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•Menade bal püki balt, egy emberiségnek egy nyelvet, ezt 
választotta jelszavául a legújabb és kétségen kívül legelteijedtebb 
világnyelv feltalálója, Johann Martin Schleyer, litzelstetteni és mai- 
nau-szigeti róm. kath. plébános, Konstanz mellett, Badenben. 
£  tudós 1831-ben született Oberhudában, Badenben, a hol atyja 
főtanító volt. Egész életében nyelvtanulással foglalkozott; ötven 
nyelvnek, a többi közt a chinainak, egy anstraliainak, három afri
kainak és majdnem valamennyi európainak szerkezetét a gondol
kodásaid omány és nyelvbölcselet törvényeinek alkalmazásával 
szétbontotta és megvizsgálta, hogy mi valamennyiben feltalálható 
közös vonás, mi bennök a megérthetést elősegítő elem, mi teszi 
egyiket vagy másikat határozottabbá, világosabbá a többinél és 
viszont mi a fölösleges vagy épen határozatlan, homályos, követ- 
kezetlen bennök. így akart a nyelvben nyilvánuló emberi elme 
logikus törvényeinek ismeretére jutni, hogy ez általános törvénye
ket alkalmazva oly nyelvet alkosson, mely a legnagyobb egysze
rűségen és könnyűségen kívül a többi nyelvnek összes jelességeit 
magában egyesítse, hibáiktól, fogyatkozásaiktól pedig mentt legyen. 
A feltaláló eljárása tebát egészen helyes. A többi tudós, a ki 
világnyelvet akart kitalálni, már pedig ilyen meglehetősen sok 
volt: Descartes, Leibniz, P. Mer8enne, Becher, Wilkins a XVII-ik 
században, Berger, de Cornel, Vater, de Marmieux, Wolke, Bűdet, 
Chambry, Sicard a XVIII. században, Nather, Schmied, Nietham- 
mer, Stein és a kopenhágai tudományos akadémia e század elején, 
végre Sinibaldo de Mas, Parat, Paic, Gablenz, Pizo, Sudre,Ochando, 
Holmar, Caumont, Gajewski, Lambert, Letellier, Steiner és Bach- 
maier a legújabb időben, sőt több hazánk6a is, Kalmár, Réthy 
András, Gáti István és Kovácsházi István részint fogalomírást talált 
ki, melyet minden nép a maga nyelvén olvasott volna, mint pél-
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250 POZDER KÁROLY.

dául a mennyiségtudomány, csillagászat, chemia vagy a nemzet
közi tengerészeti jelző-codex jeleit; részint az összes fogalmaknak 
bölcseleti meghatározásán alapuló és betüösszetétellel ki is mond
ható philosophiai jelírást, melyben szintén minden fogalomra

* külön jelt és a mondatban való viszonyára e jel módosítását hasz
nálták; részint a meglevő természetes nyelvek egyikét vagy mási
kát, mely lehető leginkább van elterjedve, torzította el valami szel
lemes módon, hogy a többi nemzetek esze és szája járásának 
leginkább megfelelővé, legkényelmesebbé tegye. Mind a három 
rendszer nagyon kevés haszonnal kínálkozott, de annál több nehéz
séggel járt. Az első, az ideographikus, olyan nehéz, mint a chinai 
írás, úgy hogy nagy tudós lett volna, a ki két-háromszáz szónak 
jelét le tadta volna írni; aztán az egyes jelek megtanulásának ne
hézségén kívül ott volt az a kérdés, hogy miképen kell e jeleket a 
mondatban egymással viszonyba hozni, tehát valamely meglevő 
nyelvrendszer eljárását kellett elfogadni, miáltal a többi nyelvcsa
lád népeinek a magok nyelvén való olvasás nagyon meg volt nehe
zítve. Például ha két jel fejezte ki azt hogy in űrbe, akkor az egyik 
jel pnepositio volta nagyban megnehezítette azt, hogy a magyar 
igy olvassa: városban, a miben a jelek rendje fordított és tulajdon
kép csak egy jel szükséges; Pedig azt fogjuk egész fejtegetésünkön 
végig látni, hogy mennél inkább közeledik bármely világnyelv vala
mely természetes nyelvhez, annál inkább veszít egyetemes, kény
szerű voltából. Ezen kívül még az is volt az ideographia hibája, 
hogy a feladatnak csak felét oldotta meg: csak általánosan érthető 
írást adott, de élőszót nem. A második, a bölcseleti elemző rend
szer oly nehéz, hogy csak a legkiválóbb gondolkodók, a tudomá
nyosan, kivált bölcseletileg müveit emberek érthették volna meg, 
és minden egyes szó leírása ezeknek is hosszas és nehéz logikai 
meghatározásba került volna. A rendszer bővebb megismerésére 
törekvőknek Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról 
czímü művét ajánlom (48—68.1.). Különben e rendszer abban a 
nagy hibában is szenved, hogy a tudomány haladásával és egy-egy 
új vívmányával néha egész mivoltában megrendült volna. A har
madik rendszer legközelebb jár a feladat megoldásához. Megvan az 
a nagy előnye, hogy nem egyetemes irást, hanem élőszót ad ; ösz- 
szes hibája, mint Schleyer és az ő lelkesült híve Bernhaupt vallja 
abban áll, hogy mindegyiknek feltalálója úgy okoskodott, hogy a 
maga nyelvét, melyet valamely meglevő nyelv rendszere nyomán
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VOLAPÜK. 251

megalkotott, azon mód készen, dogmatice az emberiség elé adja, 
hogy az szó nélkül megtanulja; holott Schleyer az ellenkező úton 
já r t : mindenféle nyelvet, köztök a legműveltebbeket és legelter
jedtebbeket, tanulmányozott és kiválasztva belőlök azt, a mi a 
nyelvalkotó emberi szellemnek közös vonása, a mi egyszerű, mester
kéletlen, könnyű és czélszerü, ebből alkotta meg egyetemes nyel
vét és ezt terjeszti a népek elé, a melyek az ő hite szerint el fogják 
fogadni, mert mindegyik a saját nyelvének jelességeit benne meg
találhatja, azokon kívül pedig csupán a gondolkodás örök igaz tör
vényeit látja benne érvényesülni. Látni való, hogy bár két egymás- 
sál ellenkező úton haladt minden az előbb harmadik rendszerűnek 
nevezett világnyelv föltalálója és Schleyer, az eredmény mégis csak 
-egy lehet: a logika kényszerének alkalmazása a nyelvtanban és a fel
találó önkényének vagy valamely természetes nyelv szókincse hangtani 
megkönnyítés és rendszeresítés által való eltorzításának uralkodása a 

szótárban.
Mint az eddig elmondottból láthatni, a világnyelv feltalálása 

philosophiai és philologiai tekintetben kiváló figyelmet érdemel. 
Müller Miksa mesterséges nyelv feltalálásáról így nyilatkozik: 
tOlyan embernek, a kinek már van valóságos nyelve, épen nem 
lehetetlenség egy mesterséges nyelvet feltalálni, sőt ez a mestersé
ges nyelv sokkal tökéletesebb, sokkal szabályosabb volna és sokkal 
könnyebben lehetne megtanulni, mint akármelyik valóságos nyel
vet.* (Id. m. 66.1.) Ujabbin így ír Müller Miksa: «Dass Volapük 
Fortschritte macht, freut mich. Auch dieses hilft die Fesseln dér 
Sprache etwas lockern#. Minél közelebb keletkezett a jelenkorhoz, 
Annál inkább terjedt egy-egy újonnan feltalált egyetemes nyelv, 
minthogy az emberek ily nyelvnek roppant nagy gyakorlati hasznát 
könnyen belátták. Bachmaier-nek sikerült Bajorország legkiválóbb 
nyelvtudósainak érdeklődését fölkelteni a saját találmánya iránt; 
az a társaság, a melyet Münchenben a végre alakított, hogy rend
szerét teijeszsze és Parisban nemzetközi congressus elé vigye ügyét, 
felszólítására Európa legtöbb kormányától, kivált a spanyoltól és 
orosztól a legkedvezőbb feleletet kapta. Schleyer még nagyobb 
eredményt ért el. Jóllehet e tárgyú művei Írásához csak 1879. évi 
márczius 31-én fogott és ezek 1881-ben jelentek meg először, 
mégis már most több ezer híve van Európaszerte; ötvenkét társu
lat alakult, hogy nyelvét terjeszsze, nemcsak Németországban, 
hanem Ausztriában, Hollandban, Svédországban, Angolországban,

17*
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252 POZDEB KÁROLY.

az északamerikai Egyesült-Államokban is, sőt hazánkban és Syriá- 
bán is vannak hívei. Kétszázötvenegy nyelvtanító működik azon,, 
hogy tanítványait a volapök egyszerű szabályaira oktassa. A világ
nyelv-társulatok első egyetemes gyűlését 1884. évi augusztus- 
25-étől egész 28-áig fényes sikerrel és nevezetes eredményekkel 
tartották Friedrichshafenben a bodeni tó partján. Háromszáz tag 
gyűlt össze Európa minden országából és nevezetes határozatokat 
hoztak. Ha Schleyer a volapük végleges megállapodása előtt meg: 
találna halni, az ügyet leglelkesebb tanítványa, Kniele li., schem- 
merbergi (württembergi) sebész veszi a kezébe; elhatározták 
továbbá, hogy akadémiát alakítanak, melynek feladata lesz a vola- 
pükben felmerülő nagyobb kérdésekre megfelelni, minden támad
ható kétséget eloszlatni, vitatkozásban ítéletet mondani. A vola- 
püknek egész irodalma van; megjelent egészen rövid nyelvtan,, 
inkább csak vázlat chinai, dán, észt, namaqua, német, angol, fran- 
czia, hollandi, olasz, latin, portugalli, svéd, spanyol, orosz, török,, 
új-görög és horvát-szerb nyelven; Te tikál (csak szellem) czím- 
mel száz tartalmas mondás lehető legrövidebb alakban, Weltsprach- 
liche HumorÍ8tika, megjelent volapükül; Less ing' Minna von Barn- 
helm, Bernardin de St. Pierre Paul et Virginie és Dickens Christ- 
más Carol czímű müve volapükre van fordítva; Schleyer maga 
WeUspracheblatt-Volapükabled czímmel lapot szerkeszt németül és 
volapükül, Fieweger pedig Volapiikaklubs (a világ nyelvének társu
latai) czímmel tisztán volapükül szerkesztett lapot ad ki. Van 
továbbá volapükül és hollandi nyelven megjelenő lap is. A tömér
dek nyelvtan között, mely máris megjelent, magának a mesternek 
következő müveit ajánlhatom azoknak, a kik e nyelvet bővebben 
akarják tanulmányozni: Grössere Grammatik dér Weltsprache 
(3. Aufl.); Schlüssel zűr Grammatik (3. und 4. Anfl.); Grösseres* 
Wörterbuch dér Weltsprache (3. Aufl. I. és II. rész, 12570 szó tar
talommal) ; és végre érdekes bevezetése meg rövid, szabatos elő
adása, de egyúttal máris némely pontban a mestertől való eltérése 
miatt a következő füzetet: La langue commerciale universelle, 
exposé de la question, grammaire, pár Aug. Kerckhoffs (Bibliothéque- 
de la Bevue-Gazette Maritime et Commerciale, Paris-Konstanz). 
Kerckhoffs a párisi magasabb rangú kereskedelmi tanulmányok 
iskolájának (École des hautes études commerciales) tanára és ez 
iskolában 1885 tavaszán a volapük nyelvet mint kötelező tárgyat 
tanította. A volapüköt tehát nem lehet már hallgatással mel-

Digitized by LjOOQ le



VOLAPÜK. 253

lősni; annyival kevésbbé, mivel a társulatok elhatározták, hogy 
Európa összes parliamentjei elé viszik ügyöket azzal a kérelemmel, 
hogy a kormányok a volapüköt megvizsgáltassák, és ha czélszerű- 
nek bizonyul, rendeljék el az iskolákban való előadását. Ily ered
mények és ily tervek elől nem lehet kitérni; nézzünk tehát a vola
pük, e sajátságos, de mindenesetre érdekes teremtmény szeme közé.

A következő czimü könyv szolgál fejtegetésem alapjául: Vo
lapük. (Weltsprache.) Grammatik dér Universalspráche für allé 
.gebildete Erdbewöner, nebst kurzem Wörterbuche. Vírte Aufláge. 
Unam uni generi humano linguam / Vöm Erfínder dersélben. Jo- 
hann Martin Schleyer, Redaktör und Pfarrer von Lízelstéten und 
<ler Insel Mainau bei Eonstanz in Baden. Überlíngen am Bodensé. 
1884. (8. r. VII és 116 1.) A czím e leírásából. láthatni, hogy a 
szerző a német helyesíráson is változtatott; 1878-ban kitalált egy 
világra szóló abc-t, aztán egy kettős abc-t, melylyel minden idegen 
szót, mely a volapükben majd előfordul idézetképen, le akar írni. 
Ez a Lepsius-féle Standard Alphabet mellett egészen fölösleges és 
nem is oly tökéletes találmány. Nem tad minden egyszerű hangot 
egy jegygyei jelölni, és viszont két hangot igyekszik egy betűvel 
jelölni; például ng nála tj, a mi görög szabásával typographiai 
tekintetben bántó és a következetesség ellen is vét, mert nk, nch is van 
-és erre nem talált ki külön jegyet. A volapük-társulatok első nagy
gyűlésén különben rábírták Schleyert, hogy e világ-alphabetájáról 
lemondjon.

Maga a volapük abc-je a következő: a, e, i, o, u; á, ö, ü, (a hang
zók e sora nagyon jelentős a ragozásban és képzésben); b, p ; d, t; 
v, f ;  \  y, h, g, k ; l, r, m, n ; s, j, c, x, z. A volapük csak a latin be
tűkkel él. A kiejtéshez magyarázatul elég a következő: d olyan 
mint a németben és így nézetem szerint sok nyelvre nézve nehéz 
megkülönböztetni az e-től. A görög spiritus aspert h-nak kell 
•ejteni, a h betűt pedig német c/i-nak; az első nagygyűlés határo
zata szerint a h betűt mint eh hangot el kell hagyni; azt azonban 
függőben hagyták, hogy a spiritus helyett h betűt kell használni; 
y olyan mint a magyar j  ,* s olyan, mint nálunk sz; j  a mi s, c a 
mi cs és ds hangunk. A többi betűt úgy kell kiejteni, mint a ma
gyarban. Schleyer itt következetlenségbe esik: az d, ö, ii helyett 
első függőleges vonásán egy kis horpadással sajátságosán meg
jelelt betűket alkalmaz, de csak kicsi és dűlt alakban; nyilván 
typographiai nehézség miatt nem volt képes ezeknek anti qua
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254 POZDER KÁROLY.

és versalis alakját is használni. Czélja valószínűleg az volt, hogy 
az írásnak pontozással való megszakítását elkerülje. És íme ó- 
maga a ' jelével még szokatlanabb módon szakítja meg a folyó
írást. Ott van továbbá az i és j  pontja is. Az ilyen fólrendszabály 
általában jellemzi Schleyer világnyelvét: akár határozottan kifeje
zett, akár eljárásából kiolvasható valamely elv, nyomban ott talál
juk az ellene való vétést. Felállítja a szabályt, de logikus következ
ményeit nem bírja el. Videó meliora proboque, deteriora sequor. 
A c betűnek cs és ds hangja közt nem tesz látható különbséget. 
Néhol {2.1.) felül egy kis kampóval vagy vízszintes vonással (c\ c> 
jelöli a cs hangot, de megint csak a cursiv nyomásban. A szótárban 
e megkülönböztetésnek semmi nyoma. Hogy ama sok nyelv között, 
a melyet a feltaláló tanulmányozott, a magyar is ott van, azt csak 
abból látjuk, hogy a nyelvek közös betűrendjébe befogadta a ma
gyar ly és ny jegyeket.

A volapükben a szó hangsúlya az utolsó szótagra esik. Ez 
helytelen, mert az utolsó szótag rendszerint rag, tehát a hallgató 
nem arra lesz figyelmessé, hogy a beszélő milyen fogalmakról 
beszél, hanem milyen viszonyba állítja azokat egymással. De még 
nagyobb baj az, hogy maga Schleyer e szabály alól kivételt enged 
meg: a költészetben ám uralkodjék némi szabadság, minthogy az 
alaknak nem szabad a szellemet békóba vernie. E szabadsággal 
aztán nagyban élnek is a fordítók.

Schleyer kilencz pontban állítja össze a volapük előnyeit:
1. Röviden fejez ki, 2. határozott és világos, 3. erős és zengzetes,
4. könnyen megtanulható, 5. alakokban szerfölött gazdag, 6. szó* 
ragozásban és szórendben nagy szabadsággal élhet, 7. határozott 
helyesirású, 8. rímben gazdag, 9. szigorúan logikus és következe
tes. A hatodik pontban voltaképen hiba rejlik: obas és obsa a. m. 
mienk; ob a törzs, a. m. én, a a genitivus ragja, tehát óba gén. 
poss., 8 a többes szám képzője és mint ebből látható, az esetragok 
mögött vagy előtt lehet. Vagy: glut a. m. Gint, glutön glühen, 
glutöl glühend, glutölol du bist glühend; Peitz azonban a német 
nemzeti hymnus (Heil dir im Siegerkranz) fordításában így alkal
mazza : glutolöL

A volapükben nincs grammatikai nem és nincs névelő. Ha 
azonban a természetes nemet meg kell különböztetni, a hímnem 
jel nélkül marad, a nőnem pedig a szó elé tett j i - (angol she) vagy 
of- prefixummal jelöltetik. E szabálynak azonban az egész nyelv
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ellentmond. Bármely névszó, akár abstractum, akár concretum, a 
mely nem jelent nőnemű lényt, az egész nyelvben hímnemű név
mással ragozott igei állítmánynyal áll. Pl. bi pejimom öve obs misa
lad oma, mivel megerősíttetett fölöttünk az ő irgalmassága (116. 
zsoltár); orn az egyes számú harmadik személyü hímnemü névmás 
(er), a mely mint igerag arra szolgál, hogy az egyes szám harmadik 
személyét alkossa. Ott van belőle az egyes számú gén. poss. i s : 
oma. Tehát az abstractum misalad (miserere) tulajdonképen hím
nemű, jóllehet a volapükben nyelvtani nem nincs! Sőt semleges 
névmás is van: os (es), pl. gudik jó absolute, of-gudik vagy ji-gudik 
jó, ha nőről van szó, és gudikos, jó, ha semlegesről van szó, a né
met gutes. De mi a semleges, mikor a volapük nyelvtana szerint 
elvben nincs nem, gyakorlatban pedig minden névszó, a mely nem 
nőnemű lényt jelent, hímnemü ?

A nyelvtani egyeztetésben is nagy következetlenség rejlik 
i t t : a jelző a jelzett szó mögött áll és változatlan, pl. fiam sanik 
(flamma sancta), az állítmány azonban megegyezik alanyával nem
ben és számban, pl. e sála velat aiblibom in tenali, és az Urnák igaz
sága mindig megmarad örökké, a miben velat (veritas) az állít
mány (blib, bleiben) hímnemü és sing. névmásragját kívánja.

Következetlenség, hogy a nőnem prefixummal (ji-, of-), a 
semleges suffixummal (-os) van képezve; következetlenség, hogy a 
semlegesnek nincs többese, holott logice lehetséges (v. ö. ea, quae, 
omnia).

