt, 
s végül a szerző maga ítél; rendesen Folard-nak ad igazat, a ki szerinte 
jobban értette az ókori taktikát. Közben-közben más híres taktikusok 
véleményét is halljuk, végül a polybiusi ismert helynek, a phalanx és & 
legio összehasonlításának fordítását és magyarázatát találjuk. Az egész 
könyvben egy jegyzet, egy utalás sem található.

Egy kis mythologiai tanulmányt is fel kell említenünk; ez Jan- 
netaz, Étude sur Semo Sancus Fidius (32 1.). Sancus és Herkules azonos 
voltát már a régiek is említik; ez azonosság a szerzőt arra vezette, hogj 
Herkules etymologiáját keresse. Szerinte Herkules nemcsak á nap, 
hanem egyáltalán a tűz, és eredeti kultusa, mely a görögöt és etruskit 
Italiában megelőzte, a tisztító tűzé volt. A természeti erők egységének 
istenesítése mellett szól, mely később e végtelen erőknek többféle alakot 
adott. A szerző a tűzisten minden attribútumát egyesíti, mely ugyan 
nem maradt meg tisztán a mythologiában, de egyes attribútumok foly
tán felismerhető, különösen ha a Vedákat vesszük segítségül. Bergaigne 
könyvét: «La religion védique d’aprésles hymnes du Rig-Veda* és Kuhn 
értekezését «Die Herabkunft des Feuers und des Göttertrankes* jól 
felhasználta. Herkules és Sancus a tűz princípiumának görög és latin 
képviselői, kik a világegyetemet áthatják.

Végül megemlítjük, hogy Duruy Római történetét a VI. és VH, 
kötettel bevégezte. Az Académie fran9aise megjutalmazta e negyven évi 
munkát — az első kötet 1843-ban jelent meg —, szerzőjét Mignet helyére 
a negyven halhatatlan közé választván. Bármit mondjon a szigorú kri
tika egyes tévedések ellen, annyi tény, hogy a mai franczia nemzetség 
Duruy művéből tanulta meg a rómaiakat ismerni. Morális és hazafias 
tisztet végzett az Empire egykori közoktatásügyi ministere, a kinek az 
Université sokat köszön. Mint egyöntetű mű, a fényes Hachette-féle 
kiadásban oly sok jó tulajdonságot egyesít, mint egy római történet sem. 
A németek Hertzberg vezetése alatt, a ki maga is írhatna egy római 
történetet, nem hiába fordítják le. A mit a szövegek, emlékek, felíratok 
nyújtanak, azt Duruy híven felhasználta, de a ritka előadási tehetség, a 
fényes stílus az — csak a végszót kell átlapoznunk, hogy a szerzőben 
elsőrendű prózaíróra ismerjünk —, mely e művet a valódi remekek

Digitized by LjOOQ Le



KÜLFÖLDI IRODALOM. 2 2 9

közé sorolja. Kár, hogy a szerző a 395. évvel berekeszti művét; Theodo- 
án8 halálával a* római genins még nem szállt sírba. Stilicho és Aétins 
alakja, Maioriao császár, a theodosinsi kódex, Honorins még mindig e 
genins egyes fellobbanásait mutatják.

Kanteletar, die Volkslyrik dér Finnen. Ins Deutsche tibertragen von 
Hermann Paul. Helsingfors, G. W. Edlund. — Ara négy márka.

A következő nehány sor nem kiván tüzetes ismertetés lenni, mint 
inkább csak a közfigyelemnek föhivása a derék finn nép gyönyörű da
laira. Ezek is hivatvák az ellene táplált előítéletek csökkentésére.

• Örökre rejtvény fog maradni*, mondja a fordító előszavában, 
«hogyan juthatott egy nép, melynek egyátalán semmi szellemi segédfor
rásai nem voltak, mely még a külső ingernek is híjával volt, oly magas 
szemléletekre, minőket a Kanteletar nyújt.» A lélek és szív élete tükrö
ződik e dalokban ; s harczias hangúlatot vagy lelkesedést nem találunk 
bennök. Dalosaik pórok vagy jobban mondva a pórosztályhoz tartoznak; 
mert férfiak, nők, szolgák és béresek dalaival találkozunk a gyűjtemény
ben. És ennek daczára csaknem mindig oly magas, művelt gondolkodás 
jut e dalokban kifejezésre, mely bámulatba ejt. íme egy dal, halvány 
fordításban:

S minden álmom csak hazugság,

Kedvesem lesz, abban bíztam; 
Férfinak szolgáltam volna.
Ámde nem jött, kire vágytam, 
Senki sem jött, ki szeressen. 
Méltónak nem ítélt senki,
Hogy csak egyszer rám tekintsen, 
Búmat senki sem csitítá,
Bús napom' föl nem deríté.

Múljanak bár hosszú évek, 
Enyésszék el ifjúságom:
Ámde kedvesem nem lészen 
Vőlegényem soha sem lesz,
Csak ha Tuoni maga jő el,

(Vége következik.)
Dr. K ont Ignácz.

Mást gondoltam én, mint gyermek, 
Többet vártam életemtől,
Víg remény és édes álom 
Bingatának váltakozva.
Ámde csalfa volt reményem
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Mana maga lesz a kérőm,
Holt lepelbe béburkolva.
Kezében halál virággal,
Hogy halvány menyasszonyának 
Nyújts’ a holtak koszorúját.

Bémegyek Mana lakába,
Megnyugszom Tuoni térin.
Ó mily édes lesz az álom,
Ó mily édes álmodoznom!
El nem állom senki útját,
Ott benn nem zavarok senkit,
Nem kell félnem üldözéstől,
Harczi vad zajt ott nem hallok,
Mánát le nem győzi senki,
Harcztól ment az ő országa.

Paul, ki fordítását a nem rég elhúnyt Lönnrotnak ajánlotta, váló* 
gatott darabokat fordított le az eredetiből. Gyűjteménye így oszlik föl: 
Sángerlieder, Mádchenlieder, Br&ut-und Hochzeitlieder, Frauenlieder, 
Wiegenund Kinderlieder, Mánnerlieder, Hirten-und Jagdlieder, Balla- 
den, Gediohte vermischten Inhalts, Fabein, Besohwörungsrunen, és nem 
kevesebb, mint 315 dalt foglal magában. Paul maga bevallja, hogy az 
eredetinek sok szépsége ment veszendőbe a fordításnál; különösen a 
hihetlenségig gyakori alliteratio, melyet a németben nem lehetett volna 
visszaadni a legnagyobb erőltetés nélkül. Mindazáltal e fordítás igen 
kedves és élvezetes olvasmány így is. S kit ne ejtene bámulatba az olyan 
nagyszabású (újabb) költemény, minő: «Des Mádcheus Klage», melyet 
a híres költő, Runeberg is lefordított, hozzá csatolván a következő jegyze
tet, mely úgyszólva az egész finn népköltészetre illik: «Bland de talrika 
sauger, hoilka utgöra finska poesiens stölthet oohjára, torde vál denna 
rúna med állt skál kunná föras. Jag har vid öfverflyttandet af detta 
hárliga stycke till svenskan rőnt samma kánslor som den, hvilken söker 
upptaga och omplantera en blommande vaxt ur en jordmon i en annan. 
I hvarje stund har jag fruktat att skada de véka rőtterna, att jag sa ma 
sága, och de B köna bladen, och misströstar om att hafva k u n n a t  freda 
dem frán állt för förstörande spar af min hand.> (Samlade skrifter,
I. 361.)

E rdélyi K ároly.
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VARIAE LECTIONES.

LXn. Az Anthologia Palatina V. 36. sz. epigramma így szól:

'Hptaav áXXTrjXatc PoSóttt], MeXírq, 'PoőóxXeta, 
tröv xpíaatöv £/st xpeíaaova, p/rjptóvTjv, 

xai (ie xpitíjv sTXovto. xai <*>; frsai at TcspípXsircot 
lonjaav *p|ivat, véxtapt Xeuró|Jievai* 

xai ToŐóítt)? u-év IXature jiiaos (ATjpwv jcoXóujios, 
óta póScov rcoXty a*/tCó{Jisvo; Zscpópcp* 

tfj? 5é 'PoSoxXsítji; báXq) ioo<;, ü7po(iÍTM7ros, 
oía xai év V7]cj> jrpü>t07Xü<pé<; £óávov* 

áXXa aacpwí a é̂ ôvO-s ílápt? Stá djv xptatv etStóc, 
rá? tpefc; á^aváta? s&íK> aovsatsípávoov.

Versenyezett Rhodopé, Melité, Bhodokleia közösleg,
Hogy hármnk közzül melyknek a czombja delibb.

Engem választnak bírónak, s mint szem-igéző 
Istennők álltak meztelen és kecsesen.

Ott állott Bhodopé tündöklő testi szabással:
Rózsabokor, melyben játszik az enyhe Zephyr.

Ott állott Bhodokleia fehér alabastromi testtel:
Mint egy templomi kép annyira elragadó.