Schleyer kimondja, hogy a volapük a román és keleti ázsiai 
népek kedveért, és mint kissé naivul hozzáteszi, a kisdedek és ag
gastyánok kedveért gyakran elkerüli a következő hangokat: r , h ,  
c, eh, ng, th (ang.), jtj (orosz: scs) stb. Minthogy azonban mindig 
el nem kerülhette, sőt az egyes népek phonetikáját tekintetbe véve 
alig talált volna az ő 28 hangja közt olyat, a melyet el ne kellett 
volna kerülnie, a félszabálynak nincs semmi haszna. Itt megje
gyezhetem, hogy legtöbb szótári anyagot az angol népnyelvből vett és 
hang dolgában leginkább kedvezett a chinai nyelvnek, úgy hogy lég- 
közelebb jár a pidgin-english nyelvhez.

A volapükben az állítmány mindig ige, tehát a kötőigét kell 
alkalmazni (binön, bin). Azonban a költészetben ez is elmaradhat.

A logika ellen vét a második személy udvariassági alakja: 
ons. On a sing. 3. pers. határozatlan névmása (a franczia on, a német 
mán); ennek többesszáma józanúl nem szolgálhat arra, hogy azt
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a személyt, a kihez beszélek, a ki tehát rám nésve meg van hatá
rozva, megjelölje. Itt meglátszik, hogy Schleyer a magyar nyelvet 
nem ismeri, különben el kellett volna fogadnia nyelvünk logikus 
udvariassági megszólításait: kend, kegyelmed, kegyed, méltóságod, 
a mely mind egész helyesen és természetesen a sing. 2. pere. név
másból és egy-egy dicsőítő névszóból eredt: a te kegyelmed, a te 
kegyed, a te méltóságod. V. ö. Az zenth Paal leueley magyar 
nyeluen 4.1.: «Emleke3hetyk róla the nagysaagod...»  Arany János 
•Nézzen istent kegyelmetek* és nem : Nézzenek kegyelmetek, mint 
az eltompult nyelvérzék mondogatja. Nagy baj az is, hogy ont 
többesére is lehet szükség: kegyetek; igen de ehhez a többes szám
képző 8 hangot nem tehetni, mert az ki nem ejthető: onss ; az e 
hangot pedig, melyet Schleyer mint euphonistikust három mással
hangzó találkozásakor közéje tesz (bals tíz, kil három, balskil he
lyett balsekü tizenhárom), szintén nem alkalmazhatni, mert az 
on8e8 alak azt is jelentheti, hogy kegyeteknek, e a dat. és * a plur. 
jegye lévén.

A ragok egymásutánjában levő zavar nagy baj; klotomsok 
vagy klotomoks a. m. ruházkodnak (klót az angol cloth, om a sing.
3. pere. masc. névmása, 8 a plur. képző és ok a pronom. reflex.) 
Ebből láthatni, hogy a plur. képzője a szóban benn is lehet. Erre 
még visszatérünk. Egyúttal láthatni e példából, hogy a volapük 
mennyire ragaszkodik a visszaható igék nehéz kérdésében a német
hez és e miatt mily távol van pl. a magyartól. Már pedig minél 
közelebb ér valamely világnyelv egy természetes nyelvhez, annál távo
labb esik az egyetemestől. A reflexív igékről még ezt a két példát 
közlöm: sólobok, uralkodom enmagamon (a német esze járása sze
rint : ich beherreche mich), ellenben jemom szégyenkezik (pedig 
németül; er schámt sich). Mi hát a volapükben a reflexív ige ?

A könyv maga, a melyből volapükül megtanultam és a mely
nek teljes czímét már közöltem, nincs helyesen megírva. Például 
a 18. lapon a 38. pontban azt olvashatni, hogy az imperativus 
képzője az igéhez hátul oda ragasztott ód vagy ös, óz; és csak a 
37. és 38. lapon tudjuk meg, hogy ód az imperativus, óz a jussivus 
és ös az optativus képzője.

A szóképzőket Schleyer a nyelvtanban elszórtan és épen nem 
a magok helyén (pl. 18. 1. 42. pont) említi; ezen kívül még hatá
rozatlan is jelentőségök, úgy hogy a volapükül tanuló nem hasz
nálhatja oly biztossággal, mint saját anyanyelve szóképzőit. Pl. ál
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a szellemi dolgok képzője, kap fej, kapál ész; ik a melléknévképző, 
pl. k lif szikla, klifik sziklás; fan Heil, sanik heilig (de a magyar* 
bán ez már üdv és szent), klót Kleid, klotik kleidsam {ruha és ráittő, 
jól illő), dek Schmuck, dekik schmuck {ékszer és csinos, takaros), 
div Schatz, divik schátzbar {kincs és becses).

A számnévnél nagy vétség van a szabályosság ellen. Bal a. 
na* egy* hálós eines (a semlegesben) és hálós es einigt (a balön igé
ből.) Ugyanígy bált*/ eine, ellenben balóf sie einigt. Az ékezet azt 
mutatja, hogy mely szótagra esik a hangsúly. Tehát nemcsak köl
tőknek engedi meg Schleyer, hogy nyelvének hangsúlyát, mely 
az egyetlen szabály szerint minden szó utolsó tagjára esik, más 
szótagra tegyék át, hanem a prosában is van arra szüksége, hogy 
ez által nagy értelmi különbséget fejezzen ki. Ha egynél nagyobb 
szám neve valamely névszó jelzőjévé lesz, az illető névszó az árja 
nyelvek szokása szerint a többesbe kerül. De ha ugyancsak ilyen 
számnév más számnév jelzőjévé lesz, az megmarad az egyes szám
ban; pl. miglamis jolmil négyezer kilogrammot, ellenben: lulsefol- 
mii kiltum telsebal ötvennégyezer háromszáz huszonegy. Miglam 
a többesben van, mert négyezer az ő jelzője; ellenben mii és tűm 
az egyesben van, ámbár ötvennégy és három az ő jelzője. Itt megint 
a magyar nyelvtől tanulhatott volna Schleyer észszerüséget. A szám
nevekből képzett igék tárgyalása közben megint a következetesség 
ellen v é t: bálik egyszerű, bálikon helyett azonban balükön a. m. 
egyszerűsíteni, mert attól tart, hogy e megkülönböztetés nélkül 
össze fogják az ilyen alakokat téveszteni, hogy: bálikos das ein- 
fache, és balikos es vereinfacht. Pedig ha bálos és balós közt a hang
súly megváltoztatásával ugyanily természetű értelmi különbséget 
el lehetett érni, akkor itt sincs szükség külön igeképzőre, hanem 
a hangsúlylyai tehetni különbséget balikos és balikós közt. Ebből 
lehet látni, hogy ha a műnyelv alkotója csak egy lépéssel tér el a 
következetesség útjától, azonnal a szabálytalanság, az önkény 
mélységébe zuhan.

Az igeragozás szabályainak megalkotása természetesen a leg
nagyobb és legnehezebb feladat volt. Lássuk, hogyan oldotta meg 
Schleyer. Vegyük például ez igét: löfön (ang. to lőve) szeretni.
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Activum.
Indicativus.

Pros. imperf.
löfob (ob én) löfobs (a a plur. képző)
löfol (ol te) löfoU
löfom (om raasc.) löfonis
löfof (ofifem.) löfofs
löfo8 (ős ffáchlich) — — (ea amant nincs)
Vőfon (on mán) -------
löfons (ons kegyed) -------(kegyetek szeret ?)

Praeterit. imperf.
alöfob stb.

Prses. perf.
elöfob stb.

Praeterit. perf.
ilöfob stb.

Futurum imperf.
olöfob stb.

Futurum perf.
ulöfob stb.

Látjuk, hogy az általános hangzósor itt is így szerepel, mint a  
névszóragozásnál (gén. a, dat. e, acc. i) és látjuk, hogy a prses. 
imperfectumban mégis hiányzik az a augmentum, a mi a követ
kezetesség ellen való vétség, mert a passivum ugyanezen idejében 
megvan, a hibásan aoristusnak nevezett képzős igealak ugyanezen 
idejében szintén megvan, és a volapük fejlődése ellen való vétség, 
mert ha a nyelvet beszélik, változni, kopni fog, és e rossz példával, 
hogy apraes. impf. idejében az augmentum elmaradt, az igealakok 
hangtani változása veszedelmes analógia útjára fog térni.

A passivum úgy képződik, hogy az idézett igealakok elé 
p (passivum, tehát emlékeztető betű) járul; tehát prés. impf. 
palöfob, a hol, mint látszik, az activumban helytelenül elhagyott a 
időképzőre is van szükség, praet. impf. palöfob, prses. perf. pelöfob, 
praet. perf. pilöfob, fut. impf. polöfob, és fut. perf. pulöfob.

Az igemódok a következők. Az indicativus jeltelen. Ez ért
hető, mert az indicativus magának az igének értelmét mint olyat, 
mely körül a mondatban minden megfordul, mint állítmányt, ju t
tatja érvényre, tehát minden mondatviszonyt jelölő képző nélkül 
megállhat. A conjunctivus jele •la, az interrogativusé -li vagy li-, az
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imperativusé -ód, az egészen fölösleges jussivusé -óz, az optativusé 
-ös, az infinitiwisé -ön (a ném. -en). Ha e sorból az interrogativust 
m int nem külön igemódot, hanem mint bármely más igemódon 
mutatkozható igealakot elhagyjuk és helyette a participium képző
jé t (-öl) hozzáveszszük, azt találjuk, hogy az összes igemódok kép
zésére az Ö hangzó szolgál egész következetesen, csupán a kötő
mód, e gyakran használt alak vét megint bosszantóan e szabályos
ság ellen. Az is hiba, hogy a conjunctivusképző -la és az oroszból 
vett interrogativusjelölő -li a szó végén hangsúlytalan. Ez a kérdő- 
-li Schleyer szerint az ige végén, úgy mint a többi módképző, a 
személyragok mögött áll, Kerckhoffs és Kniele szerint az ige ele
jén. Az előbbi e módokon kívül még conditionalist is különböztet 
meg -óv képzővel. Schleyer ie használja a Volapükabledben, de 
következetlenül el is hagyja az if, ha, kötőszó mellett. Ebből lát
hatni, hogy mi lesz e világnyelv kikerülhetetlen sorsa, ha mindjobban, 
elterjed : a nyelvjárások képződése, sőt tanítói által való erőszakos 
és szándékos képzése.

Sajátságos az, a mit Schleyer az aoristusról mond. Nagyon 
kevés helyen emlékszik meg e képzésről (a 17.1. 526. pont., a 43. L 
és 44. I. három példájában és az 50.1. igeragozási mintájában), és 
mindent összevetve az tűnik ki, hogy ő e néven nem igeidőt, nem 
is igemódot ért, hanem egész külön igeképzést, t. i. durativ igét* 
Például: Liedod aidagom lesevi levemiino, szenvedély a legnagyobb 
mértékben szokta az ismeretet elhomályosítani. Itt aidagom (dag 
az angol dark, om sing. 3. pers. masc., a az act. praes. impf. jele és 
i az aoristus képzője) valóságos aor. gnomicus, azonban a prae- 
sensben. Épen ilyen van Peitz fordításában (Heil dir im Sieger- 
kranz): Kö plins aibüdoms, hol fejedelmek parancsolni szoktak 
(Wo Fürsten stehn). De már Schleyer zsoltárfordításában (116.) 
kitetszik az ő aoristusának igaz értelme: E  Söla velat aiblibom in 
tenali, és az Úr igazsága mindig megmarad örökké. Ebben az in 
tenali szinte fölösleges a durativ ige mellett. Végre minden kétsé
günk eloszlik, ha az igeragozás mintáját tekintjük, hol az act. ind. 
után, tehát a módok közt ott van az aoristus, a melynek praesense 
aüöfob a. m. ich liebe dauerad (standig). Ez az aoristus nagyon 
vét a logika ellen. Nem tekintve azt, hogy a görög aoristus igeidő 
és épen a tartósságot nem szokta kifejezni (Krüger Gra. 53, 5. 6.
10.), a volapükben az igeidők mintájára (augmentummal) van 
képezve és mégsem igeidő, hanem mint valami igemód mind a hat
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időt magában foglalja; azonban nem is igemódy mivel nem jelenti 
az igei állítmánynak mondatban való viszonyát, hanem az alapige 
értelmi módosulását és mint ilyen az összes módjelzőket felveheti; 
tehát igeképzés. Kerckhoffs szerint: forme supplémentaire.

A Volapükabledben aztán előfordul -öx képző is, melyet 
Schleyer a német mögen igével fordít; tehát úgy látszik dubitativ, 
kétkedő, lehető alakot kifejező képzővé teszi.

Az igénél általában, de kivált a participiumnál tűnik ki a 
volapük nagy képzékenysége, azonban egyúttal a szók hosszúsá
gából eredő nehézkessége és a suffixumok helyének határozatlan* 
ságából származó ingatagsága is. Például összehasonlítva a latinnal: 

Particip. act. Particip. pass.
löföl amans palöföl qui amatur
álöföl qui amabat palöföl qui amabatur
elöföl qui amavit pelöföl amatus
ilöfól qui amaverat pilöfól qui amatus erat
olöfól amaturuH polöfól qui amatus érit

— — pölöföl amandus
ulöfól qui amaverit pulöföl qui amatus fuerit.
Ebből láthatni, hogy gerundivum is van; a gerundium ennek sem
legese: polöfölo8 bino* amandum est. Tekintve azt, hogy ez alako
kat az összes módok jegyeivel lehet ellátni, hogy tehát pl. peilöföls 
(a kik folytonosan szerettettek), pöilöfofől (az a nő, a kit folytono
san kell szeretni), oilöfólobla(qui continuo amaturus sím) alakok is 
lehetségesek, el kell ismernünk, hogy a volapükben ritka képzé- 
kenység és hajlékonyság rejlik. Viszont az is tagadhatatlan, hogy 
az ilyen alakokban az ige törzse szerfölött elrejtőzik és hogy a 
képzők egymásutánjában uralkodó nagy szabadság a világosság 
rovására van. Pl. elemezve:

p-i-menod-om-Öl-8 
p-i-menőd-öl-o m-8 
p-i-meno i-om-8-öl

p-i-menod-öl-8-om
mind azt jelenti, hogy qui emendati erant; a második felel meg 
leginkább Schleyer szabályának, azonban az elsőnek képzésére is 
van könyvében példa (a 39.1. 143. pontjának jegyzetében), sőt az 
utolsó kettő, ámbár nincs logikus nyelvek szellemében képezve, 
hogy t. i. a többes képzője a szótesten belül van, a volapük dog
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matikája ellen legalább nem vét. (V. ö. az 50. lapon: löf-om-s-ok 
önmagokat szeretik.)

Következetlenség van abban is, hogy holott az -ód, -ön, -öz, 
-ös módképzők a személyragok után következnek, az analogiájokra 
teremtett partioipimnképzö -öl az ige törzse után következik. Sze
mélyragokkal el lehet látni az infinitivust is.

A mondat határozóit prepositios névszókkal kell kifejezni. 
Schleyer azt mondja, hogy minden prepositio nominativust, ille
tőleg ragtalan névszót kiván. Aztán következik a kivétel: 18 prae- 
positio, mely e kérdésre felel: hová, accusativast kivan. Ez megint 
oly engedmény, melyet az árja nyelvek szellemének tesz, és a 
melyből az fog következni, hogy a prsepositiokat más-más anya
nyelvűek más-más esettel fogják összekötni. Ott van például 
Kerckhoffs, a ki azt tanítja, hogy a tulajdonnevek genitivusát de 
és dativusát len preepositioval kell képezni. Pedig de a. m. -tői, -ról, 
felől, el, és nominativust kiván; len pedig a. m.-ra, felé, iránt, és 
accusativast kiván. A tulajdonnevek accusativusáról egészen meg
feledkezik Kerckhoffs, Schleyer pedig egyáltalában nem szól külön 
ragozásukról és ezzel azt engedi következtetnünk, hogy a többi 
névszóhoz hasonlóan kívánja ragoztatni. Ő maga úgy is cselekszik 
a Volapükabledben. Az accusativust vonzó prepositiók közül azok, 
melyek a hol kérdésre is felelhetnek, ez esetben nominativust 
kívánnak.

Öve a. m. fölé, és accusativust kiván. Ha azt jelenti, hogy 
fölött, természetesen nominativussal áll. Hiba, hogy e preepositio 
a dativus ragjával végződik. Mily természetes lett volna, kivált ha 
a magyar nyelvet jobban ismerte volna Schleyer, a prsepositiokat, 
melyek nem kívánnak nominativust, magokat is azzal az esetrag
gal ellátni, melyet vonzanak. Az első egyetemes gyűlés határozata 
ki nem elégítő: hogy t. i. a hova kérdésre az acc. ragját akár a prae- 
positióhoz, akár a vonzott névszóhoz lehet ragasztani. Tehát: ovi 
domi a ház fölé, ov dóm a ház felett; v. ö. a ház felett és Pécsett.

A magyar nyelvet általában már azért is kellett volna Schleyer- 
nek nagyobb figyelmére méltatnia, mivel nyelvünk mint ural-altáji 
rá nézve, a ki a logika és egyszerűség .követelményeinek akart eleget 
tenni, fölötte tanulságos lett volna árja nyelvtanulmányai közben, és 
mivel oly nyelvet alkotott, melyet morphologiai szempontból osztá
lyozva ép úgy synthetikusnak kell neveznünk, mint a magyart. Így 
azonban Schleyer léikében nyelve alkotásakor mintegy két elv küzdött
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egymással: az árja nyelvek idea innataja és valami sok tekintetben 
jobbnak sejtelme, mely azonban nem bírt benne tudattá tökéletesbiUni.

A 43. lapon levő mondatokban is sok érdekesre akadunk. Az 
első ez: Nekletomok blamön vilikum, ka kel binom digikfama mödi- 
kün, senki sem engedi magát szívesebben gáncsolni, mint az, a ki 
dicsőségre legérdemesebb. A reflexív -ok nem az engedés determi
nánsa, hanem a gáncsolásé, tehát ahhoz kellene simulnia a szórend 
főszabálya szerint. Hogy fogja magyar ember a volapükből meg
érteni, hogy digik (dignus) genitivust kiván ( fama gén. fám-ból, 
fama), holott az ő esze járása szerint accusativust kellene vonzania 
(valamire méltó; dicsőségre olyan mint Budapestre, ez pedig vola
pükül al v. in Budapejt(i), al és in pedig e kérdésre accusativust 
kiván) ? Hiszen ezt nem is lehet a volapükből megtanulni, hanem 
csak az árjaságból!

Áttérek a szótárra. A szótőbe tett hangzóval a szótövön é r
telmi módosulást lehet végbe vinni, pl. fel szántás, felön szán
ta n i , /^  (két szótagú; a volapükben nincs diphthongus) szántóföld; 
lóg szem, lógón nézni, loegön észrevenni; sumön venni, fogni, sue- 
mim felfogni, megérteni; san üdv, sam  egészség.

A szóképzésben fordul elő a legtöbb vétség a következetes
ség ellen. Pl. a német be- igei prefixum a volapükben is rendesen 
be-; behalten bekipön (ang. to keep), bedienen bediinön, benennen 
benemön (ang. to name). Ezzel szemben van: behandeln tölatón, 
befördem fődön, bedienen bötelön (ang. butler, pinczér).

A német Bad szót egyáltalán nem nehéz kiejteni, mégis vál
toztatott rajta Schleyer: bán. A német Diamant, az angol diamond 
szóból lesz diamin, hogy a volapüknek külön chemiai műnyelvébe 
illő legyen.

Itt megint a magyar nyelv történetéből ijesztő példákon 
tanulhatta volna meg Schleyer, hogy mily veszedelmes kísérlet a 
nyelven kivid közhasználatban levő műszók vagy a nyelvben általáno
san megértett szók elfogadása helyett különös műszókat teremteni. 
Ezüst silef, de a chemiában mint műszó silin; arany golüd, de a 
chemiában golin ; megaranyozni mégis goliidön és golinön, meg- 
ozüstözni 8ilefön és silinön. így van a dolog a nyelvtudományi mű
szókkal is. Közbenjárás a. m. plovöd (pro és Wort, mint a német 
Fürwort, Fürsprache), ellenben pronomen a. m. pönop (Fürwort). 
Jelenlét a. m. plisen (ang. presence), jelenidő pedig patiip. A gerun
d iu m  neve miitabid (müt- müssen, bid nem, faj), a gerundium mű-
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tabid in neud (in neutro); ez van a nyelvtan műkifejezései közt, 
de már a szótárban a gerundium a mütabid és a gerundivum gerudif. 
Szakasztott ilyen visszásság van az ipar műnyelvében is. Nyomás 
a. m. pedam, nyomni pedön, de a könyvnyomásra külön szó kell 
bük, könyvet nyomni bükön.

A műnyelvnek és a közbeszédnek ilyen elkülönítése vét a volapük 
könnyűsége ellen ; szükségtelenül részletez, holott a nyelv egész iránya 
és czélja az egyetemesség, mindenkinek számára való érthetőség.

A volapük főnévből is képez imperativust: sam a. m. példa 
(ang. example), sarnöd a. m. például. Schleyer maga is érzi, hogy 
az infinitivus nem igazi igemód, mert lám még egy módképzőt tesz 
hozzá, t. i. ugyancsak az imperativusét: seilönöd, csend legyen, 
hallgatás legyen (angol silent). Ennek nyomán aztán a Szentirat 
szavait: «Legyen világosság!# (Mos. 1, 1, 3.) így lehet fordítani: 
Litöd! A volapük rövidségéért megengedett néhány kivétel majd 
megmutatja a módját, a melyen az egyes nyelvek a magok alak
jainak analógiájára készített szókat bele fognak lopni a nyelvbe, a 
mely annál távolabb esik az általánostól, mennél több benne a 
sajátságos, a különös.

A kéz ujjainak elnevezése legkönnyebb volna szám szerint, 
«gygyel jelölve a hüvelykujjat s így tovább a többit. E megjelölés 
már használatos is a zenetanitásban, legalább is könyvekben és 
hangjegyekben. Ezt kellett volna Schleyemek is követnie. E helyett 
nála a hüvelykujj bigafined (a vastagság ujja — mily nehézkes 
körülírás! Big az ang. big). A többi ujj neve nincs szótárában.

A ki Schleyer volapükjét meg akarja tanulni, legjobban jár, 
ha a saját anyanyelvén kívül mást nem tud. Az angol vagy német 
nyelv tudása épen akadályul szolgál a szókincs elsajátításában, 
pedig a legtöbb szó e két nyelvből van véve. Megváltoztatásuk néha 
egészen önkényes vagy megokolatlan. Pl. dag a. m. sötétség, pedig 
az ember azt hinné, hogy a német Tag. Úgy látszik, az angol dark. 
Literat-ról mindenki azt gondolná, hogy író embert jelent, pedig 
dehogy! Literatura-t jelent. Vip hallatára eszünkbe jut az angol 
to weep, the whip, pedig the wish-t jelent.

Az élőfák nevét könnyebben lehetne megjegyezni, ha a fa 
szóhoz jelzőként (szóösszetételben) odatette volna Schleyer az egyes 
fajok nevét, így: almafa, fenyüfa, tölgyfa stb. Azonban az ő szó
tárában a tölgyfa gölog, a fenyüfa pein. Részletez, holott össze 
kellene foglalnia.
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Vasút volapükül lelod; lel a. m. vas, nyilván az angol rait 
után, a mely azonban nem jelent vasat. Schleyer itt nem az álta
lánosan elterjedt összetételt használja: vas-út, hanem külön kép
zőt alkalmaz. Ezzel vét a néppsychologia ellen.

A volapükben a szók xat’ s£o/tjv való értelemben is fordul
nak elő. Pál a. m. pár, és a szótár szerint szülőket jelent. Ez megint 
vétség a néppsychologia ellen, mert akkor szoktunk leginkább 
felkiáltani: «Beh szép, beh összeillő pár!» mikor csak a nemi kü
lönbségre vagyunk tekintettel, mikor tehát férjet és feleséget, ifjút 
és leányt, jegyespárt, szerető párt, szóval férfit és nőt akarunk 
jelölni; ellenben mikor az emberpár nemző képességét akarjuk főkép 
kifejezni, akkor nem párnak, hanem szülőnek nevezzük. Egyebütt 
azt mondja Schleyer, hogy pár a. m. telel (tel a. m. kettő), de h a  
egy pár emberről van szó, akkor pal. Ez helytelen megkülönbözte
tés. Sőt másutt a szótárban még nagyobb a zavar: palvokal ugyanis 
szintén van, a. m. kettős hangzó.

Jóllehet Schleyer a nyelvtanban (14.1. 65.) kimondja, hogy 
a «toldalékszókat* nem kell volapükre fordítani (pl. Es lebt dér 
Mensch), mégis följegyez ilyen kifejezést: sibinos es gibt. Ez ger- 
manismos. (V. ö. a franczia il y a, az angol there is, a magyar 
van kifejezését.) A harmadik személyü igék a volapükben ilyen 
alakúak: nifos, es schneit (nify hó, a görög vtcpás, ví<pü>). Ez germa- 
nismus. Miért nem követi a görög vagy latin felfogást ? Zso? 5e,
II. 12, 25. Od. 14, 457. Juppiter pluit.

Evangélium a volapükben gospel. Ez egyszerűen átvett angol 
fordítás; a régi angol goddspell a. m. jó hír, tehát e5a'j'féXiov fordítása. 
(Müller Miksa fölolvasásai 107.1.) Miért nem tartotta meg Schleyer 
a görög szót, holott majd minden nyelvbe átment, még a kele
tiekbe is ? (V. ö. az arab, perzsa és török indsll alakot, mely 
egyúttal megmutatja, hogyan lehetett volna a volapük számára 
alkalmassá tenni.) Va?y miért nem fordította le volapükre: guda- 
nun ? A gospel alakot a volapükül tanuló félreértheti, keresve benne 
a God isten és spel sperare szót.

A hétnek és a heti napoknak elnevezésében nem járt el helye
sen Schleyer. Hét a. m. vig (ang. week), holott a magyar hét és 
egyéb nyelvek módjára napjainak száma után, tehát lényeges 
sajátságáról nevezhette volna el. (V. ö. semaine, settimana, éftöo- 
yjáis, perzsául hefteh.) A hét napjait a sorszámok kényszerű rend
jében kellett volna elnevezni, mint a magyarban kedd, a szláv
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nyomán csütörtök, péntek, a perzsában végig: senbeh szombat, 
jeksevibeh vasárnap, düsenbeh hétfő, szihsenbeh kedd, csehársenbeh 
szerda, pendssenbeh csütörtök. Schleyer azonban az angol neveket 
változtatgatja: hétfő nincs, szótárában, kedd tusdel (Tuesday), 
szerda vesdel (Wednesday), csütörtök dödel (Thursday), péntek 
jiidel (Friday), szombat zadd (Saturday), vasárnap soldel (Sunday). 
A szótár második részében egyiknél-másiknál zárójelben oda is 
teszi e szám szerint való elnevezést; a hónapok nevénél használja 
is ezt a számsoros elnevezést, azonban a latin nevekből csinált és 
a múl azaz hónap csonkított alakjával összetett elnevezéseket is 
használja. Pl. yanul vagy balul, febül vagy telul, mázul vagy kilul 
stb. Párhuzamos alakokat képezni tökéletesen f  ölösleges volt; a nyelv, 
ha megél, az egyiket úgyis meg fogja ölni; helyesek a balul, telul, 
kilul stb. számsoros alakok, mert észszerű alakúak, kényszerű sorban 
állanak, valóságos de/initiók: a proximum genus és az ultima diffe- 
rentia összekapcsolása.

A volapük a jó hangzásra is van tekintettel. Plo a latin pro, 
ha utána o következik, ple alakot vesz föl. Itt maga a latin pro 
megmutatta a hiatus elkerülésére vezető helyes u ta t: a plod alakot 
kellett volna elfogadni, minthogy a volapükben úgyis van d ephel- 
kystikon: e, és, hangzó előtt ed (mint az olaszban); i, is, hangzó 
előtt id ; u és iid vei, ü ée üd sive, seu. E hangzóváltoztatásban 
különben sincs következetesség, mert Schleyer nem alkalmaz ha
sonló dissimilatiót a következő prsepositióknál stb. pia helyett, po 
után, mögött, plu többé, túl, plü leginkább. Megvan e különbség ko 
és ke (-vei) közt. E megkülönböztetésnek nincs haszna; akár két egy
forma, akár két különböző hangzó találkozik, a nyelv mindig eltüntet
heti a hiatust összevonás, hangkilökés vagy paragogikus mássalhangzó 
beletoldása által.

A szótövekbe és a szószármaztatás szabályos voltába vetett 
hitünket megingatja az ilyen: mem emlékező tehetség (memória) és 
mebön emlékezni.

A színek elnevezésénél szintén kellett volna a hangbeli ha
sonlóságot követni. így azonban az illető szók alakja más-más; 
a mi a volapük könnyűsége és világossága ellen vét. Gliin zöld, 
viet fehér, yelib sárga.

A német Geschwister kedveért, mely természetesen, értelme 
miatt, a németben csak többesBzámú, a volapükben egyebütt és ren
desen követett árja felfogástól eltérőleg egyesszámú szót képez

Philologiai Közlöny. X. 3. 18

Digitized by



266 POZDEE KÁROLY.

Schleyer: gém, geschwisterlich: gemik. E szó teljesen fölösleges. 
Talán a latin germanus-ból csinálta.

A következetesség ellen többször vét Schleyer. Ölet (angol 
great) a. m. nagyság, gletik nagy; gledilo nagyrészt (angol deal) ; 
de már más szókkal összetéve csak le- jelent fokozást, nagyítást: 
legletik igen nagy, lebalik egyesegyedüli, leflum nagy folyó, sőt 
legodö nagy Isten! Ezzel megmutatta Schleyer a módot, a melyen 
az ő nyelve a szókezdő két mássalhangzótól szabadulni fog.

Finom megkülönböztetésekre is hajlandó a volapük, pl. fatel
a. m. atyai, motel anyai ágról való nagyatya.

Nevezetes, hogy a volapüknek is van két szava a szellemi és 
anyagi ég megkülönböztetésére, mint több ural-altáji nyelvnek, a 
többi közt a magyarnak is. V. ö. Vámbéry, A magyarok eredete 
344. I. A török faj 582. 1. Egy. Phil. Közi. VII, 55.1. A volapük
ben ég a. m. síi, menny sül.

Az évszakok elnevezésében alkalmazta Schleyer a meghatá
rozás elvét; nyár a. m. Htatim (a hőség ideje, v. ö. az angol heat 
és time szót), ősz flukatim (fructus és time), tél nifatim (vKpá? és 
time). A tavasz neve nincs a szótárban.

A no tagadó szó ne alakban fosztó és tagadó értelmű p re 
fixum ; pl. neletön akadályozni (angol to let); neldb szerencsétlen
ség ; neflen inimicus (ang. friend, Freund); nedet bal (dextra); 
nebuko szakasztott olyan, mint a magyar könyv nélkül; nedan 
hálátlanság; nedeil élet ( deil a. m. halál); nebel völgy (bel a. m. 
hegy); tiedel éj ( dél a. m. nap). E példákból különben azt is lát
hatni, hogy az ellentétek nem mindig szükségképen valók.

Az országok neveinek képzésére Schleyer az -an képzőt hasz
nálja és ennek kedveért néha egészen szükségtelenül és czélsze- 
rütlenül eltorzítja a földrajzi neveket. India Nidan, Irland Rilán, 
Island Sitiin, Magyarország Nugdn, Arabia Robiin; azonban Italia 
Tál, Németország Deut, Francziaország Flent. Ebben tehát nincs 
következetesség. Schleyer szerint fatdn a haza (Vaterland), Peitz 
szerint fatalan (des Vaters Land), Kniele szerint fatasldn (dér 
Váter Land).

Kilogramm a. m. miglam, de kilometer szabályos összetétel
lel milmet. Az előbbiben el van hagyva a l hang, hogy három más
salhangzó ne kerüljön egymás mellé.

Éljen a. m. lifomöd, a mi nem helyes, mert ez imperativus ; 
Kerckhoffs egész helyesen az optativust használja: lifomös.
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Következetlenség van ebben is : inkább, előbb aunum, su- 
numo (ang. soon), leginkább pedig vilikün, viliküno.

Nagy értelmi zavart okozhat az, hogy a képzők szerepe nincs 
tüzetesen meghatározva; a német -lich, -fach, -isch, -sam mellék- 
névképzöknek nagyobbára -ik, ritkábban -lik suffixum, és ha 
értelmi silányulást jelentenek, lu- prefixum felel meg.

Na a. m. miután; hangzó előtt nag lesz belőle, a m i a d  
ephelkystikon használata ellen való vétség. V. ö. a ném. nach szót.

A volapük szóalkotásában némelykor egészen sajátságos fel
fogás nyilvánul. Nim a. m. állat (animal) és ennek puszta képzős 
alakja nimaf a. m. emlős állat. A mostohát jelentő rokonsági 
nevek a lu- prefixummal vannak képezve, a mely tulajdonkép a 
silányító képző: lublod (ang. brother) mostoha testvér. Ugyané 
szó össze van zavarva ezzel: lafablod.(ang. half) féltestvér, a mely 
fogalmilag egészen mást jelent, mint mostohatestvér. A lu- pre- 
fixum a szabály ellenére kicsinyítő képző gyanánt is van: cem 
szoba (ang. chamber), lucem kamara, mellékszoba. Ez helyesen 
volna 8macem (ang. small) vagy cemil. A keresztség volapükül 
Godavat azaz isten vize.

Nagy következetlenség látszik a nőnemet jelentő prefixu
moknak, j i- és of- szócskának használatában. Schleyer maga meg
mondja, hogy ji- a természetes nemet jelenti, of- pedig önálló, 
valamivel foglalkozó nők nevét. Tehát mán férfi, ji-man asszony; 
gok kakas, ji-gok jércze; ellenben tidel tanító, of-tidel tanítónő; 
diniéi szolga, of-diinel szolgáló. És maga Schleyer már összetéveszti 
a kettőt: ji-son és of-son leány (die Tochter) és ez utóbbihoz 
hozzáteszi, hogy hajadon; of-pul Mádchen és ji-pul Bráutchen; 
of-yunel szűz, és szerinte nem szabad mondani: ji-yunel. Kniele 
szerint of-man a. m. feleség. Ez a két képző finom megkülönböz
tetésre is ad alkalmat: ji-blod, nőtestvér és of-blod apácza czíme. 
A Volapükabledben (5. évf. 49. sz. 207.1.) is ír az of- és ji- különb
ségéről.

Szükségtelen megkülönböztetés van ebben : öned alatt szel
lemi dolgokról, dis alatt helyről mondva. Már fölött és egyéb 
helyhatározó használatában nincs ilyen különbség.

A szótárhoz még meg kellett volna Schleyemek jegyeznie, 
hogy mit csináljunk a magunk nyelvének idiotizmusaival. Mint
hogy minden egyes nyelv sajátságos kifejezéseit magában foglaló 
phraseologiát összeállítani szinte lehetetlen és, ha el is készülne,

18*
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roppant terjedelme miatt nem volna megtanulható, azt kellett 
volna Schleyernek szabályul kimondania, hogy minden nyelv idio
tizmusainak logikus értelmét keU volapükre fordítani. Némely helyen 
megpróbálta Schleyer e nehéz feladattal megbirkózni, de az ered
mény ki nem elégitő. A 38. 1. 139. pontjában a német soll ilyen 
használatáról beszél: dein Freund soll gekommen sein, és így for
dítja volapükre: sagon, das flen ölik ekömom-la, tehát mán sagt és 
conjunctivus segítségével; azonban még e két módot is megen
gedi : pasagos azaz: es wird gesagt, és sagosok es sagt sich. Ide 
tartozik némileg az is, a mit a német intransitiv igék multidejü 
igeneveiről mond (39.1. 144. p.) és a mit németajkuaknak vola
pükre való fordításuk közben leginkább elkövetett hibáiként fel
említ (43.1. 153. p.) A Volapükabled 5. évf. 49. sz. 206. 1. azt
mondja, hogy a sajátságos kifejezéseket úgy kell volapükre fordí
tani, a mint az ember józan esze minden országban gondolja.

Végre meg kell jegyeznem, hogy magyar szó is van a vola
pük kincstárában: kef, magyarul kefe. A szóalkotásnak következő 
szabályait lehet a szótár tartalmából kideríteni :*

1. Szó elején hangzó és h ne legyen; a hangzó vagy maga,, 
vagy egy mássalhangzóval együtt elmarad, pl. xamön to examine, 
főn Ofen, fizir Offizier, gél Orgel, pötek Apotheke (v. ö. a magy. 
patika szót), pátit appetite, gustul August, sam example, lektin 
electricity, rivön arriver, lömin element; — vagy l, néha n járul a 
szókezdő hangzó e lé : lafab Alphabet, ladyek Adjectiv, Icidyul á 
Dieu(!) ladvelib adverb, lám arm, laltig Artikel, lintelek Interjektion, 
lautel auteur, lil ear, limep imperator, lanim animus, lop up, Los- 
tahin Österreich; — nög egg, nelfan elephant, Nelij England; — 
a h helyett rendszerint l van a szó elején: labön habén, lafik half, 
lagön hangén, lom home, lót hóte, loted hotel.

Mindamellett mégis van szókezdő: h: 'ap harp, 1 át hat, 'el 
hair, 'et haté, Ht heat, 'ol hour (pedig ennek az angolban sincs h 
hangja), ‘op hop, ciim hymn.

2. R elmarad vagy l hanggal van helyettesítve ; fok  fork, gad 
garden, ted trade, jit shirt; — lemán remain, bel Berg, blöf proof, 
tál terra, spelön sperare, Lusán Russia. — Magokban álló példák: 
fag far, nuf roof. — Gyakran azonban megmarad a r  hang: fran  
franc, Maria, Kari, Kristus, krit christian, reg rex (holott könnyű 
lett volna az angol king szóból más szót csinálni, kivált mikor 
kinán úgyis a. m. kingdom), ráp rasp, prám premium, pur Pulver,
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makraméd sacrament, kriit critic, kren créneau, lor Lorbeer; továbbá 
számos földrajzi névben és a szótár szerint még sok más szóban 
is. — Sőt inkább van szókezdő r, mint hangzó: Rábán Arabia, 
Rilán Irlarid, rig origo, riv arriver, rod ordo.