Tudva mi bajt okozott a Paris-mondotta Ítélet,
Én mind a hármat megkoszorúztam azért.

A 4. versben Xewró|ievat helyébe Jacobs Xei(tó{i£vai~t ír, a mi sze. * 
rencsésen talál.

A 6. v. után, úgy látszik nekem, kiesett egy distichon, mely Me- 
litéről szólt.

A 7. v. hibás hagyományával eddigelé sikertelenül bajlódtak a 
kritikusok. Jacobs eleinte így próbálta helyreállítani: óta £o5<bv Xetcp 
stb., később így: óta fiódw xóXjco? stb. Hecker £o§a>v íroXXtj) vagy poSwv 
paXí(p-ra gondol, s airaX$-t is jobbnak tartja a Jacobs-féle Xeitp-nál. 
Lásd HeCker Commentatio critica de Anthologia Graeca. Lugduni Bata- 
vornm 1843. 33—4. lap. Úgy hiszem helyes nyomon járok, mikor itt 
Zephyrosnak ugyanazt a jelzőjét keresem, melylyel Bacchylides 49,
2. vben is találkozunk, mely így szól:

Magyarúl:

ttj) irávTcov ávéjAoav Triotárip Zscpüpcp
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Szerintem tehát Bufinus, epigrammánk szerzője, így írta azt a 6. verset:
óta £o$á>v icí(j) oxtCójisvoí Zscpópcp.

a mi helyünk és Bacchylidesé kölcsönösen támogatják egymást, úgy 
hogy Bacchylidesnél a Bergk apparatns criticusában felsorolt coniectu- 
rákra semmi szükség. Hogy rcío?, itto>v ritka mellékalakja, cselekvő 
értelemben istennek is lehet a jelzője, bizonyítja az Eckhel doctr. nnmm.
II. 465. lap idézte pénzfelirat, mely szerint Zens mo?-nak azaz termé
kenyítőnek van elnevezve.

LXIH. Palladas Anth. Pál. IX. 773:
XaXxotÓTcos tóv vEptúta fi x̂aXXá£a<; litoYjae 

'nfj'favov, o&x áXÓYüK, Stt xai a&tö

A pentameter baján tudtommal senki nem segített még. A költő 
alighanem így írta:

r^avoi/, o&x áXÓY<öí, xa&d-5 Stt <pXe?é&st.
Az epigramma magyarul így szól:

Olvasztó tégelyt formált az Erosbul a művész.
Nem helyes ok nélkül: tégely is égni hevít.

LXIY. De Vit-Forcellini Lexic. VL 749.1. ezt olvassuk : Toroc ; 
gurgulio, Gloss. ad Smaragd. Gramm, apud Duoange. A külföldi tudó
sok nem tudtak mit csinálni vele. Mi magyarok jót nevethetünk rajta; 
mert toroc nem egyéb mint a magyar torok. Hogy került ez a törzsökös 
magyar szó, a melynek semmi köze a latina ághoz, ama latin glossa- 
riumba, nem volt még módom kitudni.

Ponori Thewrewk Emil.

Parmeniótól.
Anth. Pál. IX. 114.

A mikor a csecsemő a tető szélére kimászott,*)
(Moira nem ijesztő a piczi gyermek előtt)

Anyja kitárta csecsét s így térítette magához:
S így neki éltet adott második ízben a tej.

____  P. T. E,

*) A tető lapos volt s a család azon tartózkodott.
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VEGYESEK.

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. november 11-ikén
felolvasó (jyülézt tartott.

Elnök: Ponori Thewrewk Emil. — Jegyző: Ábel Jenő.
A felolvasó gyűlés tárgyai voltak :
1. Ifj. Reményi Ede: Nyelvjárási külömbségek a Theokritos-fóle 

költeményekben.
2. Dr. Radó Antal: Mutatványok görög költőkből. Bemutatja 

Némethy Géza.
3. Gergely Károly: Horatius - fordítások. Bemutatja Csengeri János.
A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte.
Elnök: Ponori Thewrewk Emil. — Jegyző : Pecz Vilmos.
Jelen voltak: Ábel Jenő, Cserhalmi Samu, Bermüller Ferencz, 

Csengeri János, FináczyErnő, Kassai Gusztáv, Maywald József, Pozder 
Károly, Riedl Frigyes, Szinnyei József.

1. Az 1885-ik év május 5-ikén, september 26-ikánés október 7-ikón 
tartott ülések jegyzőkönyvei felolvastatván hitelesíttetnek.

2. Elnök jelentése szerint Petrovich Ferencz ajánlatára Lázár 
Virgil István; Heinrich Gusztáv ajánlatára Dr. Ferenczy József, a köz- 
oktatásügyi tanács jegyzője, Bauer Simon, szegedi főreáliskolai tanár, 
Ácsai Antal, budapesti kegyesrendi tanár, ifj. Reményi Ede bölcsészet- 
tudor; May wald József ajánlatára Horváth György budapesti kegyes- 
rendi tanár; Cserhalmi Samu ajánlatára Dr. Kovalik János, trsztenai 
gymnasiumi tanár, Dr. Kirz Jakab, miskolczi tanár, rendes tagokká ; 
Cserhalmi Samu ajánlatára Griesbach Ágost, bölcsészeti hallgató, rend
kívüli taggá választatnak. Társasági oklevelük a megválasztásokat esz
közlő választmányi ülés datumával ellátva fog kiadatni.

3. Elnök jelentése szerint a Szilágyi István, marmaros-szigeti 
református főgymnasiumi igazgató, negyven éves tanári működésének 
tiszteletére rendezett ünnepélyre a Philologiai Társaság is meghívót 
kapott. Ennek kapcsán elnök indítványozza, hogy mivel ezen ünnepélyben 
a társaság képviseletileg részt nem vehet, küldessék a megünneplendő- 
nek a társaság nevében egy üdvözlő irat, melynek szövegét egyszersmind 
a választmány elé terjeszti. — Elnök indítványa, valamint az üdvözlő 
iratnak általa a választmány elé terjesztett fogalmazványa elfogadtatik.

4. Elnök jelenti, hogy Bánfy György, kapuvári telekkönyvvezető 
már másod ízben szólítja fel a társaságot «a világnyelv (volapük) szak
szerű méltatására és annak minél hathatósabb támogatására*; jelenti 
egyszersmind, hogy gondoskodott arról, hogy az ügy annak idején be
ható vissgálás tárgyává tétessék. — Tudomásul vétetik.
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5. A társaság pénztárnoka a társaság pénztárának állapotáról 
részletes jelentést terjeszt elő. — A választmány szíves köszönettel tudo
másul vévén a pénztárnok kimerítő jelentését, azt határozza, hogy az 
a közgyűlésre kinevezendő pénztárvizsgáló bizottságnak véleményadás 
végett átadassék.

6. Elnök a pénztárvizsgáló bizottság tagjaivá Ábel Jenőt, Cser
halmi Samut, Heinrich Gusztávot és Riedl Frigyest; a c&ndidáló bizott
mányba Csengeri Jánost, Fináczy Ernőt és Maywald Józsefet ajánlja.— 
A választmány az ajánlatot elfogadja, azzal a megtoldás6al, hogy a 
pénztárvizsgáló bizottságban az elnök is heylet foglaljon, és hogy ezen 
bizottságnak a jövő évi költségvetés megállapítása is feladata legyen.

7. Elnök ajánlja, hogy Torma Károly, budapesti egyetemi tanár,
és Georges Károly, hires lexicographus, tiszteletbeli, illetőleg külföldi 
tiszteletbeli tagokká való választás végett a közgyűlés elé terjesztes
senek. — Elfogadtatik. P. V.

234 VEGYESEK.

KÖNYVÉSZET.

Ábel Jenő, dr. Isota Nogarola. (Székfoglaló.) (Értekezések a nyelv 
és széptudományok köréből. XII. köt. 12. sz.) Budapest, 1885. Akadémia. 
(8 -r. 82 1.) 50 kr.

Anakreon. Görögül és magyarul. Fordította, bevezetéssel és jegyze
tekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. (Görög és latin remekírók. Kiadja a  
M. Tud. Akadémiának classica-philologiai bizottsága.) Budapest, Frankíin- 
társ. 1885. (8 -r. XVI, 410 L) 2 frt.

Baráczy Sándor. Hellas. Ó-Görögország története tekintettel régisé
geire, a legrégibb kortól a nemzeti függetlenség elenyésztéig. Brassó. 
Alstádter. 1884. (8 -r. 175 1.) 60 kr.

Brossai Sámuel. A mondat dualismusa. (Értekezések a nyelv és 
széptudományok köréből. XII. köt. 10. sz.) Budapest, Akadémia, 1885. 
(8 -r. 92. 1.) 60 kr.

Cicero a kötelességekről. Latinul és magyarul. Fordította, bevezetés
sel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János. (Görög és latin remekírók. 
Kiadja a M. Tud. Akadémiának classica-philologiai bizottsága.) Budapest, 
Franklin-társ. 1885. (8 -r. XVI, 335 1.) 1 frt 60 kr.