3. Szó végén két mássalhangzó nem szokott lenni: köb comb, 
-Uneg lingua; — inkább van két szókezdő: gliig Kirche, xol ox.

4. Szókezdő dr, tr helyett inkább a szlávban otthonos dl, ti fór- 
hdúl elő: dlat Drath, dlinón to drink, dlimön to dream, tlon Thron, 
tlod Trost.

5. Az angol th hold, hol f ; a lágy, úgy látszik, az előbbi, a 
kemény az utóbbi hanggal van helyettesítve: biod brother, bo- 

Jxk both.
6. Mássalhangzó megkettőztetése nem fordul elő, tehát assimi- 

latio sem; ha szóösszetétel által két mássalhangzó összekerül, 
közölök az első elmarad: Vesünidán Nyugat-Iodia ( Vesüd-nidán 
helyett), gledilo nagyrészt (glet-dilo helyett). Itt azonban a gram
matika alakjai a lexikonnak nagyban ellent mondanak. Ily alakok
ban, mint löfobli szeretek-e löfonsla hogy Kegyed szeressen, 
Vőfofsla, hogy ők (nők) szeressenek, nemcsak két, hanem három 
mássalhangzó is kerül egymás mellé, a nélkül, hogy akár kiha
gyással, akár az e euphonistikon beletoldásával ezen segíteni 
lehetne. Sőt az olyan alakokban, mint löfol-li, szeretsz-e, megvan 
a  precedens az assimilatiora nézve.

ítéletemet a volapükről a következőben foglalom össze.
A volapüköt mint egyetemes nyelv kísérletét két szempont

ból kell megítélni, úgymint a gyakorlat és a nyelvtudomány szem
pontjából. Gyakorlatilag a volapük, kivált írásban és csak kisebb 
müveit körökre szorítkozva (kereskedők, utazók, hírlapírók, az 
úgynevezett exact tudományok művelői) könnyűsége miatt hasz
nálható és valószínűleg rövid idő alatt nagyon el is fog terjedni. 
Azonban minél inkább terjed el és minél kevésbbé müveit em
berek ajkára származik át (tengerészek, iparosok, tengerparti 
városok lakói), annál inkább kell h a n g z á s ,  nyelvtan és szókincs 
•dolgában nyelvjárásokra szakadnia, tehát annál inkább kell egye
temes voltából vesztenie. A nyelvtudomány szempontjából a vola
pükről kedvezőtlen ítéletet kell mondanom, minthogy az egy
szerűség, szabályosság és következetesség követelményeinek meg 
nem felel. Dr. P ozder Károly.

Digitized by LjOOQ le



270 VÁCZY JÁNOS.

A MAGYAR CLASSICAI ISKOLA TRIASZA.

A XVIII. század szellemében önkéntelen idegenség mutatko
zott mind attól, a mi nemzeti. A történelmi érzék nemcsak nálunk, 
a műveltebb államoknál még inkább eltompult, s új szervezetek 
alakultak, melyek a régivel lehetőleg mindenben iparkodtak szaki - 
tani. Az erkölcsi alappal egyik kormány sem sokat törődött. 
A nemzetiségi eszmék csupán csak csírájokban éltek s a távol jövő 
derengő sugára kezdé egy-egy bimbaját kifejleszteni, mely azonban 
csakhamar újra elenyészett. A külön nemzeti érdekek nagy eszmé
jéről mennél kevesebben gondolkoztak.

Ha más országok nemzetiségi eszméinek fejlődésével a 
magunkét összehasonlítjuk: az eredmény, határozottan, előnyünkre 
üt ki. Máshol a nemzetiség, a faj eszméje majd teljesen elmosódott 
az egyenlőség, testvériség eszméjében. Igaz, hogy az aristokratia 
nálunk is megérezte a korszellem hatását; de a köznemesség s a  
városi osztály hű őre maradt alkotmányunknak, nemzetiségünknek.

Mária-Terézia udvarába édesgette főnemeseinket. De nem 
azért, hogy germánisálja őket, mert hiszen az ő udvara is inkább 
a franczia szellem visszatükrözője volt, hanem, hogy a királyságot 
hatalmassá, a külföld előtt is imponálóvá tegye. Vagy melyik 
monarcha nem gyűjti körébe az ország előkelőit, a mely biztos 
alapon akar fejlődni ? A baj csak az volt, hogy főrendüink könnyen 
megfeledkeztek a bájos királynő udvarában ama czélokról, melyek
nek eszélyes kiküzdése emelheti vala hazánk fölvirágzását. Azon
ban főuraink voltak, a dolog természete szerint, a nemzetiségi 
eszméknek legkevésbbé buzgó ápolói, nem rossz akaratból, hanem 
a korszellem irányánál fogva. Azért mi nem tudjuk eléggé csodálni 
ama különös ítéletet, mely az ország előkelőit szinte megbélyegezni 
igyekszik, mert kivetkőztek nemzetiségökből. Ez oly önkéntelen 
önfeledség következménye, melyért a magyar főurakat ép oly kevés 
mértékben tehetjük felelősekké, mint magát az uralkodó házat. 
A német-franczia műveltség őket mintegy elbűvölte, de e művelt
ség végkövetkezményeiben nem vala*e áldásos nemzeti irodalmunk, 
nyelvünk fejlesztésére ? . . .

Elhánytuk a nemzeti viseletet, odahagytuk apáink egyszerű 
erkölcseit, idegen után kapkodtunk, majmoltunk mindent, mi 
külföldi — mondogaták egyesek. De vajon csak nálunk volt-e ez
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így? nem látunk-e egész Európában hasonló áramlatot? S külön 
ben is mit ártott nemzetiségünknek az, hogy a külföldi eszméket 
befogadtuk? Nem az volt-e inkább a baj, hogy ezeket az eszméket 
nem szabtuk a magyar szellemhez?.. íme, egy század múlt el 
azóta. Hol van most apáinknak annyiszor dicsért, gazdagon suj ta
gozott kaczagánya, kucsmája? S mégis ki mondaná, hogy nemze
tiségünk nem indult erősb, szilárdabb fejlődésnek, mint ama 
dicséretes korszakokban, mikor külsőleg annyiszor szeretett csil“ 
lógni a nemzet, hogy bensejét, mely nem vala mindig a legtüzesebb 
magyar érzéssel tele, eltakaija?

Valóban a panasz, mely e korbeli költőink lantjain megzen- 
dűl, nem annyira az idegen nyelv, mint inkább az idegen szokások 
ellen irányul. De e panasz is a törzsök ös, mondtatnék, az ÓEdi 
Sághoz ragaszkodó, szűk látkörü, de minden régi intézményre 
féltékeny, hü magyar panasza, ki az idegen műveltség hódításait 
megrettenve látja, félvén, hogy általa a nemzetiség eredeti szelleme 
végkép kioltatik.

Nincs szándékunk e korról valami hízelgő képet rajzolni. Volt 
benne sok, mi a honfi keblét bánattal töltheté el. De azt bízvást 
elmondhatjuk, hogy a királynő jó akarata egyáltalában nem állt 
útjában fejlődésünknek, s a mi baj történt, részint a korszellem 
áramlatában, részint minmagunkban találja megfejtését.

A külföldi eszméket, a német-franczia műveltséget magunkba 
szívtuk. Valóban e hatásnak társadalmunk nagyon alatta állt.

De vajon hiba-e eszméket kölcsönözni? Dicsekedhetik-e vele 
csak egyetlen nemzet is, hogy műveltebbtől sohasem kölcsönzött 
eszméket és irányokat ? Az emberi alkotó képesség távolról sem 
oly gazdag, hogy mindig biztosan tudjon haladni, magára hagyatva. 
Egyesek úgy, mint nemzetek gyakran megszorulnak e tekintetben 
s nem mindig szívhatnak saját magukból új erőt, új táplálékot. 
Csak gondoljunk ama sötét, szerencsétlen századokra, melyek a 
római birodalom végképi elhanyatlásától a renaissanceig és refor- 
matióig tartottak. Mily eszmeszegénység, mily tunyasága az erők
nek, mennyi czéltalanság, iránytalanság mindenfelé egész Európá
ban! Mennyi zavar, mily sötétség, erkölcstelenség és babona! Hogy 
nem tudja egyetlen nemzet is felküzdeni magát önerejéből, hogy 
tévelyeg az ösvényen, míg végre az ókor kincsei sugárt lövellenek 
a sötétségbe s megszületik az olasz renaissance, mely átalakítja a 
félsziget társadalmát, politikáját és irodalmát. Az olasz és antik

Digitized by LjOOQ Le



272 váo zy  j á n o s .

műveltség hatása alatt születik újra a többi román és germán 
népek irodalma, s figyelmes vizsgálónak épen nem volna nehéz 
kimutatni, mily útat követett az új műveltség, fölébredésétől ama 
pontig, midőn hatását a legkisebb nemzetek is megérezték és mohón 
szívták magokba. Ez oknál fogva, legalább is fölületesség nemze
tünket azért vádolni,mert idegen eszméket kölcsönzött más népek
től, hogy nem tudott teljesen ellenállani a XVIII. század szabad 
szellemének, mely kapkodott minden után, mi idegen vala. A német 
a franczia irodalom emlőjén növekedett, a franczia tanulmányozta 
az olaszt és angolt, az angol viszont a francziát és olaszt. A magyar 
nem tehetett jobbat, mint, hogy szomszédaitól kölcsönözzön. így 
jutott hozzánk Ausztrián keresztül a román népek műveltsége.

Ennek a műveltségnek kinyomata nemzetünk társadalmi, 
politikai és irodalmi élete egyaránt a múlt század második felében. 
Ennek képviselője különösen a közszellem, melyet irodalmunknak 
ama korbeli történetéből tanulmányozhatunk legalaposabban.

A franczia iskola Bessenyei aegise alatt, franczia eszméket, 
vagy megfrancziásított antik eszméket ültetett irodalmunkba. Az a 
szabad gondolkozás, mely a Diderot, D’Alembert és Rousseau 
munkáiból az egész világra elhatott, nálunk is megtette hatását. 
Épen az iskola fejénél, Bessenyeinél nyilatkozik a legpraegnan- 
sabban.

Megszoktuk különböztetni a népies iskolát, melynek Dugonics 
volt leghíresebb tagja. Ez az iskola mintegy a régi históriáé énekek 
folytatójakép tűnik föl, de eszméi, melyeket a társadalom alsó 
osztálya közé hint, korántsem oly tiszták, mint a régi históriás 
énekek szerzőié. A romlatlan magyar nép, mely a franczia ízléstől 
és iránytól nagyon messzeállt, megtalálta pihenő órájában Dugonics 
verseit és regényeit, Gvadányi Rontó Pálját, Fazekas Ludas Matyi• 
ját, melyek legjobban illettek hozzá. Ki-kiütötte ugyan belőle magát 
egy-egy hamis hang, egy-pgy idegen eszme, sokszor az idegen alak 
is élvezhetetlen maradt, de a szerzők a nyelv és tartalom által 
igyekeztek e hiányokat pótolni, főczéljok lévén a nép kezébe adni 
olvasmányt.

E két iskola közé esik a claeeicai iskola megalapítása.*)

*) Nem időrendi tekintetben. Mert Hájnis már 1760-ban kezdett antik 
alakú verset írni, míg Bessenyeinek csak 1772-ben jelent meg Agisa,. Hanem 
tényleg a franczia iskola lépett ki először a közönség elé.
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Három buzgó szerzetes alapítja meg a classicai iskolát: 
Baróti Szabó Dávid, Kőszegi Rájnis József és Révai Miklós. Esek 
a régi latin és görög poézis forrásaiból merítenek lelkesülést, erőt 
és irányt. A classicai iskola nem honosított meg oly általános 
eszméket, mint a franczia, de a nyelvben és irodalomban sokkal 
nagyobb forradalmat indított meg, mint akár a franczia, akár a 
népies. A franczia iskola a nemzet legfelsőbb osztályának írt, mely 
maga is ismerte azt a műveltséget, melynek kifejezői leginkább a 
testőrök voltak; a classicai iskola verseit leginkább a deákos, közép 
nemes osztály olvasta. Amaz élvezhetőbbnek tetsző nyelven írt, 
mint ez, de dictiója a népiesekével majdnem hasonló laposságú, 
gyarló rolt. Mind három iskolának vannak egymással közös tulaj
donságai, elkülönítő vonásaik azonban könnyen szembetűnnek. 
Mindhárom iskola kifejezése a kornak, mely őket alkotá. Orczy, a 
franczia iskola tagja, ép úgy siratja a nemzet elkorcsosulását, mint 
B. Szabó Dávid, a classicai iskola tagja. Ányos csakúgy örül a 
nemzet ébredésének, mint Révai. Mindhárom iskolát erős hazafi 
érzés lengi át. Irányuk különböző, de küzdelmük czélja csak egy: 
a nyelv kifejtései csinosítását a műveltség terjesztése, szóval, a nem
zetiségnek 8 mind annak, mi vele összefügg, ápolása, fejlesztése és 
fölvirágoztatása. íme e közös czél, melynek elérésére indul meg az 
áramlat, a mely József császár alatt még tovább fejlődik s alapjává 
válik a legújabb kornak.

Honnan fejlődött a classicai iskola?
Irodalomtörténetíróink e kérdést épenséggel nem vizsgálták, 

megelégedtek magának a ténynek száraz elmondásával. Pedig oly 
történetnek, mely az eszmék fejlődését kutatja, nem szabad e 
kérdést figyelmen kívül hagynia. Bánóczi József Révai életében 
annyit mond, hogy e kor a magyar renaissance, s hogy amaz 
áramlatban, melyet a román és germán népek e néven ismernek, 
nekünk, magyaroknak, semmi részünk, s hogy ez nálunk meg 
sem volt.

Annyi bizonyos, hogy a renaiesancenak nálunk kevésbbé 
érezhető hatása volt, mint nyugat népeinél; de, hogy meg ne lett 
volna egyáltalában s a fejlődés különféle irányaiban seholsem volna 
kimutatható — legalább is elhamarkodott állításnak látszik. Igaz 
hogy nemzeti jellegünktől ez irány távol állt, de a renaissance első 
érintését azért nálunk is kimutathatjuk.

Miben áll ez első érintés ?
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Az emberi szellem, veleszületett természeténél fogva, mint- 
egy ellenállhatatlanul ragadtatik minden után ,am i új, mert eddig 
nem ismert ingert vél benne föltalálhatni. Ez az inger fölvilla
nyozza az érzékeket, melyek a régitől, a megszokottól s így közön
ségestől, tehát némileg a megunottól is, örömest szabadulnak, hogy 
azután eddig nem látott, nem hallott, mindössze csak képzeli 
tájakon kalandozva kereshesse mindegyik azt, mi természetével 
leginkább összefér. Oly eszmeáramlat, minő a renaissance vala 
rendkívül gyorsan hódított.

Az antik kincsek csakhamar a közcsodálat tárgyai lőnek. 
Minden, ki valamire való embernek kívánt tekintetni, ha már tú l 
vala is élte delén, mohó vágygyal fordult a classicusok tanulmányo
zásához. Az uralkodók szegényeknek érezték magokat egy Petrarca 
mellett, s Róbert, siciliai király nyilván bevallotta neki, hogy egész 
birodalmát odaadná annyi tudományért, ékesszólásért, mennyivel 
egy antik tudós bírt.*) A régieknek nemcsak nyelvét iparkodtak, 
elsajátítani, hanem szokásaikat, ruházat s életmódjukat is, szóval 
teljesen visszaidézni az ókort egész pogány színezetével. Olymp 
istenei ismét fölléptek s a keresztény világ hátrálni volt kénytelen 
előtte. Pogány játékok, a régieknek lehetőleg hü utánzásával, saty- 
rok táncza, a rómaiak és görögök minden erkölcstelenségeivel újra 
napireden voltak. A keresztény világ elcsigázott embere most kezdó 
érezni, hogy a test nem kevesebb igényekkel léphet föl, mint a 
szellem. Eddig teljesen el vala nyomva, most az ellenkező végletbe 
ragadtatott. Alig elképzelhető az a frisseség, pezsgés, új erő, mely 
egy század alatt teljesen más alakot adott a világnak. Nem volt talán 
soha áramlat a reformatión kívül, mely kevesebb idő alatt nagyobb 
tért hódított volna meg. Semmi sem volt életrevaló, ha nem a 
classicusoktól került ki, vagy legalább tekintélyök nem támogatás 
Költők léptek föl, kik görögül, vagy még inkább latinúl írtak a 
megvetették a nemzeti nyelvet. Kezdetben nem is látunk mást, 
mint a régieknek, úgy szólván, lelketlen utánzását. A költőknek 
Vergil és Horác, a szónokoknak Cicero a mintaképe. A vígjáték- 
íróknak pedig Plautus és Terentius. Nem igyekeznek a nemzetihez 
semmit idomítani. Átveszik a régit teljesen, minden vonatko
zásával.

Nem kell mondanunk, hogy e hatás, habár nem is ily mér-

*) Voigt: Die Wiederbelebung des Iflas. AUerthums. I. k.
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tékben, de nagyon érezhetőleg nálunk is megvolt; hogy költőink 
Róma nyelvén szóltak, szónokainknak és tudósainknak pedig nem 
vala nagyobb igénye, mint Cicero virágos nyelvét utánozhatni a 
felhasználni mindent, mit a régi classicusoktól elleshettek. A nemzet 
társadalmi életén és erkölcsén szintén nagyon érzik e hatás. Balassa 
Menyhárt árultatásáről szóló drámánk személyei hü képviselői az 
új, eredeti, pezsgő életerőnek s vele együtt az erkölcstelenségnek is. 
Természetesnek találjuk, hogy nálunk először a papi osztály lépett 
föl e téren s egy Vitéz Jánosnak, s egy Janus Pannoniusnak élete 
és működése világosan mutatja, hogy, ha a nemzet sorsa máskép 
fordul: a nyugat renaissancea, a nemzet eredeti jelleméhez mérten, 
nálunk is megteszi mind azt a hatást, melyről a nagyobb nemzetek 
irodalma szól. Mátyás király a renaissance korának valódi képe. 
Igaz, hogy idegen műveltséget terjesztett uralkodása, de, ha utána 
a nemzetiség ereje háborítatlanul fejlődhetik: nem vált volna-e 
apródonkint ez idegen műveltség ép úgy nemzetivé, mint nyugat 
népeinél ? Nemzeti sajátságainknál fogva lassúbb lesz vala e fejlő
dés, mint a román és germán népeknél, de, hogy befogadtuk és 
tovább is fejlesztjük, semmi kétség, ha viszonyaink máskép ala
kulnak.

Lassankint a mohó élvezetből és lelketlen utánzásból 
gyógyulni kezdenek a nemzetek. Már nem veszik át a régiek összes 
világnézetét, csak azt, mit a nemzet saját jelleméhez idomíthatnak. 
Még mindig utánzók, de már a nyelv nem a régi, hanem a nemzeti. 
Utánozzák azt, mi könnyen vala utánozható. Költői műnél az alak 
legkönnyebben elsajátítható: ezt iparkodnak most már utánozni. 
A tárgy még rendesen a classicai világból van véve, vagy, ha nincs 
is, régies színezettel bevont. Istenek szerepelnek benne, a classica 
mythologia teljes vagy helyenkénti felhasználásával.