Cicero. A kötelességekről. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Csengeri János. (Görög és latin remekírók.) Budapest, Franklin-T. 
1885. (8 -r. XVI, 186 1.) 1 Irt.

E rdélyi Károly. A német gyönge ige történeti fejlődése. N.-Kanizsa, 
1885. (8 -r. 50 1.),

Oreguss Ágost és Beöthy Zsolt. Magyar balladák. Magyarázták —. 
(Jeles írók iskolai tára I.) Budapest, 1885, Franklin-társ. (8 -r. 212 1.) 70 kr.

Heinrich Gusztáv. Német balladák és románczok. Magyarázta —. 
II. rész: Schiller balladái és románczai. (Jelen írók iskolai tára. XXV.) 
Budapest, Franklin-társ. 1885. (8 -r. 160 1.) 70 kr.

Heinrich Károly, dr. Anyaggyűjtemény a német nyelv tanításához. 
I. rész. Alaktan. Budapest, 1885. Kókai. (N. 8 -r. V, 344 1.) 2 frt.
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Eálmány Lajos. Boldogasszony ős vallásunk istenasszonya. (Érteke
zések a nyelv és széptudományok köréből. XII. köt. 9. ez?) Budapest, 
Akadémia. 1885. (8 -r. 37 1.) 20 kr.

Kardos Albert. Szilágyi és Hajmási mondája a magyar költészetben. 
Budapest, Kilián, 1885. (8 -r. 34 1.) 4<) kr.

Kiapái Mihály, Sepsiszentiványi. Az indo-európai gutturalis sorok 
fejlődése. Budapest, 1885. (8 -r. 51 1.)

Gr. Kutm Géza. A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. (Értekezések 
a nyelv és széptudományok köréből XII. köt. 11. sz.) Budapest, Akadémia, 
1885. (8-r. 0 0  1.) 40 kr.

Lehr Albert és Riedl Frigyes. Magyar olvasókönyv. Harmadik kötet. 
Történeti térképekkel és illustratiókkal. Budapest, Franklin-társ. 1885. 
(8 -r. VITI, 231 1.) 1 frt 20 kr.

Magyar hönyvészet. Bibliographia hungarica. 1883. Jegyzéke az 1884. 
évben megjelent új, vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térképek
nek, az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlítésé
vel és tudományos szakmutatóval. A «Csak szorosan* könyvkereskedő
segédek egylete megbízásából, a <Magyar könyvkereskedők egylete* részére 
összeállították Koczányi Béla és Zunft Antal IX. évfolyam. Függelékül: 
A magyar hírlapok és folyóiratok 1885-ben. Budapest, 1885. (8 -r. XXVIII, 
123 1.) Kötve 1 frt.

Meltzl Hugó, dr. L. Palaeographiai £s szövegkritikai észrevételek az 
Eddához, jelesen az Atlamál első részéhez. (Álomjelenet.) Két autogr. kőnyo
matú táblával és az álomjelenet diplomatikai hű lenyomatával. Kolozsvár, 
1885. (4-r. 22 és IV 1.) 1 frt 80 kr.

M eltzl Hugó. Petőfi jelszava. Hat sorról hét czikk. Philosophiai- 
aesthetíkai tanúlmány. Kolozsvár, 1885. (8 -r. 53 1.) 1 frt.

Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja a 
M. T. Akadémia nyelvtudományi bizottsága. XII. kötet. Döbrentei codex. — 
Teleki codex. Közzéteszi Volf György. Budapest, Akadémia, 1884. (N. 8 -r. 
XXVI, 40.3 1.1 2  frt.

Pecz Gedeon. A magyar húnmontla. Budapest, Franklin-társ. 1885. 
(8 -r. 101 1.) 80 kr.

Pirchala Imre. Latin stilus-gyakorlatok a gymnasium V. oszt. 
számára, kapcsolatban Livius XXI. éB XXII. könyvével. Phraseologiai, 
synonymikai és stilisztikai függelékkel. Budapest, 1885. (8 -r. VIII, 85 1.) 
70 kr.

Platonis apologia et Crito. Scholarum in usum edidit Josephus Král. 
Accedunt Phaedonis c. LXIV—LXVII. Budapest. Lampel, 1885. (8 -r. XV, 
57 L) 28 kr.

Polgár György. Szócsoportok Homérosból. A gymnasiumok felsőbb 
osztályai számára az utasítások szerint. Budapest, 1885. Eggenberger (8 -r. 
37 L) 30 kr.

Prém József\ dr. Kármán József és Faludi Ferencz. iMagyar Heli
kon. 51. sz.) Pozsony, Stampfel, é. n. (1885) 20 kr.

Badó Antal, dr. Latin költők, szemelvények magyar fordításban. 
Az írókat s műveiket ismertető bevezetésekkel. (Irodalomtörténeti Antho
logia I.) Budapest, Athenaeum, 1885. (N. 8 -r. 272 1.) 1 frt 80 kr

KÖNYVÉ8ZET. 2 3 5

Flach Hans, Peisistratos und seine literarische Thatigkeit. (N. 8 -r. 
42 1.) Tttbingen, 1885, Fries. 1 mk. 2 0 .

Griechische und lateinische Sprachwissenschaft, bearbeitet von
H. Brugmann, Fr. Stoltz, J. G. Schmalz, G. Autenrieth, F. Heerdegen, 
R  Volkmann, Hugó Gleditsch. E czím alatt is: Handbuch dér Jclossischen 
Alterthumswissenschaft in systematischer Darstellung, hersg. von Prof. Dr. 
Iwan Müller. Bd H. Nördlingen, 1885, Beck. (N. 8 -r. XII, 288 1.) Az eddig
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megjelent félkötet tartalmazza a görög nyelvtant Brugmanntól, a latin 
hang- és alaktant Stolztól és a latin syntaxisnak egy részét Schmalztól.

Haupt H.y Die áeutsche Bibelübersetzung dér miit éledt erlichen 
Waldenser in dem Codex Teplensis und dér ersten gedruckten deutschen 
Bibéi nachgewiesen. Würzburg, 1885, Stahel, 1 mk. 60.

Hirsch R., Ueber schriftliche Uebungen beim Unterricht in den 
fremden Sprachen. Berlin, 1885, Gártner, 1 mk.

Hiíbschmann H., Das indogermanische Vokalsystem. Strassburg, 
1885. Trübner, 3 mk. 50.

Homemann F., Zűr Reform des neusprachlichen Unterrichts au f  
hóhérén Lehranstalten. Hannover, 1885, Meyer, 1 mk. 60.

Kleinpaul Búd., Menschen- und Völkemamen. Etymologische Streif- 
züge auf dem Gebiete dér Eigennamen. (8 -r. XX, 419 1.) Leipzig, 1885, 
Reissner, 8  mk.

Langel Jós f f  Grirchische Qötter- und Heldengesi altén. Nach anti
kén Bildwerken gezeichnet und erláutert. Mit kunstgescliichtlicher Einlei- 
tung von C. von Lützow. In 17 Lieferungen. Wien, 1885. Hölder. I. Lfrg., 
5. 1—16. Mit eingedr. Illustrationen und 3 Tafeln, Föl., 2 mk. 50.

Máhly J., Ueber vergleichende Mythologie. Heidelberg, 1885, Winter, 
80 fillér.

Marlowe's Werke, historisch-kritische Ausgabe von Hnr. Breymann 
und Albr. Wagner. I. Tamburlaine, herausg. von Albr. Wagner. (8 -r. XL, 
211 L) Heilbronn, 1885. Henninger, 4 mk.

Meisterhans K., Orammatik dér attischen Inschrift en. Berlin, 1885, 
Weidmann. (N. 8 -r. IX, 119 l.) 4 mk.

Moliere's Werke mit deutschem Commentar, Einleitungen und Er- 
kursen, hrsg. von A. Laun, fortgesetzt von W. Knörich. XIV. Sganarelle 
ou le Cocu Imaginaire, La Prim esse d'Élide Leipzig, 1885, Leiner, 175 1.

Oesterlen Theod., Studien ssu Vergil und Horae. (N. 8 *r. VII, 104 1.) 
Tiibingen, 1885, Fries, 2 mk. 40.

Ribbek Ottó, Agroikos, eine elhologisohe Stndie. (Abhandlungen dér 
k. sáchs. Gesellschaft dér Wissenschaften.) Leipzig, 1885, Hirzel. (Ln. 8 -r. 
6 8  1.) 2  mk.

Rieger Kari, Schiller s Verhaltniss zűr franz ísichen Revolution. 
Vortrag. Wien, 1885, Konegen, 36 1. 50 kr.

Saxo Grammaticm , herausgegeben von Alfréd Holder. Strassburg 
1885, Trübner. 10 mk.

Scheffler Wilh., Die französische Volksdichtung und Sage. Ein 
Beitrag zűr Geistes- und Sittengeschichte Frankreichs. Leipzig, 1885, 
Elischer. Két kötet. XIV, 332 és VIII, 296 1. 18 mk.