Ez a második fok.
Nem egyszerre fejlődik ez ki az elsőből. Átmenetűi szolgálnak 

a fordítások. Nyugat minden nemzetének irodalma tele van a XV. 
és XVI. században a classicusok fordításaival, melyek gyarlóságuk
nál fogva rég leszorultak az ízlés teréről, csupán irodalomtörténeti 
fontossággal bírnak. Majd felváltva, mások inkább a tartalomra 
helyezik a fősúlyt, s az értelmet igyekeznek jól-rosszúl visszaadni, 
hogy így a kevésbbé műveltek is megismerjék azt az örök forrást, 
melyhez ezrek zarándokoltak, csodálni, bámulni a szépségnek, a  
művészetnek eladdig ismeretlen mintaképét.
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Ki valaha irodalmunk történetét forgatta: tadja, hogy a clas_ 
sicusok a XVI. és XVIL században nálunk is számos fordítóra 
találtak. E fordítások semmi tekintetben sem tarthatnak igényt 
dicséretre, de Dálnoki, Decsi, Kéri, Forró és Balogh legalább bizo
nyítják azt, hogy az átmenet nálunk is megkezdődött, ha szinte 
később is, mint nyugat népeinél, s már-már elérte a második fokot, 
mikor a nemzetiség erős harczai mindent leszorítottak a fejlődés 
teréről, mi nem függött össze szorosan alkotmányos életünk bizto 
sításával. ErHősi Sylvester János distiehonai nagyon nevezetesek e 
tekintetben. Az ő kezdeményezése nem vala kősziklára vetett mag. 
Többen léptek nyomába. Igaz, hogy az a néhány név, melyet 
irodalmunk történetében följegyezve találunk ide vonatkozólag. 
mind igen elmosódott, gyönge munkásság képviselője. Egy-egy 
disticbon mind az, vagy nem eléggé jól szerkesztett nehány sapphi- 
cus strópha, melyet fel tudunk mutatni. Mindazáltal e jelentékte
lennek látszó kezdet kétségkívül azt mutatja, hogy a classicai 
szellem mélyebbre kezde szűrődni nemzetünk szellemébe, s mind 
nagyobb tért foglalt épen akkor, mikor egy, még ennél is erősb 
eszmeáramlatnak kelle engednie. Értjük a reformatiót, mely ter
mészeténél fogva sokkal közelebb állt az emberi szellemhez, mert 
a vallást alakítá újra s evvel együtt a társadalmat s mindent, mi 
még a régi nézetekből fenmaradt. Az új vallás apostolai csatára 
léptek a katholika egyház papjaival s kényszeríték szigorúbb 
erkölcsre, jellemesb életre, hacsak nem akartak minden előnyt 
ellenfeleiknek átadni. Ily. körülmények közt mi vala természetesbe 
mint hogy mindkét egyház papjai oda forditák tevékenységök 
oroszlán részét, hol leginkább fenyegetve voltak. A kath. papok 
kiragadtatva tétlenségökből kényszerültek az új vallás tanítóival 
megmérkőzni s ekként minden egyebet mellőzni a hitvitákon kívül- 
A reformált egyház apostolai a humanismus zászlaját is kiragadni 
iparkodtak ellenfeleik kezéből s csakugyan az a nehány pap, kiktől 
egy-egy antik alakú strópha maradt ránk, mind az új vallás taní
tója. A XVI. század végén azonban a renaissancenak e fejleménye 
mindinkább elgyöngül s bár a következő században Zrínyinél és 
Gyöngyösynél szembeszökő hatás érezhető: csak a XVIII. század 
második felében élénkül föl újra, hogy aztán költészetünket, nyel
vünket, szóval egész irodalmunkat átalakítsa.

Nemzeti életünk válságos korszakai, mikor legfőbb czél vala 
az ország feldarabolt egysége mellett is lehetőleg megőrizni az ősi
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alkotmány biztosítékait, nem lehettek kedvezők a classicai szellem 
tovább fejlesztésére. Folytonos harca, örökös fegyverzörgés, német
től, töröktől való rettegés, más áldozatot követeltek a hazafiságtól.

Mi azt hiszszük, hogy a XVIIl. század második felében megala
pított classicai iskola csak folytatása annak az iránynak, mely már a 
XVI. században hajt vala egy pár gyönge csírát. Irodalomtörténet- 
íróink e tényt rendesen úgy mondják el, mintha az a véletlen játéka 
volna. Korántsem az. Fejlődés az és pedig, miután a béke s nyuga
lom napjai földerülni kezdtek, oly fejlődés, mely szintén összefügg 
a nemzetiség védelmével, csakhogy más szempontból indul ki s 
más irányt vesz.

De ez még magában nem fejti meg a classicai iskola keletke
zését. Hozzá kell vennünk az irodalmi viszonyokat is, melyek 
jobbára azonosak más nemzetekével azon időpontban, mikor a 
cla8sicismus határozott fejlődést vesz nálunk.

Az önállóságát visszanyert szellem, bár még mindig példány
képeket keres, utánzása másnemű, mint az, melyről a renaissance 
kezdetén szóltunk. Nyugat népeinél a classicismus ez időtájt, sőt 
előbb is, már önállóan fejlődő nemzeti irodalmat teremtett. A fran
czia cla8BÍcusok a XVII. században már virágzásra emelték irodal
mukat, megmutatva a világnak, hogy a régiség tanulmányozása 
mire teheti képessé az emberi szellemet. Nem szabad átvennünk a 
régiek egész világnézetét minden erkölcstelenségével, pogányságá
val, mert a közöttünk élő emberek már nem görögök, sem rómaiak. 
A classicai költészetben nyilvánuló magas eszmény az, mely
hez hasonlót törekednek adni. Ez a renaissance hatásának harma
dik s legfelsőbb foka, mely legtisztábban a francziáknál látható. 
E megfrancziásított classicismus nálunk szintén akadt képviselőkre 
8 eleinte épen a dráma terén nyilatkozott. Rokon vala ez a később 
alakúit classicai iskolával, de emez gyökeresb újításokat hozott be, 
mintha csak azért ment volna vissza az eredeti forráshoz, hogy 
annál tisztábban mutathassa fel az életerőt. Amaz, hasonlóan a 
népies iránynyal, kevesebbet törődött nyelvünk megújításával. 
Tetszelgett magának a divatosnak látszó eszmékkel, de föllépése 
nem látszott eléggé erősnek és maradandó hatásúnak. A népies 
iskola lapos nyelve, színtelen, bőbeszédű, kevésértelmü leírásai 
ellenirányt keltettek.

Nyugat népeinél is mindenhol ott fejlődik ki igazán a classi- 
cus alapra fektetett költészet, hol a nemzetinek elgyöngülése
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-érezhetővé válik. Mintha a nemzetiség tüze is kialvó félben volna 
s költészete nem állana egyebből, mint üres szóhalmazból. Eszmék 
és érzések hiányait pedig nem képes pótolni a ragyogó színezet, 
így történik, hogy a nemzet figyelme önként más irányhoz fordul, 
mely, ha eleinte nem is dicsekedhet tartalma gazdagságával, lega
lább az újság ingerével hat. A nemzeti költészet maradványa elpó- 
riasodik, élvezhetetlenné válik annyira, hogy a társadalom magasb 
osztálya gúnynyal fordúl el tőle. Németországban is a barmincz 
éves háború után a mesterdalnokok ízléstelensége, a népénekesek 
köznapi és pórias hangja maga után vonta a classicai irodalom 
mélyebb tanulmányozását. Egy nagyszerű utánzási kor veszi itt 
kezdetét, mely csak Klopstockkal és Lessinggel ér véget.

így volt ez más nemzeteknél is. A classicai iskola keletkezése 
seholsem egy pár szeszélyes agy játéka; — megteremtették az 
irodalmi és korviszonyok együttvéve. A classicai iskola nálunk is 
>ép úgy a belső szükségesség fejlődése, mint például a későbbi nép- 
nemzeti irányé. Az volt ennek alapja.

A classicai irodalom kezdeményezői papok voltak; a kik 
nyomukba léptek, szintén a kolostor falai közt tanultak lelkesülni 
a.z antik költészetért. Igazában ők lehettek leginkább az új irány 
képviselői helyzetüknél fogva.

Molnár János, ki a classicai iskolának mintegy előfutárjakép 
tűnik fel, szintén szerzetes vala. Tagja ama sokat elitéit jezsuita 
szerzetnek, mely, legalább a múlt századi műveltség történetében 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Nem a hivatás tette íróvá, hanem 
a hazafiság. Ez a hazafiság közös jellemvonás a classicai triász 
lapjaival; közös az irodalom- s nyelv összes művelőivel. Molnár 
működése kevés nyomot hagyott, de nevezetes, hogy a classicai 
iskola alapítóinak többé-kevésbbé ő volt példányképe. Révai maga 
bevallja ezt.

A classicai triász tagjait mély hit, erős meggyőződés vezette 
az írói pályára. Azt hitték, hogy evvel legtöbbet használnak nem
zetüknek. Mindhárom igénytelen szerzetes. Kettő: Baróti Szabó 
és Rájnis jezsuita, Révai piarista volt. Korán megszokták a szem
lélődő életet, kevésbbé ismerték a külvilágot, pedig sokat hányod* 
tak benne. Tanári pályára készültek s tanítottak is az ország külön
féle helyein. Baróti székely születésű volt, Révai az alföldön 
pillantotta meg először a napvilágot, Rájnis német ajkú szülők 
gyermeke, de azért nem kevésbbé tüzes magyar érzésű, mint társai.
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Rájnis és Révai sokat.voltak az országon kívül, Baróti mindig 
itthon maradt. Amazok nyelveket beszéltek, ez dicsekedett vele, 
hogy a magyaron kívül nem szólt más nyelven, kivéve a latint. 
Azok korán kezdték irodalmi tanulmányaikat: ez teljes férfi korában 
fogott hozzá és mégis legelőbb lépett föl nyilvánosan Verskoszorú- 
jával.

Azok lassan készültek, sokat és mohón tanultak, több appa- 
ratnssal szálltak ki a síkra: ez könnyedén, minden nagyobb előké
szület nélkül adta ki könyvét.

Mindhárman silány anyagi viszonyok [ közt tengődtek. A je
zsuita szerzet megszűntetése után Rájnisnak sokszor napi kenyere is 
alig volt meg. Révai örökös szükségben szenvedett. Baróti is sokat 
tűrt egy ideig, de leghamarább akadt pártfogója, ki a szükségesekkel 
ellátta. Révai volt a legmozgalmasabb életű. Neki is akadt pártfo
gója, de izgékony természete nem bírta sokáig az egy helyben 
maradást. Vagy összeveszett környezetével, vagy megunta s más 
helyre kívánkozott. Rájnisnak csak végső évei voltak kevésbbé 
gondtalanok, mikor Festetich gróf Georgiconához vette. Baróti a 
Pyber család védszárnyai alatt nyugalmat és megelégedést talált s 
különben is hármuk közt a legkevesebbel beérte.*) Rájnis és Révai 
némileg rokon természetűek voltak. Barátság fejlődött ki köztük, 
mikor Győrött együtt vitatták meg a pozsonyi Hírmondó szerkesz
tőjének, Rátnak észrevételeit. Úgy látszott, hogy folyton belső 
barátságban maradnak. A József császár alatti szabadabb szellem
nek mindketten hódoltak. Szerzetesi ruháikat, ha szerét tehették, 
gyakran fölcserélték polgári öltöny nyel. Megszólták őket, de ők 
kitudták magokat menteni. Érezték, hogy emberek is, nemcsak 
szerzetesek. Azon fölül volt mindkettejökben bizonyos rátartiság, 
vagy legalább némi hiú becsérzet. De Révai tudott alázatos is lenni, 
ha a körülmények úgy fordúltak. Rájnis kevélyebb s makacsabb 
volt. Ö8sze-összetüztek. Rájnis nem engedett, míg Révai simulé
konysága és engedékenysége ki nem békíték. Sokat vigasztalták 
egymást elhagyott helyzetükben és segíteni igyekeztek egymáson. 
Mindkettő tűrt, remélt és folyton munkálkodott. Baróti is írta 
verseit halomszámra, mit amazok nem a legjobb szemmel néztek. 
Révainak és Rájnisnak küzdenie kellett a megélhetéssel, Baróti

*) 600 firt nyugdijt húzott Ferencz császártól, irodalmi törekvéseinek 
megórdemlett jutalmáúl. (Magyar Merkurius 1797 óvf. 93 szám.)
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erről nem gondolkozott. Kevesebbet törődött az irodalmi mozgal
makkal, mint akár Révai, akár Rájnis, de azért megvoltak össze
köttetései ép úgy, mint emezeknek.

Rájnis kemény, makacs, heves, ingerlékeny s gúnyos termé
szetű volt. Gúnya sok helyen a mocskolódó pasquillba csapott át, 
s ha ellenfele az ő sértegetéseire feleim elég vakmerő vala: addig- 
addig duzzogott magában, addig készült, gondolkozott, míg, —  
legalább hite szerint — semmivé nem tette. Ilyenkor a sértő düh
nek egész mértékben való nyilvánulását érezni kelle ellenfelének 8 
egyedüli fegyvere az ellhalgatás lön. Révainak csak a magán élet
ben voltak ily kellemetlenségei, a szerzet főnökével, meg a győri 
tejesasszonyokkal, kikre mérges jambusáit irta. Rájnisnak a köz 
és magánéletben egyaránt. Révai őrizkedett a végletektől, Rájnia 
nem bánta, bármi történjék, csak ő epéjét kiönthesse. Révai köny- 
nyebben tudta feledni az irodalmi megtámadásokat s természete 
meg vala áldva ama dicséretes tulajdonságok némelyikével, melyek 
az embert a józan közép úton szokták tartan i: Rájnisban sok volt 
az engesztelhetetlen haragból, mely a magán és közéletben egya
ránt számos kellemetlenség okozója. Révainak nagyobb ismeretsége 
volt és némely aristokrata családdal is viszonyban állt, kikhez sűrűn 
folyamodott segélyért. Rájnis nem tudta magát annyira megalázni 
s inkább koplalt, éhezett. Mindkettőben sok volt a világiasból, de 
míg ez Révainak határozott előnyére, Rájnisnak addig határozott 
hátrányára vált. Amaz annyi hajlékonysággal, gyöngédséggel for- 
dúlt társaihoz, mennyit ké6Őbb csak egy Kazinczyban s egy Toldy- 
ban találunk: emez jobbára magába vonult, kevés szavú s titko
lódzó volt, különösen idegenekkel szemben.

Baróti Szabó e tekintetben is a középúton maradt. Volt benne 
valami Révai simulékonyságából és Rájnis elzárkozottságából s a 
kettő oly mértékben egyesült benne, hogy azok, kikkel barátságban 
állt, őszintén ragaszkodtak hozzá, de sokszor önállóságát is felál
dozta. Rájnis dicsekedett azzal, hogy neki nem volt mestere,nem szo> 
rult senkire: Révai és Baróti nyíltan bevallották, mit köszönhetnek 
másoknak. Baróti a legtürelmesebb volt. Czellája komor falai közé 
tudta temetni az élet keserűségeit. Rigója fütyölése űzte olykor 
unalmát s olajlámpája gyér világánál, mely éjjel-nappal egyformán 
égett asztalán, írta merész szórakású verseit. Szobája, hogy úgy 
szóljunk, valóságos költői rendetlenségű vala. Könyvei egymáson 
halomszámra s szerte-szóllyel, beírott s beíratlan papírdarabok
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közt. Oly apró betűkkel irt, hogy nagy mesterség vala írásán 
elmenni. Külsejére szintén kevesett adott. Öltözete, Kazinczy ként,1) 
nem sokkal jobb, mint a milyennek Keresztelő Jánosét festi az 
evangélium. Nem sokat tartott tisztaságáról maga sem, s egész 
modora egyáltalában pedáns s inkább visszataszító vala, mint 
rokonszenves. Lassan és halkan beszélt, mintha poétái fölhevülé- 
sében zavartatott volna meg* Szálas, nyúlánk alak, ki nem szokott 
a hajlongáshoz, nem keresi senki kegyét s beéri azzal, a mije van. 
Szedeijes arczán azonban a figyelmes szemlélő könnyen észreve
hette erkölcseinek, jellemének azt a tisztaságát s feddhetetlenségét, 
melyek a lelkiismeret n} ugodtságának, a kedély jóságának alapjai. 
Éles ajka sajátszerűen nyílt meg, mikor szíve a hazafiság tüzes 
érzésével csordultig telt, mikor tanítványait buzdította, hogy ne 
engedjék magokat a verselés nehézségei által elrettentetni, s midőn 
sokszor idézé Plinius szavait, hogy igyekeznünk kell ugyan minél 
jobban írni, mindazáltal csak írjunk, a hogy tudunk. a)

Révai és Rájnis, mikor Győrött együtt voltak, sokszor a késő 
éjjeli órákig maradtak együtt, különösen, ha valamelyik közös jó 
barátjak látogatá meg őket. A «Bárány fogadó • ilyenkor sok érde
kes beszédnek, hazafiái lelkesülésnek, tervezésnek, élénk szórako
zásnak s csevegésnek volt színhelye. Rájnis hízni kezdő, későbben 
egészen elhízott, zömök, alacsony termetével épen ellentéte volt 
Révainak. Ez hajlékony, vékony, majdnem szikár alak, csontos 
arczczal, melyen halálsápadtság ült a sok éjszakázástól.8) Szemei 
majd melancholiát, majd jó kedvet tükröztek vissza, de folyton 
sejtetni engedték a sorsával elégedetlen, nagyratörő, a zsibongó 
eszmék és érzések harczává vált elmét és szívet. Föl-földerült 
barátjai társaságában, jól mulatott Rájnis pajkosságain: de jobbára 
hallgatagon és csendesen viselte magát. Rájnis meghitt barátai 
körében szeretett adomázni, s ha neki hevült, beszéde szinte a 
•harsogásba* csapott 8 jóízün kaczagott, ha ötleteit nem értették. 
Sokszor ilyenkor is előhozta irodalmi vitáit s gondolatban és 
beszédben nem egyszer tette tönkre ellenfeleit, mit, ha barátai nem 
helyeseltek, százféle színt öltött arcza s daczos lett. Azt hitte, az 
iskolában van, hol a tudós tanár beszél s tanítványainak el kell

*) Kazinczy: Magyarországi utak. Olcsó könyvtár. 16 1.
*) Pályám emlékezete. Budapest. 1880. 90 1.
3) Pályám emlékezete. Budapest. 1880. 324 1.
Philologiai Kflrlöny. X. 3. 19
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fogadni az ő nézeteit. Nem tudta levetkőzni a szerzetes papnak azt 
a tulajdonságát, mely ly el a theologia betűiben csalhatatlanságot 
hitt. Ő azt gondolta, hogy a magán és irodalmi életben is az 
a szokás, mely a kolostor sötét falai közt szinte természetévé vált. 
Ez sok kellemetlenséget okozott neki irodalmi pályáján. Erős 
polemikus természetével nem tudta megegyeztetni a mások véle
ményét. Abban a korban ő volt az irodalmi kritika legfőbb képvi
selője s annyi epével s gúnynyal írt, mennyinek fele is elég lesz 
vala az alig fejlődni indult irodalomban. Méltó ellenfelekre akadt* 
Rát, a pozsonyi Hírmondó szerkesztője, Baróti Szabó és Bacsányi 
megfeleltek neki, de ő úgy hitte, hogy ezek nem értenek a dologhoz. 
Révai nem szeretett sérteni senkit, nem is keveredett oly polémiába, 
milyent Rájnis végigharczolt. Epistoláiban simán elmondotta 
véleményét egyik'másik íróról, de egész könyvvel, mint Rájnis, 
nem lépett föl senki ellen. Jól értette mind ama kérdéseket, melyek 
napirenden voltak, el is mondta rólok véleményét: de sokkal 
inkább foglalkoztatta nyelvünk története, sokkal mélyebben át volt 
hatva hivatása fontosságától, semhogy ama mérges vitákba eresz
kedhetett volna, melyek fölött Kazinczyvul együtt nem egyszer 
rosszalását fejezte ki. Ő volt a legtöbb oldalú a classicai iskola 
tagjai közt. Értett a rajzoláshoz, festészethez, mathematikához. Irt 
verseket, fordította a classicus költőket, értekezett prosodiáról, 
mint Rájnis és Baróti, fejtegette a grammaticának s a nyelvtörté
netnek eladdig nem is sejtett nagy fontosságú kérdéseit, mint senki.

Rájnis Ó8 Révai szókimondók voltak. Véleményeiket nyiltan 
hirdették, versbe szedték s világ elé bocsátották. Baróti tartózkodóbb 
vala, de, ha ösztönözték, ő sem húzta meg magát. Révai és Rájnis 
dicsérték egymás munkásságát s felháborodtak Barótinak merész 
szórakású versein és latinismusain. Baróti tehén úton czammogók- 
nak nevezte őket b azt mondta, hogy gyönge magyar az, ki a 
szóknak imide-amoda rakásához nem ért. 0  jól értett hozzá s épen 
nem mentegette magát még az ilyenféle distichonokért sem:

Hát szál (mely az idén itten készűle) szövétnek 
Már fogytára siet; már oda része nagyobb.

Vagy:
Lilkoinorodva valék első leveledre, verembe

Mint az esett farkas megkomorodni szokott.
Vagy:

Ládát is küldök, bérakhatd melybe. Barátom
É lj! s vakaríts egy-két verset, ha lészen tidőd.

2 8 2  v á czy  já n o s .
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Ez ntóbbi pár verssel szólítja föl Rájnist, hogy lépjen föl vele 
•együtt. Természetes, hogy Rájnis, ki a «nonnm prematur#-t szósze
rinti értelemben veszi: irtózik ily költővel szóba állni. Baróti 
tehát maga lép ki a síkra 1773-ban megjelent verseivel, melyek 
még két kiadást érnek megjobbítva s bővítve.

Ez nagyon bántja Rájnist. Mily szorgalommal, mennyi elő
készülettel látott Ő munkájához s az elsőség babérját, íme, kény
telen átengedni egy olyan poétának, ki még a prosodiai szabályokat 
sem ismeri. Révai elegyes versei szintén elhagyják pár év múlva 
ti sajtót s legutoljára lép ki Rájnis, ki alkalmasint társai közt 
leghamarabb írt magyar distichont.

Mind a hárman csatolnak verseik mellé prosodiai magyará
zatot. Baróti és Révai azonban csak inkább néhány észrevételre 
szorítkoznak: míg Rájnis egész rendszerbe igyekszik foglalni a 
magyar versmértan elveit. Mindhárom kiválóan lelkesül a régi 
cla88Ícueok példáin: de Révai későbbi korában kezd rímes verseket 
is írn i; Barótinak és Rájnisnak csak az a jó, a mi óclassicus for
mában van írva. Különösen Rájnis annyira lenézi a rhytmistákat, 
hogy megkísérti Gyöngyösy szép alexandrinjeit hexameterekbe 
ezedni. Legyünk már egyszer, úgy mond, tudósabbak s vessük meg 
azokat, kik csak a sorok végeinek összefelelgetésében gyönyörköd
nek. Lám a tudós nemzetek már régóta Vergiliust utánozzák, ki — 
szerinte — a legnagyobb poéta. Utánozzuk.mi is s meglátjuk, hogy 
nyelvünk és irodalmunk virágzásnak indul.*)

íme a classicai iskola ezélj a. Látjuk, mivel akarja e czélt 
megvalósítani: a görög és latin remekírók utánzásával. A kor poli
tikai, társadalmi és irodalmi viszonyaiba olvadt e törekvés, egymást 
táplálta, s végeredményül jól esik látnunk, hogy a még fejletlen 
nemzetiség érzése folyvást erősbödött társadalmilag és politikailag, 
a mint fölzendült az irodalom s megindult a nyelvmívelés. A clas- 
8Ícai iskola tagjait erős nemzeti érzés hatja át. Mindhárom tüzes 
magyar érzésű, kikben, már neveltetésüknél fogva is teljesen hiány
zik minden világfías és cosmopolitai; szívökön viselik a haza ébre
dését s azt hiszik, hogy mind a franczia, mind a népies iskola 
iránya és müvei múló becsüek ahhoz képest, a mit ők producálnak. 
Baróti a legtöbb verset írta, jobbára hexameterekben. Még drámát 
is próbált ilyen schémában írni. Sok túlságba m ent: de a kezdő

*) A magyar Helikonra vezérlő Kalaúz előszava.
19*
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merészsége és határon túli buzgalma megbocsátbatók egy oly 
poétánál, ki költői nyelvünk megalapítására, ha szinte nem is elha
tározóig, de értbetőleg befolyt. Vörösmarty és Berzsenyi sokat 
tanultak tőle. Dictiója sok helyen lendületes, élénk és színezett* 
Epistoláiban és lyrai költeményeiben a mélyebben vizsgáló könnyen 
fölfedezheti azt a szépen és erőteljesen folyó nyelvet, melynek 
tovább fejlesztéséből Berzsenyi és Vörösmarty ragyogó dictiója 
kimagyarázható. Szorgalmasan gyüjté a phrasisokat, és szótárt irt. 
Általában a classikai iskola tagjai mind nyelvészek is, és jól ismerik 
a múlt irodalmát. Révai és Rájnis sokat kutattak és találtak. Ez 
felsorolja mindazokat, kik tudtával classikai formájú verseket írtak, 
amazt pedig nyelvtörténeti tanulmányozásra vezeti a classicai 
költők ismerete. így indul meg ez az irány, melynek nyelvünk és 
irodalmunk újjászületését köszönhetjük. Kiindul a régi classicai 
költészet tanulmányozásából s a nemzeti irodalmat segíti ébredésre, 
kiindul a múlt emlékeiből s megveti a jövő alapját.

Azonkívül megvan mindegyiknek speciális érdeme. Barótinak 
költői dictiónk megteremtésében eladdig legtöbb érdeme volt, s 
mint székely születésű, leginkább értette a nyelv dialectikai saját
ságait s iparkodott azokat az irodalmi nyelvbe olvasztani. Egyik 
úttörője volt az alakúlni kezdő irodalmi társaságoknak, s Kazinczy- 
val és Bacsányival folyóiratot szerkesztett. Rájnis prosodiánkat fog
lalja rendszerbe s irodalmi polémiáival s kritikáival nagyon befolyt 
az irodalmi nézetek tisztázására. A szabad vizsgálódás felé tö rt 
útat s megmutatta, mikép lehet és kell a hibákat ostorozni. Ő is 
túlment a határon e tekintetben, de a kezdő merészsége csak ter
mészetesnek tűnhet föl. Révai a «nagy pancratiasta,» önálló alapra 
fektette nyelvészetünket s történeti szellemének vizsgálásában a  
külföldet is megelőzte. Szerkesztette az akkor fennálló egyetlen 
magyar hírlapot, sürgette az akadémia felállítását, s egyszerű szer
zetes létére József császár elé terjeszté tervét.

Mindhárom összeköté a jelen törekvéseit a múlt hagyomá
nyaival. Ebből merítének erőt és bizalmat a jövő megteremtéséhez. 
Fordítottak latin és görög classicusokat, fejtegették a műfordítás 
elveit, tisztogatták nyelvünk elnyúlósodott szavait és gondosabb 
írmodorra törekedtek. E tekintetben sokkal magasabban állanak, 
mint akár a franczia, akár a népies iskola tagjai.

Az ébredező politikai és társadalmi élet hatalmas impulsust 
adott törekvéseiknek. József kormányát Lipóté váltá fel, ki alatt
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a  nemzetiség oltára, mintegy varázsütésre, lángra gyűlt. E láng 
élesztésében alig volt valakinek nagyobb érdeme, mint e bárom 
igénytelen szerzetesnek, és senki sem örült igazábban, mint ők, 
midőn újra a Zrínyi-kucsma lobogott minden fejen s gombkötőink 
nem győzték varrni az aranyzsinórt és snjtást. Egyszerűbb emberek 
aligha tettek volna nagyobb hatást. Peragit tranquila potestas, 
-quae violenta neqnit. És ennyi munkásság képviselőit megáldá 
Isten hosszú élettel. Bármennyit küzdöttek is éltük delén: alko
nyán mindhárman élvezheték a kiküzdött életpálya nyugalmát.

Az a szellem, melyet a classieai iskola fölébresztett: tovább 
fejlődött és más irányt vett ép úgy, mint nyugat népeinél. Az után
zás eleinte tisztúltabb ízlésre, erősebb formaérzékre és a történeti 
szellem kellő méltánylására vezette nyugat nemzeteit. így történt 
nálunk is. 8 mikor a romantikái szellem mozgalmasságával és 
ezernyi szálú szövevényeivel mindenfelé nagy hódítást tesz is : a 
classicai ott lebeg mindig, mint a szertelennek és bizarrnak ellen
lábasa, mint a szigorú formák és rendezettebb conceptiók veze
tője, mely megóvja az irodalmat fejlődésében mindama túlságoktól, 
melyek nélküle bizonyára más irányt adnak a közszellem fejlődé
sének. S végeredményében úgy tűnik föl, mint a nemzetiség ébresz
tője, oltalmazója, erősítője és fentartója.

íme a classicai iskola triumviratusa, íme az örökös anyagi 
viszonyokkal küzdő szegény szerzetesek törekvése, czélja és hatása!

Dr. Váczy J ános.

Geminustól.
Anth. Pál. VE. 73.

Kis sír dombja helyett Hellast tedd síri halomnak,
És a perzsa hajók roncsait arra tetézd 

S a perzsák hadait 8 Xerxest írd kívül a boltra,
És a Themistoklest ebbe a sírba temesd I 

Oszlopomúl Salamis legyen ott s hirdesse, mi voltam.
Mért teszitek ti kicsiny hantok alá a nagyot ?

P. T. E.
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I. BALASSA BÁLINT VIRÁGÉNEEEIRŐL.

A szerelem örök tárgya ugyan a költészetnek s nincs térhez, 
időhöz kötve, mégis találunk egyes nemzetek irodalmában kort, 
melyben a szerelmi érzés legdúsabb virágait hajtja. A középkor 
szelleme, mely homályos eszméivel, megnevezhetetlen törekvései
vel s nagyszerű terveivel fogékonyakká tette a kedélyeket s gyön- 
gédebb érzelmek csiráit hinté a szívekbe, különösen kedvező volt 
egy speciális szerelmi költészet létrejöttére; s termékenyitőleg 
vonult át mindenütt, hol a talaj erre elő volt készítve.

Hazánkban nem voltak meg a feltételek, melyek közt a közép
kor általános., nagy költői hatása érvényesülhetett volna. Nemze
tünk későn vetette meg e földön állandó létének alapjait; a hon
szerzésnek és alkotásnak nehéz munkájában volt elfoglalva, míg 
egyéb rég megállapodott nemzetek kultúrájúkat magas fokra fej
lesztették. Kívül a kereszténység ügye virágzásának tetőpontján 
állott, míg nálunk a pogánysággal konok harczot kellett vívnia. 
Talán a népünk jellemében rejlő önmérséklés ösztöne okozta, hogy 
a vallásos tisztelet még a keresztes {hadjáratok idejében sem nyi
latkozott a rajongás ama tüneteiben, melyeket akkor Európa-szerte 
tapasztalunk. De megkímélve ekkép a mértéktelen lelkesedés túl
zásaitól, nem részesültünk áldásos következéseiben sem, a mi közép
kori költészetünk szegénységében, illetve hiányában érzékenyen 
sújt bennünket. Másik ok, mely nálunk a más népeknél fölmerült 
szerelmi kultuszt szinte képzelhetetlenné teszi, hogy a vallásos és 
lovagi szellem nem egymást áthatva keletkeztek. Midőn Anjou- 
házbeli királyaink alatt az udvari fényűzés s a bajnoki élet némi 
romanticismusa utat lelt hozzánk, a középkor napja lealkonyodó- 
félben volt s már a renaissance hajnala kezdett derengeni.

Szerelmi költészetünk első kezdetleges termékei gyanánt a 
népköltés virágait, a virágének formájában megállapodott szerelmi 
dalokat tekinthetjük, melyeknek nyomai még a reformatio előtti 
korba vezetnek vissza bennünket. Ez énekek tartalmára s irodalmi 
értékére csak hozzávetőleg következtethetünk. Egyetlen négy-soros 
töredék maradt ránk hírmondóul. A középkori szerzetes barátok, 
később a protestantizmus híveivel egyetértőleg, nem minden ok 
nélkül, pusztán előítéletes vakbuzgóságból üldözhették; mert az 
egykorú írók erkölcsrontó hatásukat panaszolva említgetik. E faty-
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tyúhajtásokkal számos jó költemény mehetett veszendőbe, vagy 
ismeretlenül lappang népköltészetünk megőrzött termékei közt.

Virágénekeket csak Balassa Bálinttól ismerünk ugyan, de 
kétségbevonhatlan adatunk van rá, hogy rajta kívül e fajnak szá
mos művelői léteztek. Balassa ugyanis egyik búcsuénekében isten 
hozzád-ot mond az ifjaknak, «kik a magyar versszerzésben vele 
versenyeznek*. Kimay János a költő istenes énekeinek kiadásában 
fölemlíti, hogy a kortársak közül számosán foglalkoztak virágéne
kek készítésével; de összehasonlíthatlanúl kevesebb hivatottság- 
gal, mint Balassa. A kor vallásos iránya azonban háttérbe szorította 
e kísérleteket, melyek azért irodalmi jelentőségre nem emelked
hettek s az idők áljában nyomtalanul elvesztek. A közvélemény, 
mely virágéneke k kibocsátását s még inkább kinyomatását becste
lenségnek tartotta, Balassának szebbnél szebb énekeit sem kímélte 
b bízvást átadta volna a feledésnek. Ezeket csak a saját belső érté
kük s a gondviselés kegyelme óvta meg az enyészettől.

Örökké emlékezetes irodalomtörténetünkben az a nap, me
lyen a történelmi társulat tagjai, a b. Rádvánszky-család könyvtá
rában 1874 nyarán eszközölt kutatások alkalmával, ez énekeket ,  
felfedezték s a nemzeti szellem közkincstárának általszolgáltatták. 
Balassával a szerelmi költészetnek nálunk gyümölcstelen fája nem 
remélt virágzásnak indul. Ő a magyar dalnokság megteremtője s 
egyedüli képviselője egyszersmind. Érzése, gondolkodása, szere
lemtelt lényének egész mivolta a középkori troubadourokat s min- 
nesángereket juttatja eszünkbe. Költészetének nem egy vonása azok 
közvetlen hatásából látszik eredni. Ilyen, hogy csak egy példát 
említsek, a sólyom képének gyakori alkalmazása, melyet a leg
élénkebben a következő verBszak fog előtüntetni:

Immár solymocskádat,
Kedves madárkádat,
Kit karodon hordottál,
Klári sokkal rakott,
Szkófíummal varrott 
Lábzsinóron tartottál,
Bocsásd el békével 
Szegényt, hadd menjen el 
Reá ne haragudjál.
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Az észjárás találkozásának frappans esetét fogjuk találni, ha 
ezt .a kürenbergi dalnok szép költeményének egy részével össze
vetjük, mely Szász K. hü fordításában így hangzik:

tEgy vad solymot neveltem egy évig, vagy tovább,
S mikor hozzám szokott már egész jámborra vált,
Mikor már barna tollát aranyba vontam én,
Egyszer csak felrepüle és más hazába mén.

Soká, idő múltával megláttam újólag,
Hát a lábára kötve volt szép selyemszalag.
A tolla színaranyba foglalva mindenik. . . .

A kutatásnak érdekes tárgyát képezhetné kimutatni, váljon 
a német vagy provenqei dalnokokhoz áll-e közelebb Balassa köl
tészete. Nekem úgy tetszik, hogy a kettőnek ellentétes sajátságai 
rejtélyes módon összeolvadnak abban. Mintha a szenvedély hevét a 
troubadouroktól, az érzelem bensőségét a minnesángerektől örö
költe volna. Ez utóbbiakra emlékeztet leginkább akkor, midőn a 
kegyesének örök, hív szolgálatát felajánlja, az előbbiekre, ha a 
szerelem tüze olthatatlanúl ég szívében vagy ellenállhatatlanúl 
erőt vesz rajta s néha egy más nő bájaiért régi hívétől elszakaszija.

Ennyit kívántam Balassa költészetéről általánosságban meg
jegyezni. S most térjünk egyes énekeinek vizsgálatára. Talán 
fogunk oly vonatkozásokat találni bennök, melyek a költő újabban 
többször vitatott szerelmi élményeinek s szív viszonyainak felderí
téséhez járulhatnak.

Első és mindenesetre főkérdés e feladat teljesítésében, meny
nyiben szolgálhatnak a költemények forrásúi a költő életviszonyai
nak meghatározására. Szilády erre a Balassa műveinek kiadásához 
írt életrajzban következőkép^ válaszol: szerelmi énekekből nem 
lehet tényeket halászni; bajos meghatározni, mennyi bennük a 
valóság, mennyi a fikció. S mégis ő vonja le Balassa virágénekei
ből a legmerészebb következtetést. Azt állítja ugyanis, hogy a 
költő gyermekségétől fogva csaknem pályája végéig az egy Annát, 
Losonczi Istvánnak, a temesvári hősnek leányát szerette s róla 
szerzette virágénekeinek nagy részét. Sziládynak nem annyira állí
tását, mely egyéni fölfogás dolga, mint kiindulását hibáztatom. 
Mielőtt magát a kérdést kritika alá vennők, az elvre kívánok némi 
észrevételt tenni. Véleményem szerint valónak és költészetnek
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benső egyesülése teszi az igazi költőt s nem találom, hogy Balas- 
sánál külön választva lenne a kettő. Minden verse annyira magán 
viseli a közvetlenség bélyegét, annyira helyzetből látszik fakadni, 
hogy érzelmeinek Őszinteségén nem kételkedhetünk. Azért én azt, 
a mi az énekekben költői kifejezést nyer, nem habozom tiszta 
valóságnak elfogadni. Sőt a bennük rejlő lélektani hűség fog tények 
felderítésére vezérelni. Előre megjegyzem, hogy ez utóbbi csak 
másod-czél lehet; mert akárki lett légyen a költő szerelmének tár
gya, a dolog lényegén mit sem változtat.