Seemüller J., Leitfaden zum Unterricht in dér deutschen Gramma- 
tik am Obergymnasium. Wien, 1885, Hölder, 50 kr.

Sepp Bernhard, Incerti auctoris liber de őrig iné gentis Romanae 
(fragmentum) ad fidem codicis Bruxellensis, qui exstat unious, denuo rec. 
(N. 8 -r. XV, 48 1.) Eichstátt, 1885, 1 mk. 60.

Sophokles' Tragoedien, erklárt von C. Schmelzer. 2 Bd. Aiax. (8 -r. 
132 1,) Berlin, 1885, Habéi, 1 mk. 8 0 .

Wieland und Reinhold. Originalmittheilungen als Beitráge zűr 
Geschiohte des deutschen Geisteslebens, hrsg. von Bobért Keil. Leipzig, 
1885, Friedrich, 368 1.

Közli: H ellebrant Á rpád.

Digitized by LjOOQ Le
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A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE.
1885. decz. 27.

L E lnök i mega]rltó b «uéd .

Tisztelt közgyűlés! A mióta a Budapesti philologiai Társaság 
fennáll, a mi ma már tizenegy éve, mindig engem ért az a kitün
tetés, hogy a társaság elnöke legyek. A bizalom kötelez : nemcsak 
hálára, hanem felelősségre is. Úgy de a társaság működésének 
sikere nemcsak az elnöktől, nemcsak a választmánytól, hanem a 
társaság összes tagjaitól függ. A felelősségben tehát többé-kevesbbé 
mindnyájan oszto6zkodnnk s ez s a minden oldalról tapasztalt 
buzgó támogatás bátorított engem mindannyiszor arra, hogy az 
elnöki helyet mindig njra meg njra köszönettel elfoglaltam.

Az elnök nyilvános functiói közt a legelső minden esetre az, 
a mikor a közgyűlést megnyitja s a közgyűlés szine előtt a társa
ság működéséről vagy teendőiről értekezik.

Azt a kérdést vetvén föl magamban, milyen thémával foglal, 
kodjék mai megnyitó beszédem, azt láttam, hogy alig van olyas, 
amit előbbi alkalmakkal már szóba nem hoztam volna, s amit 
ezennel is nem jó voln a részint tagtérsainknak részint a nagy 
közönségnek újra elmondanunk.

Az 1875. évi megnyitó beszédem a philologiai társaság szük
séges voltát, jogosultságát fejtegette s megfelelt amaz ellenvetésre, 
hogy a tudósok munkásságát nem kellene a Magyar tudományos 
Akadémiától elvonnunk az által, hogy a philologia számára külön 
társaságot alkotunk; megfelelt ama kérdésre, hogy a mit mi 
teszünk, nem tehetnők-e ugyanazt az országos tanáregyesület kebe
lében is.

Az 1876. évi beszédem feltüntette a fiatal társaság remény
keltő munkásságát. Ezzel kapcsolatosan figyelmébe ajánlotta a 
társaságnak a kritikát, melynek kellékeit röviden vázolta. Ott idéz
tem a magunk buzdítására a Tamerlanról szóló keleti legendát, 
mely méltó, hogy minden ember emlékezetébe vésse, ott idéztem 
Ritschlnek komoly törekvéseinkre vonatkozó szavait, melyek min
den igaz hazafit nagyobb munkásságra lelkesíthetnek.

Az 1877. évi beszédem a társaság állapotán és három évi 
munkálatain kívül az 1877. január havával megindult Egyetemes
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238 A PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE.

Philologiai Közlönyről s a tervbe vett philol. encydopaediáról 
szólott.

A társaság 4. és 5. évi működéséről szólt az 1879. évi beszé
dem. A rendes beszámoláson kívül különösen még három dolgot 
foglalt magában: rövid megemlékezést Loos József volt tagtár
sunkról, a ki nyomtalan eltűnt s még ma sejn tudni, mily gyászos 
véget ért; megemlékezést az Eötvös-szobor ünnepéről, s végre 
annak a kijelentését, hogy a philologiára nekünk magyaroknak is 
szükségünk van, s mi semmi szín alatt sem ismerhetjük el azt, 
hogy ez vagy az a tudomány ennek vagy annak a nemzetnek a 
kiváltsága.

Az 1880. évi kögyülés arra volt hivatva, hogy alapszabálya
inkat akként módosítsa, hogy a társaságot anyagi támogatást 
biztosító szilárdabb szervezetűvé tegye. A lényeges átalakulás 
küszöbén helyén volt, hogy beszédem a társaság egész múltjának 
működését röviden bár, de részletesen elősorolta.

Az 1881. évi beszédem rámutattatott arra a külömbségre, a 
a mely a mostani philol. irodalmunk s a régibb között van, s hogy 
az örvendetes haladást, a szigorú philol. módszernek köszönjük. 
A philol. módszer tüzetes méltatására s a philol. kritika jogos védel
mére kel 1882. mondott beszédem. A végén különös figyelmükbe 
ajánlom a társaság tagjainak azokat a thémákat, melyeknek tudo
mányos feldolgozása eddigelé még meg nem történt s egyenesen 
minket magyarokat illet. Minduntalan jönnek hozzám azzal a kér
déssel, milyen thémával foglalkodjanak. Azért újra figyelmeztetem 
a tisztelt tagtársakat azokra a dolgokra, a melyeket a Philologiai 
Közlöny VII. évfolyamában olvasható akkori beszédemben tanács
kép elmondottam.

Az 1883. évi beszédem a classicusok fordításának ügyét tár
gyalja. Ismerteti a Magyar tudományos Akadémiában megalakult 
Classica-philologiai Bizottság ügykörét s fordítási vállalatát, felszó
lítja tagtársainkat a közreműködésre s elmondja, mily eljárást kell 
követniök azoknak, a kiknek tehetségük és kedvük van fordítást 
vállalni. Ez is olyan dolog, a mit minden közgyűlésen újból lehetne 
elmondani. Figyelmükbe is ajánlom a t. tagtársaknak a Philol. 
Közi. VIII. 88—93. lapjait, a hol ama beszédem olvasható s egyút
tal Anakreonom Előszavát is, a mely a Class-philol. Bizottságról 
tüzetesen értekezik.

Tavaly volt társaságunk alapulásának 10. évfordulója. Beszé-
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I. ELNÖKI BESZÉD. 2 3 9

dem, melylyel a tavalyi közgyűlést megnyitottam, társaságunk 
külső történetét vázolta röviden, de lehető pontosan. E leírás okve- 
tetlen érdekes mind azokra nézve, a kik társaságunk iránt érdek
lődnek, 8 nevezetesen azokra nézve, a kik tagjaink sorába lépni 
óhajtanak.

íme tisztelt közgyűlés! eddigi megnyitó beszédeim thémái.
Ma, mikor két kitűnő tudóst: Georges Károly Ernőt és Torma 

Károlyt szándékunk tiszteleti tagoknak megválasztani, s ebbeli 
indítványunkat a t. közgyűlés szíves pártolásába ajánljuk, miről 
lehetne alkalmasabban szólanom mint arról, hogy: a philol. tár
saság az érdem iránti hódolatot is egyik kötelességének ismeri.

E kedves kötelességnek eddig is megfeleltünk s ezentúl is 
meg akarunk felelni. Emlékeztetem a tisztelt közgyűlést ama kis 
ünnepre, melyet 1875. decz. 1. Szabó István Írói pályájának 50 éves 
jubileumakor ültünk.

Jegyzőkönyveink csak száraz hivatalos stílusban tesznek 
róla jelentést; de szép leírását adta Beöthy Zsolt a Fővárosi Lapok 
XII. évf. 277. számában. Minthogy az ezen ünnepen felolvasott 
üdvözlő iratok közül csak a magam görög verse nem jelent meg 
nyomtatásban,*) mert akkor még nem volt közlönyünk, más folyó
iratokba pedig nem igen ülhetett volna, hogy a Társaság hivatalos 
irataiban ennek is nyoma legyen, jónak látom azt az összepőrölyö- 
zött epigrammát emlékül ideiktatni:

Elxóva tríjvŐ’ éot$á>v Etétpavov, £éve, 'fvwfl-t Eápiova*
8fj|i.oo Ilavvovixoío rcéXeu 

óftvet Y«p icavpíaz vfjv jjlt)viv IlTjXeíSao, 
ojívsí tî v AapttáSao rcXávTjv.

o&xéft’ 'Ojjtfrjpebjc iî TfáXirjc bxóe éajisv áiteoftaí'
KaataXíSec Moóotqc vöv Ilavvovtx'fic.

Ttj) aí> cptXoc (láXa x a*P8 aif]{ispov, a> cpíXe iráatv,
'EXXáSo? épjtYjveö?, oejivé xotirjtá, £áp<i)v. 

tol fap ooi (pépojtsv juadoo; 6X1700? ts cptXoix; ts, 
ójtvoiróXcj) 8’ ojivov xa i £te<páv(j> oié<pavov.