A codex másolójának az a jegyzése, mely szerint a könyv 
első részében Balassának gyermekségétől házasságáig szerzett éne
kei foglaltatnak; valós7Ínüvé teszi, hogy a szerelem csírája korán 
kezdett ébredni szívében. Ő maga állítja:

Nincs tehát annak lehetősége kizárva, hogy Losonczi Anna 
iránt még serdülő korában kezdett vonzalmat érezni. Kékkő és 
Divény vára, a Balassák birtoka, közel szomszédságába esik Somos- 
keőnek s egyéb birtokoknak, hol az özvegy Losoncziné, férje hősi 
halála után, két leányával Annával és Fruzsinával megvonult. Ezek 
valamelyikében ismerhették meg egymást nagyon fiatal éveikben 
Anna és Bálint. Szilády ama feltevésére azonban, hogy a kettő közt 
valami szerelmi viszony szövődött volna, semmi sem bátorít bennün
ket. Anna ugyanis rég Ungnádné lehetett, midőn a IV. ének szavai 
szerint Balassa «bizonynyal esmérte rajta ereit, szívében fölgyuüadt 
szerelemnek tüzit*. ügy ez, valamint a XXV. sz. ének, mely szin
tén Losonczi Anna nevére szól, nem eshetik az Anna házassága 
előtti időre, mikor Bálint sihederéveit sem lépte túl s versek írására 
nem is godolhatott. Lehet, hogy a gyermekkori emlékek hatottak 
későbbi szerelmének szenvedélylyé fokozására. Viszonzásra talált-e 
ez s mily határok közt, arra nem lehet határozott feleletet adni. 
A költő szavai:

Azt sem érdemlettem volna bizony tűle
Hogy nagy szerelmébe
Engemet már be vett, vagyok szeretője.

azt látszanak bizonyítani, hogy kedvese (természetesen mint Un
gnádné) rokonszenvet mutatott iránta. De én az ellenkezőjét gya-

Mondják jüvendűlők bizonnyal én nekem, 
Hogy születésemben Vernie megkért engem 
Arra, hogy C9ak magának szolgáltasson velem.
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nítom. Szerelmesek lelkében gyakori állapot, hogy viszont szerette- 
téssel ámítják magukat. Egy kegyes szó, vagy nyájas tekintet elég, 
hogy e vakító hitben megerősítse. Máskor ugyancsak Anna szerel
mének legkisebb jelével sem vigasztalja a költőt. így jellemzi a  
X. ének:

Szerelmemnek de még mindeddig csak az sem volt jutalma,
Hogy valaha hozzám kegyesen vagy egy szót is szólott volna,
De sőt még ingyen szép személét mé^ látnom sem hagyja,
Csak azért, hogy szerelmiben szivemet több kínnal bántsa.

A költemény igaz, Marullus De perfidia jmellari-fauBk átdol
gozása; de az idézett versszakot nem találjuk az eredetiben. Annál 
inkább kell a költő helyzetét kifejeznie.

Ismételve kijelentem, hogy Balassa és Ungnádué közt oly- 
nemű viszony, milyet Szilády feltételez, nem foroghatott fönn, s 
azok a versek, melyek egy kegyesnek megbékéléséről, csókokról és 
egyéb szerelmi élvezetekről beszélnek, Annát nem illethetik. Az 
V., VIII. és IX. sz. énekek összefüggése mindezt világosan meg 
fogja magyarázni.

Az V. énekben a költő jó kedvének és nagy örömének ad 
hangot, hogy hü szolgálatának jutalmát vette s kedvese «ölelte 
gyenge karjával* (s hogy saját kifejezéseinél maradjak)

ajakát 
Mint jó szolgáját 
Adta, hogy én megcsókoljam.

Ily jutalom-osztás költői képzelődésnek kissé erős volna, s 
megtörténtnek bízvást elfogadhatjuk. A VII. énekben búra fordúlt 
a nagy öröm, a régi kedves hűtlen lesz hozzá:

De elutált 
Mert mást talált.

Magához mert uj szerelmet foglalt.

Ez csak elég világosan van kifejezve. Szilády mindamellett 
képzelhetetlen állításnak tartja, melyet csak úgy magyarázhatunk 
meg, hogy ráfogás az alapja. «Nem kedvese — úgymond — 
foglalt magához új szerelmet, hanem a költő adott okot elhajlásá
val, hogy meg nem hallgatja, de sőt utálja egyetlen szerelme.* 
Ilyen álokokkal nem élnek a szerelmesek; hallatlan dolog, hogy
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valaki saját szíve véreztetésére, csupán azért, hogy askétikus mű * 
tétet végeztessen magán, kedvesét hűtlenséggel vádolja, még pedig 
oly sértő és lealázó módon. A psychologiai szálak ilyen túlfínom 
szövésével csak az igazság kiderítését hátráltatjuk. De ha minden 
áron Ungnádnéra akarunk erőszakolni oly szégyenletes viszonyt, 
mely nem férhetett össze méltóságával, az okoskodásnak ilyféle 
mellékútait sem lehet elkerülni. Fogadjuk el a legegyszerűbb ma
gyarázatot. Balassa egy leányt szeretett, ki megenyhült kéréseire, de 
utóbb a faképnél hagyta:

Siralmával
Mint hogy megcsal
A krokodilus gyík útónjáról embert,
így engemet
Elhitetett stb. . .

11 usiónak ebben legcsekélyebb nyoma sincs! De ha ebből sem 
világos az asszonynak vagy leánynak hűtlensége, a IX. ének tar
talma minden kétségünket eloszlatja. A költő előadja, mint szállnak 
harczra egymás ellen szívében: szerelem és boszuság s mi mélyen 
sebzi kedvese álnoksága. Véleményem röviden az, hogy itt a köl
tőnek egy más szerelméről van szó, kit nem nevez meg ugyan, 
de létezéséről épen Losonczi Annának megvallott «elhajlása* is 
bizonyságot tehet.

lm sok példát hallván, mind vesztém enmagam 
Tudván, hogyan járok mégis elhajlottam.

Az említett három ének ez új kegyesre vonatkozik. Ugyanaz 
az Erzsók lehet, kinek nevét az écho egy későbbi énekben (LXXIL 
sz.) «Anna» után hangoztatja. Csodálom, hogy sem Szilády, sem 
Károlyi nem voltak figyelmesek az idézett költemény czélzataira, 
melyben a költő szerelmeinek egész történetét összefoglalja.

Láthatni ebből, hogy Balassa virágénekeit nem lehet egy
könnyen, csupán találomra odaítélni valamely szerelmesének a 
nagyon válogatni kell bennük, ha füzérré akarjuk kötni azokat, 
melyek igazi szerelmének szólanak. Hogy e Losonczi Anna leg
kiválóbb helyet foglal el Balassa kedvesei közt, abban Sziládyval 
tökéletesen egyetértek.

A mint tudva vau, költőnk az 1575-ki év tavaszán részt vesz 
Békési Gáspár felkelésében s a szent-páli csatában Báthori István,
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fogságába esik. A vitézi teendők, a csata válságai enyhítő lég hatot- 
tak szerelmi tüzére s egyidőre feledtették vele Ungnádnét. Erdély
ben, mint afféle szabad rab. néhány főúri hölgygyei ismeretséget 
kötött s köztük beginkább Bebek Jndith és Csáki Borbála érdekel
ték. Úgy látszik, gyakrabban jött velük érintkezésbe, el-elmula
tott társaságukban s távozásakor egy-egy verset szentelt emlékük
nek. Judithoz Holofernesként gerjed szerelemben (a VI. ének sze
rint), Csáki Borbálát sok könyhullatás közt emlegeti s véghetetlen, 
örök szerelméről biztosítja. Szerelmének bánatos kitörésébe a 
lemondás hangja vegyül:

Tovább immár beszédimet én nem nyújtom, mert netalán megbán tlak, 
Hosszú be8zédimmel mint nem szintén magamat, nem örömest untatlak, 
Csak ezen könyörgök, hogy engem mindenkor tarts tulajdon rabodnak.

Ne gondoljuk tehát, hogy költőnk túlkövetelő volt szerelmé
ben. Imre Sándor tévesen tartja a tolakodó érzékiséget költeményei 
fő jellemvonásának. Százszorta fogékonyabb szívvel volt megáldva, 
mint más ember, különösen női bájak iránt. A nő eszménye, a 
szépség ereje mindenütt vonza őt s ez állhatatlanság színében tün
teti föl. A mint Géza fejedelmünk elég gazdagnak mondotta magát 
két istennek áldozni, úgy néki elég érzése volt több kegyes imá- 
dására. Van jellemének bizonyos eszményi alapja, mely méltatla- 
lanabb szerelmein is át sugárzik. Ö nem közönséges értelemben 
vett Don Juan, a mint Thalv nevezi; nála nem az érzék, hanem a 
szív szenvedélye az uralkodó. A mit legjobban bizonyít, hogy a 
szerelem kínját akkor érzi leghevesebben, midőn elszakad ked
vesétől.

Néha megszállja elhagyatottságának komor érzete; siralmas 
néki már idegen földön élnie, testben és lélekben megnyomorodnia; 
visszagondol édes szülőföldjére s a kedvesre, ki ott vele együtt 
«sok szerelmet türt». Ekkor írja egyik legszebb költeményét, mely
nek minden sora zenébe olvad s rhythmusa oly setheri, mintha 
nem is szavakból állana. A czím szerint ez éneket «egy szép leány 
nevével szerzette» s a tartalom teljesen igazolja azt. Losonczi 
Anna erre legkevésbé tarthat jogczímet. Szilády mégis néki tulaj
donítja. Egy új szerelem tüze éledezik benne, melyet a távolság 
nem oltott el, hanem sajátképen életre ébresztett. Ekkor kezd csak 
igazi rokonszenvet érezni iránta, midőn távol esett tőle, mint 
galamb a párjától:
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Vagyok már szinte 
őz vagy gerlicze,
Szomorú én éltem.

Ha már nem látja, legalább hírt hallhatna felőle:

Akkor sem mertem 
Űtet kérdeznem,
Mint rab, csak hallgatok.

teszi hozzá s e sorok megérdemlik, hogy értelmükről kissé gondol
kodjunk. Végül érzékeny búcsúját rebegi:

Ti mezők, hegyek,
Berkek, szép völgyek,
Kikben gyakran jártam.
Szép szelíd vadat,
Hangos madarat 
Ott hallottam, láttam.

Isten hozzátok.
S adja! rajtatok 
Az a vad örvendjen,
Az, a ki akkor 
Engem szeretett,
Mostan se feledjen.

E leány képe újra fel fog merülni Balassa költészetében s 
akkor nem lesz többé titok kiléte.

Az 1576-ik évnek tavasza is kivirult (1. XVI. ének) s a költő 
még mindig nem nyerte vissza szabadságát. Ekkor reá nehezedik 
a régi szenvedések súlya.*) Megjelenik álmában régi imádottja. 
(XVI. ének.) Szerelemkínjában álmatlanúl töltvén az éjszakát s 
mind azon gondolkodván, «hogyan ne bánkodhassék», hajnalhasa
dáskor kiment a mezőre s egy patak mellett ciprusfa árnyékában 
leült és elszunnyadt. Álmában megjelenti kedvese, hogy isten im
már könyörülve szenvedésein, őt (t. i. a nőt) néki juttatja, s csak 
arra kéri, vigyázzon hírnevére s óvja meg jövendőben gonosz- 
túl fejét

*) Lehet különben, hogy e szenvedések időszaka s az énekben elbe
szélt álom története a következő év tavaszára esik, midőn újra kedve a 
közelében lehetett.
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Látod, hogy én sem sok csácsogással,
Nem gondoltam rágalmazó szókkal,
Vagyok hozzád jóval.

Végül arra kéri, maradjon meg eddigi hűségében s ne feledje, 
hogy örök szerelmet fogadott neki. A költő fohászkodással végzi 
költeményét, vajha isten, ki a valót álomban szokta jelenteni, 
beteljesítené ígéretét s ő bizonyábban hallhatná, a mit álmában 
látott volt.

A hiába való szerelemről még mindig nem tudott lemondani 
s úgy látszik, ekkor gyötörte leghevesebben a szenvedély. Egész 
nap rá gondol, éjjel véle álmodik. Tüze emésztőbb más tüzeknél, 
mondja XIX. sz. énekében; míg ezek mindent körülöttük meg
gyújtanak, az titkon ég lelkében s ott viszi végbe rombolását. Most 
is a nő hidegsége bántja:

De ámbár romlanék, csak egyedül ne élnék,
Ki úgy lehetne meg, ha attul szót vennék,
Az ki én szivemnek 
Királyné asszonya;
Ha annál kedvesb volnék.

Láthatni ebből is, hogy Balassa ez igazán föláldozó, vak sze
relmének soha legkisebb jutalmát nem vette. Losonczi Anna túl 
lehetett már élete virágkorán, hogy egy rajongó ifjú ábrándjaira 
hallgasson. Nem hajolt kéréseire, nem vette már szívesen udvar
lásait s kerülni igyekezett társaságát.

A XX. sz. ének a költő előbbi álmának mintegy ellenképp. 
Ábrándjainak asszonya ebben nem hajói föléje kegyesen, hanem 
tőrt forgat ellene és megöléssel fenyegeti. S mégis mind jobban 
felgerjed iránta. Annyira beleélte magát ebbe a reménytelen hiú 
szerelembe, hogy megválni tőle, a halállal egyenlő. S midőn szíve 
rövid pillanatokra másfelé fordúl, Vénus és Cupido már sirathatja 
őt. így a XXI. ének.

Szíve, saját fejedelme, elpártolt tőle,
Engemet elvetett 6 szemei elől, forog életem ellen,

De te én elmémnek azelőtt szerelmes s kegyes tömlöcztartója!
Mit engedhetnél meg, ha ellened való vétkem nékem nem volna ?

Ez egyszersmind Losonczi Annáról szerzett utolsó verse. 
Szerelme ebben a kétségbeesés tetőfokára hág s oly indulatos sza
vakban tör ki, mint soha egyébkor :
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Oh megrepedezett kősziklák közt legelt, kietlenben született,
Tigris nemen termett, párducztejjel] nevelt, mire nem szánsz engemet? 
Elveezthedd-e azt, ki téged mind holtig híven igazán szeret.

s így a következő sorokban. A költő végsőre szánja el magát. Meg
eresztve hajfürtjeit, mint rab, titkos rejtekbe fog távozni egymaga, 
s gyászruhában keseregni megalázott életét. A húr addig feszült, 
míg elszakadt. A fájdalomnak is van határa, melyen túl nem me
het, a hol már az érzéstelenség következik.

Ezzel Losonczi Anna szereplése megszűnik s helyét más fog
lalja el a költő szívében, a ki fszerelmét szerelmével íüzeti» a 
XXII. ének szavai szerint, a kihez pártolását már a megelőző köl
teményben érintette. Ez új kegyes alatt ugyanazt a leányt sejtem, 
kihez erdélyi fogságából szívreható isten hozzádját küldötte. Mi 
indít e feltevésre az alább következő énekek magyarázatából ön
ként ki fog világiam.

Annyi kétségtelen, hogy a leány iránta szerelmét nyilvánitá; 
talán még előbb, mint a költő figyelmét reá fordította, mialatt régi 
lánczai közt vergődött. Vigan énekelheti tehát, midőn egy násfát 
küld szeretőjének (XXII), «kire egy pelikán madár volt felje
gyezve* :

Meg vagyon jutalma én szolgálatomnak
Nem mint az pelikán szörnyű halálának.
Ki életit kárban adja fiainak.

Az erre következő XXIV. ének egy bokrétáról tesz említést, 
melyet egy «szerelmes helyen* való rejtekben adott neki az, kit 
«gyakran kér istentűi könyörgésiben*, t. i. hogy nőül vehesse.

Most kerül sorra a már említett, sokat vitatott XXV. ének 
Losonczi Anna nevére, melynek utolsó versszaka:

Az ki most ezeket összveszedegette
Szeretője után kesereg szivébe,
Kit más szűz kezére
— Mint tudatlan ember — ok nekfíl ereszte

az eddigi magyarázók érisalmája. Szilády szerint ez éneknek sok
kal előbbi időből kell származnia, midőn a fiatal Bálint Annája 
kezét elszalasztotta. Károlyi abbéli vélekedésének ad kifejezést, 
hogy Balassa ez énekkel búcsúzik el régi szerelmesétől (!) s az 
utána következőben szerepét egy más Anna váltja föl, ki a költő 
további életének s költészetének ideálja.
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Nékünk bizonyításra vagy czáfolásra szükségünk sincs. A köl
temények összefüggése mindent megmagyaráz. A költő előbb 
feleségül óhajtotta á  lányt, ki a vers szavai szerint «hozzá szerel
mét igazán mutatta* s most ugyanaz másnak nyújtja kezét. Kép
zelhetjük a költő felindulását, midőn ez egyetlen hívétől meg
fosztva látta magát. Állítólag tudatlanságból eresztette más kezére^ 
De itt a tudatlanság alighanem a tévedésnek eszményített kifeje
zése. Balassa természeténél fogva könnyen hajlott csapodárságra- 
8 hamar engedte magát szép asszonyok hálójától befonni. Károlyi 
Árpád alapos feltevése szerint (Századok, 1882.) a kérdéses költe
mény szereztetése évében, (a mint a megelőző virágének végetro- 
phájából kitűnik), 1578 bán, szövődött közte és Harrach Anna, a 
szatmári parancsnok Nogarolli Ferdinand fiatal neje közt az a bű
nös szerelmi viszony, melyet bécsi levéltári kutatásai napvilágra, 
hoztak. Ezen időtájt ír a költő szerelmi vallomást egy Krusith 
Ilona nevű, aranyhajú szép leányhoz (XXIII). Balassa állhatatlan- 
sága nem maradhatott titok a leány előtt, s a boszú, de a józan 
esz sugalma is, rá vehette, hogy felbontja a «kötelezést*, melyről 
az előbbi ének említést tesz. A költő tagadja ugyan a fogadás meg
szegését :

Nem de nem kedvedért hagyék el egyebet,
Vájjon s kinek ajánlottam szerelmemet?
Szerettem-e többet ?
Tudod, kedveltelek egyedül tégedet.

de védekezése által még inkább elárulja vétkét. Alább őszintén, 
meg vallj a:

Igazán tertint ez is méltán én rajtam,
Mert ok nekűl magam búcsút neki adtam,
Szegényt háborgattam,
Hozzám nagy szerelmét semminek tartottam.

A versfejekből képezhető név semmi kétséget sem hagy fenn 
az iránt, hogy a költőnek ez ismeretlen szerelme, mely erdélyi fog
ságában ébred s még soká fogja kísérni, Losonczi Anna, de nem 
Ungnádné, hanem, a mint Kardos Albert helyes okokkal kifejti 
(Századok, 1884.) leánya, Anna-Mária, a temesvári hősnek fiusított 
unokája.

Midőn Bornemisza Péter, Balassa fiatalkori tanítója, 1577-ben 
a Losonczi Annának és leánya Anna-Máriának ajánlott «Vigasz-
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taló könyveczke* kíséretében Balassa németből fordított < Füves 
kertecskéjét» megküldte a zsenge korban lévő hajadon számára, 
bizonyára nem az anyának, hanem leányának akart kedveskedni. 
Ungnádné, ki messze túl volt az ábrándok korán, ép akkor elhi- 
degűlt, leánya Anna pedig benső rokonszenvet érzett a szerelem 
dalnoka iránt. Bizonyára volt idő, midőn a költő mindkettőért 
egyenlő lánggal hevült, a mint ugyancsak a XXV. ének két vers
sorából kitűnik:

Nem volt kettős szive (a leánynak), ki miatt énnekem 
Kellett volna félnem vagy idegenednem.