*) Szabó István életrajza. Dr. Márki Józseftől. Arczképpel. Magyaror
szág és a Nagyvilág 1875. decz. 5. — Ötven éves működésének méltatása 
Pfeiffer Antaltól. Magyar Állam 1875. decz. 5. Idősb Budaváry József latin 
és Pap János magyar üdvözlő költeménye u. o.
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Magyar fordításban így hangzik:

íme Szabó István arczképét látod előtted:
A görög éneknek 6 magyar énekese:

Zengi hazánk nyelvén Aohilens Peleusfi haragját,
Zengi Odysseusnak hosszú kaland-ntait.

Nem titok ám többé a homéri nagy ének előttünk:
Frigyben együtt a magyar s hellasi Múzsa-sereg!

Mind szeretünk e miatt: örvendj'ezen ünnepi napnak,
Hellas tolmácsa, lant avatottja, Szabó t 

Vedd eme hálajelet: «kevesecske, de kedves* ajándék. 
Dalnokot illeti dal, s a (koszorúst* koszorú. *)

Nem kevesbbé szép ünnep volt az, melyet 1877. ápr. 8. a 
philologia újjászületésének 100-ik évfordulóján ültünk. Az nap volt 
épen száz éve, hogy Wolfot a göttingai egyetemen philologiai stu- 
diosus-nak beiktatták, az első eset, hogy valaki e néven egyetemi 
hallgatónak iratkozott. Az ünnep eszméjét a budapesti egyetem 
philologus hallgatói pendítették meg s azért az ünneplő szerep 
kiválólag ő nekik jutott. (Lásd Ábel Jenő Wolf és eláss, philologia 
czimü értekezését az Egyet, philol. Közlöny I. 428. sköv. lapjain 
Értesítő a budap. phil. társaság köréből II. évfolyam 2., 3.—4. lap.)

1878-ban Theodorus Géza halálának 400-dik évfordulóját 
ünnepeltük (Dr. Keleti Vincze, Közi. II. 446. sköv. lapjain).

1881-ben Heinsius Miklós halálának 200-ik évfordulóját 
(Dr. Fináczy Ernő, Közi. V. 758. sköv. lapjain).

Az idén Muretus halálának 300-ik évfordulóját (Némethy 
Géza, Közi. IX. 665. sköv. lapjain). *

Mikor Ritschl Frigyesnek, a jelen század princeps philol ogo- 
rum-ának halála hírét vettük, magam emlékeztem meg e nagy 
emberről az 1876. decz. 6. tartott gyűlésen. (Lásd közlönyünk I. 
168. sköv. lapjain).

Teuffel halálakor dr. Kont Ignácz tagtársunk járt el az érde
mes tudósról való megemlékezés tisztjében az 1878. ápr. 3. tartott 
ülésünkön.

P. Thewrewk Árpádnak «Egy veterán szanszkrit tudósunk*

*) «kevesec8ke, de kedves* Homérból vett kitétel. Az utólsó verset 
bajos volt fordítani, mert a görögben szójátékkal végződik. T. i. István 
keresztnév a görög stephanos, mi koszorút jelent. «Hozunk neked dalnoknak 
dalt, neked Stephanosnak stephanost*.
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t. i. Tamaskó Istvánról szóló teijedelmes értekezése, mely Közlö
nyünk V. évi. 177—191. és 275—293. lap. jelent meg, még külföl
dön is figyelmet gerjesztett.

Szepesi Imre emlékezetét Pfeiőer Antal újította meg előttünk. 
(Lásd Pesti Napló 1875. 107., 108. és 109. sz.)

Részt vettünk továbbá a Mantuában felállítandó Vergilius- 
szobor, az Aquilában felállítandó Sallustius-szobor, a gothai gym- 
nasiumban felállított Marquardt- szobor költségeinek fedezésére 
rendezett adománygyűjtésben.

Részt vettünk az Eötvös-szobor s a Fábián-emlék leleplezése 
ünnepében, részt a Miklosich, Bonitz, Spengel és Szilágyi István 
jubileumában.

A Fábián- és Szilágyi-ünnepről, minthogy mind a kettő a 
most lefolyt egyesületi évünkbe esett, még külön is meg kell emlé
keznünk, kissé bővebb jelentést kell tennünk.

Az aradi Fábián-ünnep, mely f. é. szept. 20. folyt le, a mint 
azt igen találóan megjegyezték róla, valóságos philologiai ünnep 
volt. Oly férfiúnak a házát díszítették emléktáblával, a ki különö
sen cl&ssicus-fordításaival érdemelte ki magának a hálás utókor 
elismerését.

Az élénk részvét, a kitűnő rendezés, az elmondott beszédek: 
fő leg  Jancsó Benedek gondosan kidolgozott, találóan ecsetelő, igazi 
eloquentiával előadó beszéde s Ballagi Mórnak s Tóth Lőrincznek 
fenkölt szellemű megemlékezései oly annyira emelték az ünnep 
niveauját, hogy a fővárosnak is becsületére vált volna. Ezen ün
nepre a Kölcsey-egyeBÜlet a Budapesti philologiai Társaságot is 
meghítta s én kedves kötelességemnek tartottam e meghívásnak 
engedni. Minthogy a Kisfaludy-társaság s a Budapesti tudomány- 
egyetem is felszólított volt, hogy az ünnepen képviselőjük legyek, 
mind a három testület részéről egy-egy koszorút vittem az emlék
tábla díszítésére. A leleplezés előtt Institoris Kálmán, Arad városa 
főjegyzője mondott az ünneprendező bizottság nevében érczes han
gon előadott lendületes beszédet. E beszéd után hullott le a lepel 
az arauybetűs márványtábláról s akkor léptem a tribüné közepére 
s a következő szavakkal fordultam az élénk részvétből áthatott 
nagy és díszes közönséghez:

Tisztelt közönség!
A Budapesti philologiai Társaság, a Kisfaludy társaság s a 

Budapesti tudomány-egyetem bölcsészeti karának nevében jelenek
PhilologUi KöM nj. X. 2. 16
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242 A PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE.

meg Arad városának magasztos ünnepén. A koszorú, melyet min- 
denik testület részéről hozok, csak egyszerű symbolnma annak a 
koszorúnak, melyet az ünnepelt férfiúnak saját érdemei fonnak 
maradandó neve közül. A rideg világ ugyan azt mondja, ha valaki 
tehetségeit hazájának szenteli, az nem érdem, az kötelesség. Meg
engedem ; de ha valaki hazafi erényeit úgy gyakorolja, kötelességeit 
úgy teljesíti, hogy embertársai közül kiválik, azt a történelem 
színe előtt bátran érdemnek kell felrónunk. Ily kiváló ember érde
mének hozza ma Arad városa s Arad városával együtt az egész 
nemzet hálás elismerése adóját.

Koszorúinkat azzal az óhajtással tűzzük emlékére, hogy vala
mint a Memnon-szobor, valahányszor a kelő nap sugara érinti, 
csodaszerüen megzendül: ép úgy szólaljon meg szívünkben hálánk 
és kötelességünk érzete, valahányszor Fábián emléke szemünkbe 
ötlik.

Éljen Arad városa, melynek ily dicső polgára volt, s éljen e 
dicső polgár emléke a jelen és jövő nemzedék örök buzdítására.

E rövid beszéden kívül még a következő emléksorokkal is 
járultam az ünnephez, a melyeket a bankett alkalmával osztottak 
szét:

Éljen e város, a mely márványtáblára jegyezte 
Hű polgárának érdem-övezte nevét.

Legszebb hála, hahogy méltó koszorúzza a méltót:
Ott van Arad neve is a haza pantheonán.

A mi a Szilágyi-jubileumát illeti, melyet f. é. nov. 17. ültek 
meg s mely mind az ünnepelt mind az ünneplők tekintetéből szin
tén első rangú ünnep volt, sajnálattal kell jelentenem, hogy abban 
csak írásban s nem személyesen vehettünk részt. Üdvözlő levelünk 
melyet az ünnepelthez intéztünk, így szólt:

Mélyen tisztelt Igazgató Ú r! Minthogy a Budapesti philolo
giai Társaság tagjai közül jelenleg egy sem ér rá, hogy a társaságot 
a f. é. nov. 17. Mármaros-Szigeten tartandó ünnepen képviselhetné, 
a választmány a mainapi ülésében azt határozta, hogy legalább levél 
útján fejezi ki az említett jubileumban való részvételét

Negyven évi tanárkodás, még pedig oly gazdag sikerrel, mely 
nemcsak Mármarosmegyére szorítkozik, hanem a jeles tanítványok 
által országszerte elteljed, méltó, hogy minden hazafi, minden haza
fias testület, részéről hálás elismerést arasson.
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A mi társaságunk tehát csak kellemes kötelességet teljesít, 
mikor Mélyen tisztelt Igazgató Urat jubileuma alkalmából, mara
dandó érdemeiért, a legmélyebb hálával s azzal a forró óhajtással 
üdvözli, hogy

Seras in offilum redeas dinque 
Lsetus intersis populo I

Budapesten 1885. nov. 11.

Ábel Jenő Ponobi T hewrewk Emil

a társaság L titkára. aBndapesti Philologiai Társaság elnöke.

E jelentés után áttérek a már fönt megpendített indítvá
nyunkra, melynek elfogadása tiszteleti tagjaink sorát két díszes 
névvel fogja gyarapítani. Budenz József, Hunfalvy Pál, Schott 
Vilmos, Télfy Iván és Vámbéry Ármin tiszteletbeli tagjainak közé 
iktatjuk ma Georges Károly Ernőt és Torma Károlyt.

Georges, a ki épen tegnap töltötte be 79. évét s múlt márcz. 4. 
ünnepelte doctoratusának 50. évfordulóját, ezelőtt 57 évvel, még 
mint lipcsei studiosus, lépett a lexicographiai pályára, a melyhez 
mindig hÜ maradt s melyen oly sikert aratott, a minőt egyes ember 
aratni képes. Az összes latin szótárak közül az övé a legmegbízha
tóbb, a legönállóbb, az ő szerzette kincséből élődnek a hasonló 
szótárak szerzői. Elvitázhatatlan érdemeit ismeri minden szakem
ber, s örömmel be is vallották az idei jubileum alkalmával, a mikor 
az ünnepelthez nemcsak Németország legkülönbözőbb részeiből, 
hanem Angolországból, Francziaországból és Oroszországból is 
érkeztek az elismerésről és háláról tanúskodó hódolatok. Az nap a 
góthai gymnasium Emestinum tanítótestülete, melynek 1839—1856. 
ő is tagja volt, egy fogadalmi táblaalakú feliratot nyújtott át neki, 
melynek szép latin szövegét dr. Ehwald szerzette, melyet az 
1885. évi Programm des herzogl. Gymnasium Emestinum zu 
Gotha 34. lapján olvashatni.

A mi minket magyarokat különös hálára kötelez Georges 
iránt, az, hogy ő ama kevés németországi tudósok egyike, a kik a 
magyarországi törekvéseket szíves örömmel s buzdító részvéttel 
méltatják.

A külföldinek adván udvariasságból az elsőséget, áttérünk 
másik ajánlottunkra Torma Károlyra. Szükséges-e mondanom, 
hogy ki ? nem ismeri-e nevét, működését minden művelt magyar 
ember ? Ismerik bizony csak azt nem ismerik eléggé, hogy hazai

16*
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tudományosságunk ama kevés embereink közé tartozik, a kiket a 
külföld ijrazi tudósoknak elismer s hogy őt épen alapos, fáradhatat
lan volta miatt tőlünk irigyelik. Társaságunké volt ő eddig is. Ezen
túl azt akarjuk, hogy ne csak miénk, hanem kitüntett miénk legyen.

Ajánlom mind Georgest mind Tormát a választó közgyűlés
nek szíves figyelmébe s ezennel az 1885. évi közgyűlést megnyi
tódnak nyilvánítom.

Budapest 1885. deoz. 27.
Ponori Thewrewk Kmil.

n . Titkárt jelentés.

Mélyen tisztelt közgyűlést Az elmúlt társasági esztendőről,melyről 
szerencsém van a mélyen tisztelt közgyűlésnek jelentést tenni, alig 
mondhatok egyebet, mint amit mult évi titkári jelentésemben az 1884-ik 
évről mondottam, hogy t. i. bár a dolog természeténél fogva nem tün
tethet fel csillogó eredményeket, mégis a lassú bár, de biztos haladás 
kétségbevonhatatlan jeleit adja, hogy megnyugvással és megelégedéssel 
pillanthatunk rá vissza. És az imént lefolyt évre talán még inkább, 
mint az azelőttire, mert egyrészt nagyobb mértékben szaporodott társasá
gunk tagjainak száma, másrészt pedig annyira megközelítettük az 
egyensúlyt kiadásaink és bevételeink között, hogy biztosan remélhetjük, 
hogy a jövő esztendőben a deficit szó már nem fog szerepelni társasá
gunk költségvetésében.

Mig 1884-ben tagtársaink száma összesen tizennégygyel szapo
rodott, addig az elmúlt évben ismét 13 rendes és 36 levelező taggal, 
összesen 49 taggal szaporodott. Sajnos azonban, hogy ezen felette örven
detes haladással szemben, mely kivált egyetemi hallgatóink tudományos 
szellemét tünteti fel kedvező színben, mint minden évben, úgy ebben 
is több tagtársunk gyászos elhunytáról kell megemlékeznem. Ebben az 
évben vesztettük el Gajári Lajos reményteljes fiatal philologust, Knoll 
Károlyt, társaságunknak két esztendőn át buzgó pénztámokát, és Mai- 
mosi Károlyt, a jeles philologust és tanférfiút, választmányunk legbuz
góbb tagjainak egyikét, ki társaságunk ügyei iránt mindvégig a legoda- 
adóbb érdeklődéssel viseltetett. Áldás poraikra I — A jelentésem elején 
említett második örvendetes pontra, pénzügyi viszonyaink rendezésére, 
később, mikor a pénztárvizsgáló bizottság jelentését lesz szerencsém 
előterjeszteni, lesz még alkalmam visszatérni; azt azonban már itt kell 
felemlítenem, hogy a legfontosabb körülmény, melynek köszönhetjük 
az elért eredményt, a mult közgyűlés azon határozata, hogy társaságunk 
közlönyének terjedelmét a lehetőségig megszorítsuk. Közlönyünk 9-ik 
évfolyama csak 46 ívből áll, mig a 8-ik 63 ívből állott, 23 ívvel többől,
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mint a mennyire kötelezve vagyunk. Reméljük azonban, hogy társasá
gunk viszonyainak javulásával a szerkesztőségnek ismét szabadabb kezet 
engedhetünk és oly tejedelemben adhatjuk ki közlönyünket, a milyenben 
a tudomány és az irodalom érdekei megkívánják.

Mert azt talán szabad e helyen is hangoztatnom, hogy közlönyünk 
ezen évben is megfelelt méltányos követeléseknek. Minden tudomány- 
szak, a melynek művelése fel van véve programmunkba, képviselve van 
benne, leggyengébben sajnos ismét a classica philolo gia, melynek pedig 
az első helyet kellene benne alapszabályaink értelmében is elfoglalni, 
mint a melynek nálunk az Egyetemes Philologiai Közlöny az egyedüli 
szaklapja. A felszólítás, melyet a múlt évben szakembereinkhez intéz
tem, hogy iparkodjanak Közlönyünk ezen hiányán segíteni, eredmény 
nélkül maradt, a classica philologia közlönyünk. IX-ik évfolyamában 
sincsen jobban képviselve mint volt a nyolozadikban, bár ami van benne 
classica philologiai tartalmú értekezés és könyvismertetés, szigorúbb 
követeléseknek is megfelel.

Avval az óhajtással fejezem be jelentésemet, hogy az Egyetemes 
Ph. Közlöny jövő évfolyamában a classica philologia nemcsak belső ér
tékre nézve meg fog maradni az eddigi niveaun, hanem kiterjedésre 
nézve is elfoglalja az őt megillető helyet. Dr. Ábel Jenő.

ü l. A pénitárriugili bisottság jelentése.
Mélyen tisztelt közgyűlés 1 A társaság választmánya bennünket 

alulirottokat avval bízott meg, hogy vizsgáljuk meg a társaság pénztárát 
és vizsgálódásunk eredményét a jövő évi költségvetéssel együtt a társa
ság ügyrendének 3-ik pontja értelmében terjeszszük a t. közgyűlés elé. 

Ezen megbízást a következőkben van szerencsénk teljesíteni:
A társaság bevétele 1885-ben: A társaság kiadása 1885-ben:

frt kr. írt kr.
1. Áthozat 1884-ről... ... 100 51 1. Az akadémia portásának 10 —
2. Előfizetés..................  504 30 2. A pénztárnok szolgá-
3. Tagdíj ..................  984 50 jának ..................  10 —
4. Oklevél....................... 16 — 3. A terem költsége ... 28 24
5. Akadémiai segély ... 1000 — 4. Visszafizetett tagdíj — 40
6. Visszakapott írói díj ... 23 — 5. * oklevéldíj 4 —
7. Postai megbízás költsége 1 37 6. > előfizetés 4 50
8. Egyes füzetekért ... ... 1 20 7. írói tiszteletdíjak __ 523 50

Összes bevétel 2630 38 8. A Franklin társulatnak 1000 —
Ezen kívül van még a társa- 9. A pénztárnok tisztelet-

ságnak egy 200 írtról szóló taka- díja ..120 —
rékpénztári könyvecskéje. 10. Könyvállványért ... 9 10

11. Törzskönyyért ...... 2 80
12. Postai megbízások költ

sége ........... . ... 26 53
Összes kiadás 1619 07

II. TITIfÁpi JELENTÉS. 2 4 5
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Az összes maradvány, melyet a jövő 1886-ik évre átviszünk, 891 
frt 81 kr. készpénzben és egy 200 írtról szóló takarékpénztári könyvecske.

Ennek kapcsán azt indítványozzuk a tisztelt közgyűlésnek, hogy 
Cserhalmi Samu úrnak, ki Knoll Károly halála óta a választmány meg
bízásából a pénz tárnok teendőit ideiglenei minőségben vezette, a fel
mentvényt megadja és a fentebbi jelentést vegye tudomásúl.

Egyúttal van szerencsénk a társaságnak a választmány által a 
jövő évre mepállapított költség*előirányzatát előterjeszteni.

A társaság bevételé 1886-ban: A társaság kiadása 1886-ban:
frt kr. frt kr.

1. Áthozat 1885-ből ... 891 81 1. A Franklin-társulatnak
2. Előfizetés................ . 600 — tartozunk ... ... 2426 72
3. Tagdíj ..................  1070 — 2. Az Egy. Pli. K. nyomta-
4. Tagdíj-hátrálék ......... 845 — tása_______  1400 —
5; Előfizetők hátráléka 100 — 3. írói tiszteletdíjak ... 500 —
6. Oklevelekért............. 40 — 4. A pénztárnok tisztelet-
7. Az M. T. Akadémia se- díja ............ . ... 120 —

gélye ______  1000 — 5. Folyó kiadások ______ 100 09
Összes bevétel 4546 81 Összes kiadás 4546 81

és egy 200 frtról szóló takarék
pénztári könyvecske.

Amint a mélyen tisztelt közgyűlés láthatja, biztosan remélhetjük, 
hogy a társaság deficitjét a jövő esztendőben egészen födözhetjük, sőt 
közlönyünket is valamivel nagyobb terjedelemben tehetjük közzé, föl
téve, hogy a tagdíj -hátrálókok (912 frt 40 kr.) legnagyobb része a választ
mány által praeliminált összegben (845 frt.) tényleg befoly. Felette 
kívánatos volna tehát, hogy társaságunk azon tisztelt tagjai, kik tag
díjukkal hátrálékban vannak, tartozásukat minél előbb rójják le és ez 
által lehetővé tegyék társaságunk anyagi viszonyainak rendezését. 

Ajánljuk e költségvetést a t. közgyűlésnek elfogadás végett. 
Budapesten, 1885. deoz. 27-ikén.
Ponori T hewrewk E mil Dr. Á bel Jenő.

elnök. Dr. H einrich Gusztáv.
Dr. Riedl F rigyes.

IV . Jegyiftktfnyv a  köagyűlésrftl.

Elnök: Dr. Ponori Thewrewk Emii. — Jegyzó: Dr. Ábel Jenő.
A társaság szavazóképes tagjai közül jelen voltak: Dr. Ábel Jenő, 

Dr. Angyal Dávid, Dr. Beöthy Zsolt, Dr. Csengeri János, Cserhalmi 
Samu, Dr. Fináczy Ernő, Dr. Fröhlich Róbert, Dr. Gyomlay Gyula, Dr. 
Heinrich Gusztáv, Dr. Kassai Gusztáv, Király Pál, Köpesdi Sándor,
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Lintner Lajos, Dr. Magdola József, Dr. Maywald József, Dr. Peoz 
Vilmos, Dr. Riedl Frigyes, Szerelemhegyi Tivadar, Dr. Szilasi Mór, 
Dr. Szinnyei József, Dr. Ponori Thewrewk Emil.

1. Elnök a fentebb köbölt beszéddel megnyitja áz ülést.
2. A társaság első titkára előterjeszti jelentését a társaság mait 

évi működéséről (1. fent). A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi.
3. Az első titkár előteijeszti a választmány által kiküldött pénz

tárvizsgáló bizottság jelentését, valamint a társaságnak a választmány 
által a jövő évre megállapított költségelőirányzatát.

A közgyűlés e költségvetést elfogadta.
4. Következnek a választások. Elnök a szavazatszedő bizottságba 

Király Pál, Dr. Csengeri János és Dr. Gyomlay Gyula társasági tagokat 
jelölte ki.

A választások eredménye a következő:
Szavazott mindössze 19 tag, később 20 tag.
Elnökké Dr. Ponori Thewrewk Emil egyhangúlag, alelnökké Dr. 

Heinrich Gusztáv 16 szavazattal választatott meg; 3 szavazat Dr. Beöthy 
Zsoltra, 1 szavazat Dr. Maywald Józsefre esett.

Pénztámokká Cserhalmi Samu egyhangúlag, másodtitkárrá Dr. 
Pecz Vilmos 18 szavazattal választatott meg, egy-egy szavazat Dr. Csen
geri Jánosra és Dr. Fináczy Ernőre esett.

Főváron választmányi tagokká választattak: Dr. Beöthy Zsolt 17, 
Dr. Csengeri János 20, Dr. Fináczy Ernő 20, Dr. Fröhlioh Róbert 19, Dr. 
Gyomlay Gyula 18, Dr. Kassai Gusztáv 20, Király Pál 19, Köpesdi Sán
dor 20, Dr. Maywald József 20, Dr. Pozder Károly 19, Dr. Riedl Frigyes 
20, Dr. Szinnyei József 20 szavazattal. Azonkívül kapott még Bermüller 
Ferencz 4, Dr. Hóman Ottó 1, Dr. Angyal Dávid 1 szavazatot.

Vidéki választmányi tagokká egyhangúlag választattak: Dr. Bászel 
Aurél, Dr. Boros Gábor, Hehelein Károly, Dr. Keleti Vincze, Dr. Lipp 
Vilmos, Náthafalussy Kornél, Dr. Ortvay Tivadar, Petrovicli Ferencz, 
Pirchala Imre, Spitkó Lajos, Dr. Szamosi János, Veress Ignácz.

Tiszteleti tagokká Dr. Georges Károly és Dr. Torma Károly egy
hangúlag megválasztattak.

Egyéb tárgy nem lévén, Elnök a közgyűlést feloszlatja.
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Alpheus Mityleneustól.
Anth. Pál. IX. 96.,

íme a téli vihar béfatta havával a tyúkot,
Mint ez szárnya alá rejti a kis fiait.

Végre megölte a fagy: mert híven védte családját 
A zúzos széltől a mennynek a fellegitől.

Oh Prokne s Medeia, piruljatok ott Aoheronnál,
Látva ti ember-anyák, szárnyasok anyja minő t

P. T. E.

n y í l t  t é r .*)

Tekintetes Szerkesztő Ur! Az Egyetemes Philologiai Közlöny 
1885. évfolyamának utolsó füzete (a 699—705. lapokon) az Országos 
Közoktatási Tanácsnak • Rendszeres Franczia Nyelvtanomra* vonatkozó 
egyik bírálatát hozta, melynek Dr. Hunfalvy Pál nagynevű tudósunk a 
szerzője. Erre és az Országos Közoktatási Tanácsnak másik bírálatára 
(melyet másolatban névtelenül kaptam volt meg) több alapos oknál 
fogva terjedelmes Ellenbírálatot írtam. Az Ellenbírálatot még november 
havában terjesztettem föl a Nagym. Ministeriumhoz, s mihélyest (az ügy 
elintézése után) visszakerül, azonnal átküldőm a Tek. Szerkesztő Urnák 
közlés végett.

De mivel Ellenbírálatom az Országos Közoktatási Tanácsnak 
mindkét bírálatára kitérjeszkedik, arra kérem a Tek. Szerkesztő Urat, 
méltoztatnék az Országos Közoktatási Tanácsnak könyvemre hozott 
másik bírálatát is nyilvánosságra hozni: mert mind a kettőre egyszerre 
kívánok felelni. Ezt kívánja az Országos Közoktatási Tanács, a bíráló 
urak, a könyvkiadó társulat és az én személyes érdekem is.

Kérelmem ismétlése mellett, vagyok a Tek. Szerkesztő Úrnak.
Lőcse, 1885. deczemb. 26.

őszinte tisztelője 
T hbisz Gyula, főreáliskolai tanár.

*) E rovat tartalmáról nem vállalunk felelősséget. — A második 
bírálat közlése az ellenbirálat tartalmától függ. Ha ez utóbbi magában is 
teljesen megérthető és méltányolható, nem tartjuk a második bírálat köz
lését szükségesnek. Szerk.
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Tagdíjfizetések:
Az * Egyetemes Philologiai Közlöny* f. évi I. füzetében közölt és m. é. 

deczember 23-án kelt nyugtázás óta'fizettek:
1 8 8 4 -re : R endes tag  t Dr. Hegedűs István, Kolozsvárott. — Dr. Csen

geri János, Budapest.
188b*re: R endes ta g :  Király Pál, Budapest: — Remsey István, 

Arad. — Dr. Hegedűs István, Kolozsvár.— Dr. Csengeri János, Badapest, 
2 irtot. — R en d k ívü li ta g  : Dr Balassa József.

1686-ra : Rendfcs ta g :  Káposztássy Jusztinján, Eger. — Müllner 
Mátyás, Sopron. *— ifi. dr. Reményi Ede, Budapest—  Schill Salamon, Budai
pest. — Barbarks L. Róbert, Baja. — Cserhalmi Samu, Budapest. — Dr. Boros 
Gábor, Nagy-Szeben. — Dr. Kele‘i Vinoze, Beszterczebánya. — Dr. Balassa 
József, Budapest. — Dr. Hegedűs István, Kolozsvár 1 irtot. — Bartal Antal, 
Budapest. —. Dr. Fröhlich Róbert, Budapest. — Dr. Kont Ignácz, Issoire, 
Francziaország. — Dr. Pecz Vilmos, Budapest. — Petrovios Ferencz, Nagy
várad. — Zanathy Bódog, Kőszeg. — Dr. Kresméry Károly, Erzsébetváros. 
Rendki-rttll ta g :  Némethy Géza, Budapest. — Steuer János, Budapest. ■

1 8 8 7 -r e : R en det ta g : Dr. Boros Gábor, Nagy-Szeben, 1 irtot.
O k lev é lé r t: Dr. Balassa József. — Acsay Ant ii. — Müllner Mátyás. ■— 

Buríán János. — Bauer Simon. — Krasznyánszky Károly. — Lázár V. 
István. — Dr. Kircz Jakab. —• Dr. Pafcrubány Lukács. — Mészáros Lajos. — 
IQ. dr. Reményi Ede. — Dr. Praáek Gyula. — Túri Mészáros István. ;

Előfizetések:
1886-ve : Szilágyi József Pápán.— M. k'ir. kózéptanodai tanárképezde, 

Kolozsvárott. — Lászlófy Kamill, Győrött. — Főgymnasium, Trencsénben. — 
Coki Lajos, Marosvásárhelyen. — Főgymnasium, Nagy becskereken. — FŐgym- 
naaium Szombathelyen.

1 8 8 6 -r a : Kir. kath. főgymnasium, Eperjesen. — Franki István, 
Újvidéken. — Főreáliskola Körmöczbányán. — IQ. Klein Mór, Aradon. — 
Főreáliskola, Kassán. — Seelinger Károly, Lőcsén. — Főgymnasium Szabad
kán, I. félév. —. Székely-Mikó-kollegium, Sepsi-Szt.*György. —- Ev. reform, 
gymnasium könyvtára, Mező-Túron. — Trócsányi Bertalan, Sárospatakon. — 
Kath, főgymn., Nagy-Kanizsán. •— Állami főreáli&kola . igazgatósága, Déván.
I. félév. — Egyesült protest. főgymn. tanári kara, Rimaszombatban. — Ev. ref. 
Kúntanoda, Szászvároson. I. félév. — Róm. kath. főgymn. Kecskeméten, — 
Állami gymn., Munkácson. — Kir. főgymn., Lőcsén. — (Jnit. gymnasiunj, 
Székely* Keresztáron. — Csiki Lajos, Marosvásárhelyen. — Ág. ev. főgymn., 
Rozsnyón. — Ref. gymn. tanári kara, Kunszentmikloson. 5 frt. — Dr. Haynalü 
Lajos, kalocsai érsek. —  Érseki gymn., Nagyszombatban. — R. k. fósrymn., 
Péosett. —> Szt.-Benedekrendi székház, Esztergomban. — Szt.-Benedekrendi szék
ház, Komáromban. — Rét collég, könyvtára, M.-vásárhelyen.— R. kath. főgymn. 
igazgatósága, Cs.-Somlyón. — Gymn. igazgatóság, Léván. —-Gymn. tanári könyv
tár, Podolinban, I. félévre. — Szt.-Benedekrendi székház, Győrött. — Ref. gymn.. 
Békésen. — Bethlen főtanoda, N.-Enyedeo. — Ref. főgymn. könyvtára, H.-mezö- 
Vásárhelyen. — Bln»n N. hirlapelőfizetési irodája, Sopronban. — Kath. gymn.
S.-A.-Ujhelyen. — Ref. lyceum, Kecskeméten. — Ref. collegium. tanári kara, 
Kolozsvárott. Ev. ref. gymn. tanári kara, Zilahon. — Ev. ,gymnasium, 
Besztercebányáu.— Kir. kath. gymn. igazgatósága, Zsolnán. — Állami polg. 
iskolai tanitóképezde, Budapesten. — Somogyi könyvtár, Szegeden. — ÁUami 
főgymn., Losonczon. — Ev. ref, főgymn. könyvtára, Miskolcon, I. félévre. — 
Kath. fdgyinn. igazgatósága, Kassán. — Unit. gymn. könyvtár, Tordán. — 
Róm. kát. főgymn., Veszp émben. — Pfeifer Ferdinánd, Budapesten, 3 pél
dányra. — Stein János, Kolozsvárott. — Ev. ref. gymn. Kisújszálláson. — 
Városi polgári fiúiskola, Szentesen. •— Kegyesrendi főgymnasium, Bpesten. — 
Ev. főgymn., Budapesten. — Zircz-ciat.-rend társháza, Baján. — Főgymn. 
Nagy becskefékén. — Főgymn. Szarvason. —- Községi gymnasium Zentán. — 
Főgymn., Szombathelyen.

Kelt Budapesten, 1886 január 27-én. C se rh a lm i S a m u ,
a budapesti philologiai tára. pénztárnoka.
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CSENGERY ANTAL

ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁL
Öt kötet, 2091 lap.

Ára fűzve 10 frt, vászonkötésben 12 frt.
N '

Főbb ta rta lm a :

I. köt. Történeti tanulm ányok és je llem rajzok, 1. A kiadó elő
szava. — Tanulmányok a magyarok ős vallásáról. — Nyugotázsia őstörténetei 
az ókiratok világánál. — A scythák nemzetisége. — Kealismus és ideálisaim. — 
Egyiptom míveltsége. — A keleti ügy és Kelet polgárosítása.

II. köt. Történeti tanulm ányok és je llem rajzok , 2. Nagy Pál. — 
Beöthy Ödön. — Szentkirályi Móricz, — Dessewffy Aurél gróf, — Eötvös 
József báró. — Szemeve Bertalan. — Szalay László. — Egy pár vonás 
Dessewffy József és Kazinczy Ferencz jellemzéséhez. — Adatok Kossuth 
jellemzéséhez.

III. köt. D eák  Ferencz, Történetírók és a történetírás. Beák Ferencz
emlékezete. — Deák békeszövetsége Windiscbgraetznól. — Macaulay és 
Thierry Ág. — Lamartine. — Ranke. — Gróf Teleki József. — Szalay László. — 
Csehország történetírója és története. — Művészek levelei a XV. és XVI. szá
zadból. — Római történet Róm ában: Thierry Amadé. — Macaulay. —
"Washington. —*-■ Két lap a mii történetből.

IV. köt. P u b lic ista ! dolgozatok és beszédek. Városi ügy. — Töredék 
eszmék a községek rendezése körül. — A magyar főrendiház. — Mi történjék 
a főrendekkel? — A közigazgatásról. — Községi rendszer eredete. — A házi- 
adó Magyarországon. — A katonai élelmezés és beszállásolás története Magyar- 
országon. — Horvátország. — Az illyrismus eredete és története 1848-ig. — ‘ 
Fiume és tengermelléke. — Az lSHl-iki követ választás előtt. — A bihari 
választókerület elnökéhez.— A sajtószabadságról. — Gálbory Sámuel barátom
hoz Biharban. — A megyék visszaállítása ügyében. — Beszéd az 1865-iki válasz
tás után. — A közös ügyekről és azok elintézése módjáról szóló javaslat 
tárgyalásakor. — A közös költségek arányát megállapító egyezméuy bemuta
tásakor. — A delegatiók hatáskörének tágítása ellen. — Az 1869-iki ország- 
gyűlés előtt. — A kis-marjai választók értekezletéhez. — A jegybank ügye
ljen. — A nagykanizsai kerület választóihoz (három beszéd I87íi, 1875 és 1878.) — 
A Szlávy-ministerium első lemondásakor. — Az önkormányzatról.

V. köt. Közgazdasági s közmivelődési dolgozatok. Hitelintézet. — 
Emlékirat a magyarországi vasutak tárgyában. — Népbank a ezzel összekötött 
takarékpénztár terve. — A tudományos akadémiák s különösen a M. Tud. 
Akadémia. — A közoktatási költségvetés tárgyalásakor. — Gymnasium és 
reáliskola. — Az angol nevelési rendszer. — A régi remekírók és ellenei. — 
.A polgári iskolákról. — A szakoktatásról. — A jog- és államtudományi kar 
reformja. — Könyvismertetések. — Színház és színművek bírálatai. — Élet
rajzi adalékok.

rt*NKim TÁRSULAT MYOHOAJA.

K IL IÁ N  F R IG Y E S BIZOM ÁNYA, B U D A PE ST .
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