A kettős szívet nyilván magára érti, mert szerelmét kétfelé 
kellett osztania.

Balassa különben elég gyöngéd volt szívének kettős érzelmét 
nyíltan és világosan legalább meg nem pendítnie. Csak egyszer 
van arra észrevétlen vonatkozás egy későbbi költeményben, hol 
Losonczi Anna Júlia név alatt szerepel. Cupido, Jáliáról beszélve, 
így szól a költőnek:

Anyja fényes haját gyöngyszín apró fogát néki tűle (Vénástól)

a mi sem másképen, sem félre nem magyarázható. Azt vélem 
tehát, hogy Kardos eltalálta vetni a súlykot-, midőn biztossággal 
állítja, hogy a költő Ungnádné Losonczi Anna szerelmi rabságát 
soha sem viselte.

De nézzük a többi virágénekeket. Károlyi véleménye szerint 
a XXVI.-tói kezdve valamennyi ének Harrach Annát illeti. Nem 
tudjuk, mért veszi pártfogásába a költőnek ezt a szerelmét, mely 
legkevésbé méltó arra, hogy megénekeltessék. De tények ítéljenek!

Mindjárt a XXVI. ének nem tartozik a legelragadóbbak 
közé, mint Károlyi hiszi; maga a kódex írója azt a megjegyzést 
teszi tá: magü docte quam amatorie scripsit, s szerény nézetem az, 
hogy az Annák egyikéhez sincs intézve. Az a strópha, mely néki 
legtöbbet bizonyít, ép ellen mondó vonatkozásokat tartalmaz. 
A strópha így hangzik:

megnyertem

így mi szerlemünket, mi se hagyjuk tűlünk 
Rágalmazók miatt elesni közülünk :
Ám szóljon felőlünk
Ki szinte mit akar, — hiszem tiszta lelkünk.

Philologiai Közlöny. X. 3. 20
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Ilyet Balassa nem mondhatott erre a viszonyra. Hol marad 
akkor a költő legfényesebb tulajdona, az őszinteség ? Tisztának 
mondhatja-e a szerelmet, mely az emberek közt megbotránkozást 
szül, s a nő férjét válásra kényszeríti ? Minden jel arra látszik 
mutatni, hogy e vészhozó szerelem nem vert mélyebb gyökeret 
szívében. Böcsülhetelen drága szerelmesének mondja ugyan az 
énekben (XXVII.), melynek versfejeiből Annámért lehet kiolvasni 
s mi a tartalom után ítélve, ez egyszer Harrach Annára vall, 
elmondja, hogy szíve hozzá

Mint fenyőfa télben, nyárban maradandó,
Nem tétova hajló.

de ki adhat hitelt a nála szinte közhelylyé vált vallomásnak, 
melyet minden szeretője megszokott s talán el is únt tőle hallani.

Ezen kívül még csak egy költeményt ítélhetünk oda a német 
hölgy dicsőségére. Ez a XXIX. sz., mely nem hiába megy az 
oláh fata nótájára. A szerelem érzéki tartalma délies színezetet 
kölcsönöz neki. Könnyű eltalálni, ki az a nő, kihez az irigyek miatt 
nem tud eljutni, ki életét, hírét, nevét csak ő reá bízta. Illendő 
dolog, hogy érte mindent merészeljen s ha kell, veszedelembe 
rohanjon.

Engem bár ne kíméljetek nagy veszedelemtül 
Csak hogy őtet őrizzétek gonosz hirtül, nóvtül.

Nem utolsó helyet foglal el Balassa szerelmei közt Dobó 
Krisztina, unokatestvére, kivel 1584-ben házasságra lépett. Von
zalma már akkor fölébredhetett iránta, midőn, mint huszonegy 
éves ifjú, a királyi udvar előtt Pozsonyban az ismeretes juhásztán- 
czot lejtette, hol mint a főpohárnoknak, Várdai Mihálynak nejét 
ismerhette meg. Ezt a Christina névre írt virágéneknek (mely 
ismeretlen okból a codex legelejére került) tartalma is valószínűvé 
teszi. Az ének így kezdődik:

Cupido szivemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most ujétja.

Hogy igazi boldogságot remélt elérni szerelmében, mutatja a 
•Bocsásd meg istenem ifjúságom vétkít# kezdetű, nagyon ismertté 
vált vallásos ének, melyet a codex szerint akkor írt, thogy háza
sodni készült». Mindamellett Balassa óriási ballépést követett el, 
midőn özvegyen maradt rokonát feleségül vette. Az irtóztató per,
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melyet közvetlen a házasság után, vérfer tőztetés bűnében fejére 
zúdítottak, életét örökre megkeserítette. Hozzájárult András bátyjá
val folytonos perlekedése, ki apai örökségétől megfosztotta. S a 
szerencsétlenségek tetőzetéül neje álnoksága s maga iránt tapasz
talt elídegenülése sújtotta. Zilált lelki állapotát legjobban festi a 
XXXIV. ének. Nyugalmát már sehol sem találja, mindenütt üldö- 
zőktül van körülvéve, elárvult feje csak bujdosni szeret.

Mert pokolnak tetszik ez világi élet.

Régi kedvesének jóslatát is teljesülni látja, ki midőn «keservesen ' 
elvált ttilet, előre megmondotta, hogy soha nő szerelme nem fog 
nyugalmat és boldogságot hozni szívének. Egyszersmind önvád 
szállj a meg lelkét, hogy e jó angyalát «mint diófát gyümölcsiért 
magától elverte*. Miért az isten átokkal terhelte, a föld minden 
baját és nyomorúságát fejére küldötte, s a kiért vétkezett, az is 
álnok hozzá. Visszatér tehát régi hívéhez, lelke vigasztalójához, 
ki — mondanunk sem szükséges — az előbbi énekek Annája, a 
már ismert Ungnád leány, kit egy másik Annától való megkülöm- 
böztetés okáért ezentúl Júliának nevez.

Húsz egymásra következő énekben, melyeknek egy része a 
költő Erdélybe bujdosásának idejéből származik, eped szép imá- 
dottjáért, kinek kegyéből kiesett, ki nem indúl meg többé könyör
géseire s egy barátságos szóra sem méltatja. De ő nem tud lemon
dani szerelméről, még mindig él-hal utána s szolgálatára szenteli 
-életét. Júliához való hű ragaszkodásában a költő valóságos minne- 
sángerré lesz, ki kész szívvel és lélekkel gyötretni hagyja magát s 
egyéb jutalmat se kér szenvedései fejében, mint hűségének elis
merését. Sokat hányatott lelke e szerelemből merít üdvöt és vigasz
talást. Ez az eszme már az említett XXXIV. énekből is kiviláglik, 
melynek végén könyörög istennek, szánja meg nagy szerelmiért, 
melyet oly soká és gyöngítetlenül megőrzött, lássa, hogy vétkéért 
holtig szenvedni fog.

Ezt ha megnyerhetem, bár meghaljak ottan,
Búmnak mint hattyúnak légyen vége vigan,
Más kívánságom ez, idvözűljek ősz tán.

Toldy és mások a Júliáról írt énekeket tartják Balassa költé
szete gyöngyeinek. Nem tartozik ugyan szorosan feladatom körébe
*  költemények sesthetikai mérlegelése, de meg nem állhatom, hogy

20*
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a szinte általánossá vált vélemény iránti kétségemet ez alkalom
mal ki ne fejezzem. Szebb költeményeket mint egynehány, melyet 
a házassága előtti időben szerzett, aligha fogunk találni a cyklus- 
ban, melynek egy harmada tulajdonképen Marullus és Angeria- 
nus olasz, illetve latin XYI. századi költők verseinek fordítása (van 
azonkívül kettő törökből, egy németből fordítva), a többi Vénüs és 
Cupidónak gyakori szerepeltetés*, a Júlia fölényének, elbűvölő 
hatalmának s hajthatatlan keménységének örökös hangoztatása 
által a renaissance költészetének modorosságára emlékeztet. Ezek
ben az énekekben ismétli magát a költő legtöbbször, mi általában 
gyenge oldala.

Eülömben a költemények száma ne vezessen félre bennün
ket e szerelem időtartamának meghatározásában: 1588-ban vált 
el feleségétől, ekkor küldi hozzá Vénus követségbe Cupidot, (lásd 
XXXYI. és XXXVII.) hogy érdemelje ki magának hív szolgálattal 
Júliát, ha föl lesz mentve a házasság kötelékeiből. Ebben az évben 
indult Balassa erdélyi bujdosására s szerelme oda is elkísérte. Egy 
megható dalban (XLIV) küldi innen a repülő darvakkal sóhajtását 
a táj felé, hol Júlia lakik. Többször megsajdúl benne szerelme 
kínja s nem egyszer unszolja Cupidót, hogy melegítse fel iránta 
Júlia szívét. De a nagy fájdalom végre a lemondás hangjában vesz 
el. Belátja, mily hasztalan emészti magát szerelmi lángokkal a 
önként odahagyja a súlyos rabságot, melybe szerelme döntötte,. 
(LVIII. ének):
De ám akár meggyen velem, bár szeretem, szabad legyen már véle,
Csak hogy ezt engedje kínom érdemiben, hogy a mint felmetszette 
Júliát szivembe, szintén úgy versemben is tessék meg szép képe.

A végén megfogadja, hogy többé nem említi versben Júliát^ 
Az 1589-ki év Szent Iván havában már egy Zsófia nevű szép szűz. 
foglalkoztatja elméjét. Júlia emléke olykor-olykor megrezdül szí
vében. A «Zarándoknak való énekben* kéri istent:

Felejts el annak is háladatlanságát,
A ki most erre vett engem régi rabját;
Ámbár élje vígan felölem világát,
Csak én bennem olts meg nagy szerelme lángját.

Elbujdosott messze, valahová a viliig határára. Hol állapo
dott meg, meddig folytatta útját, nem lehet biztosan meghatározni*
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Ismeretes az a verse, melyet az óceánná mellett írt. Itt sem hagyja 
-el szerelmének emléke. A tenger «sebes habja* Júlia haragját ju t
tatja eszébe.

Csak még néhány szót e Júlia, azaz Losonczi Anna életéről. 
A ki a róla írt utolsó költemény idejében «szabad véle* s a búcsú
znék szerint «világát éli vele*, Erdődy Tamás, Horvátország érde
mes bánja, kivel 1589. a költő kibujdosásának évében kelhetett 
egybe. A házasság évéül megjelölt 1597-nek Nagy Iván család
fáján azért is hibásnak kell lenni, mert Anna fia, Kristóf 1606-ban 
Rudolf király által Bocskaihoz biztosnak küldetik. Ez adat csak 
megerősíti föltevésünket. Azon idő körül, mely oly nevezetes kor
szakot jelöl Balassa szerelmi költészetében, Anna fiatal özvegy 
lehetett.

Valamelyik olvasóm azt vethetné ellenem: Mindez magában 
igaz lehet, de Júlia és ifjú Losonczi Anna azonossága még nincs 
bebizonyítva. Oklevelekre természetesen nem hivatkozhatom, de 
•ezek a szív tényeit sohasem lesznek képesek felderíteni. Én csak 
a költemények értelmére és összefüggésére támaszkodtam s ha 
valaki meggyőződést akar szerezni állításaim valóságáról, magá
nak is bele kell mélyednie a költemények egyes vonatkozásainak 
vizsgálatába. Ennek legalább meg volna az a jó eredménye, hogy 
Balassát többen olvassák s egyénisége iránt nagyobb érdekkel visel
tessenek.

Egyre akarom még felhívni a szíves olvasó figyelmét. Balassa 
személyei tökéletes jellemalakok s festői hűséggel és elevenséggel 
vannak elénk állítva. Úgy élnek ők is az énekekben, a mint költé
szetté varázsolták a dalnok földi pályáját.

Balassa sokodalú jellem. Egy rövid tanulmány keretében 
nem lehet kimerítő rajzát nyújtani. Csak úgy kívántam feltüntetni, a 
mint lénye kifejezést nyer a szerelemben. Nincs ez érzésnek egy foka, 
egy árnyalata, mely az ő szerelmében képviselve ne volna. Ebben 
áll, mondhatnám, egyetemessége; a világirodalom szerelmi költői 
közt nincs, a ki meghaladná ebben. Hűség és csapodárság, dévaj- 
ság és ábránd, szeszély és komolyság ezerféle színjátszásai vissza
tükröződnek e szerelmében. Kisérhetjük benne továbbá a szerelmi 
érzés fejlődését, a gyermekben, ifjúban és férfiúban. Midőn Loson
czi Anna, a későbbi Ungnádné iránt szerelemre gerjedt, gyermek
ábrándokkal volt tele szíve. Azért nevezi magát egy élete alkonya 
felé szerzett búcsúversben (az említett LXXII. sz. Colloquium octo
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viatorum et Deae echo vocatae) Credulus-nak. Egy ily nevű ifjú elsS 
a társaságban, a viszhangtól válaszúi Anna nevet nyeri. Másodsor
ban észlelhetjük rajt* az ifjúi vér heves fellobbanását, midőn ke
mény imádó ttja elutasítja magától s a könnyelműséget, melylyel 
igaz hívét más kezére engedi s a legboldogtalanabb házasság bék
lyójába veti magát. Ifjúkori szerelme érzéki gerjedelmektől, téve
désektől sem tiszta. Következik a megért férfikor bensőbb komo
lyabb hajlama, nemes idealismusba átjátszó érzésmódja, melyet 
Júlia iránt megállóit hűsége s önként lemondása tanúsít. Ez után 
még egy fejezet következik Balassa szerelmi életében, melyet való
ban nem tudok hogyan jellemezni, annyira határozatlan és vál
tozó nyilvánulásaiban. Az említett Zsófin kívül énekel a bécsi Zsu- 
zsánnáról és Anna-Máriáról, annak rokonáról, egy lengyel citherás 
leányról stb.

Lengyelországban, hol legtovább tartózkodott, egy Coelia 
nevű leány, kit szeret, utolszor ébresztette föl benne a szerelem ham
vadó tüzét. Szereti1 Júliához hasonlítani. Szemem — úgymond —

Júliának véli,
Mikor tekinteli 
Mert szivemet áltatja.

A leány nemcsak áltatta, de meg is csalta. Ez egyszer nem fakadt 
ki gyáva siralmakba, letörölte könnyeit s boszús szavakra nyíltak 
ajkai:

Szenvedj te is értem, hogyha én szenvedtem,
Verjen meg az isten méltán is érettem.
Ne csalhass több szivet,
Itten érjen véget 
Álnokságod értem.

Szokatlan hang hatja meg e versekben füleinket. Mintha csak nem 
régen élt volna, aki ilyen húrokat zendített meg. Valóban,ha nem 
csalódom, Petőfi lantja ez! Az első magyar költő hattyúénekében 
megnyilatkozik Petőfi szelleme:

Zöld erdő harmatát,
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a té l . . .  .
Hóval lepi be a tél . . .

így kezdődik a költő legmeghatóbb búcsúéneke, talán hattyúdala. 
S a vége mily engesztelő!
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Fejenként mindenek,
A kik esmértenek,
Mostan megbocsássanak 
Mostan megbocsássanak.

Hosszú bnjdosásom 
Lészen távozásom.

A szél elkapja a távozó búcsúénekének végső accordjait. . .
Visszajött még egyszer, a haza védelmében dicsőn befejezni 

hányt-vetett életét.
Gajári L ajos.1)

Antipater Sidoniustól.
Anth. Pál. VII. 8.

Többé nem vonzod s nem bűvölöd, énekes Orpheus,
A szirtet s tölgyet s a vadon állatait.

Többé nem csilapítod a förgeteget meg a záport,
Sem nem a hózivatart, sem nem a tengeri zajt.

Meghaltál. Sírt Mnemosyné valamennyi leánya,
Főkép édes anyád Kalliopé siratott.

Mit zokogunk elhunyt gyerekinkért, míg a haláltól 
Isteni lény maga sem bírja megóvni fiát.

Ford. P. T. E *)

Lucianustól.
Anth. Pál. X. 26.

Ügy élvezd javaid, mint a ki a sírba megy egykor,
S birtokodat kíméld, mint a ki szüntelen él.

Mert az a bölcs ember, a ki meggondolja e kettőt:
És tud költeni is, tud takarítani is.

Ford. P. T. E.3)

’) Tehetséges és törekvő tanítványunk hátramaradt dolgozata. A sze
rencsétlen ifjú Berlinben lázas állapotban maga vetett véget életének. 
Nyugodjék békében t S z e r k.

*) V. ö. Szabó István Görög Virágok 44. lap. Pécsi János TJj M. 
Muzeum 1858. I. 302. lap. Radó Antal Görög költők 290. lap.

*) V. ö. Szabó István Kisf. Társ. Évlapjai (1882—3.) XVIII. 318. 
lap. Ugyanez a gondolat van Ansonius 145. epigrammájában, mely felirata 
szerint «Ex Menandro» való.
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HAZAI  IRODALOM.

A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. Irta Vámbéry Ármin. 
Budapest Kiadja a magyar tudományos akadémia. 1885. (A M. Tudo
mányos Akadémia könyvkiadó-vállalata.) — 8. r. XVI, 768 lap. Ára 5 írt.

E ozím alatt jelent meg a törokség legjobb ismerőjének legújabb 
munkája. Egyúttal, mint az már kiváló orientalistánk műveinél hagyo
mányos szokás, németül is megjelent a könyv ily czím alatt: Das Tür- 
kenvolk in seinen ethnologischen und ethnographiscben Beziehungen 
geschildert von Hermann Vámbéry. Mit zwei Tafeln und mehrern Holz- 
schnitten. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1885. (8. r. XII, 638 1.) Az egész 
törökséget ábrázoló képet mindeddig még senki sem vázolt és arról, 
hogy az egyes törzsek milyen viszonyban vannak egymással eredőtök, 
rokonsági fokozatuk, nyelvjárásuk, szokásaik, családi életök tekintetében, 
még a legkiválóbb néprajziróknak sincsen tiszta és hibátlan fogalmuk. 
A szerző a törokség déli népei közt több évet töltött és kiváló nyelvisme
reténél, ritka megfigyelő tehetségénél és hosszas irodalmi török tanulmá
nyainál fogva egyaránt legbivatottabb arra, hogy a török faj néprajzát 
megírja. Az éjszakon, Szibiriában lakó törzsek leírásánál sok becses, eddig 
leginkább orosz folyóiratokban és kisebb nagyobb monographiákban 
szétszórt anyagot gyűjtött össze szerzőnk; a déli törzsek leírása közben 
a saját tapasztalatait értékesíthette. A könyv egyes részei ennek követ
keztében nincsenek egyenletesen és egyformán kidolgozva. A baskírokról, 
csuvasokról és kazáni tatárokról szóló fejezetek a felhasználható anyag 
tömege és jósága miatt tökéletesebbek mint a szibiriai vagy akár az 
oszmanli törökökről szóló részek, pedig ez utóbbiak ugyancsak közel 
vannak hozzánk és elég sokáig és bensően érintkeztek hazánkkal. 
A szerző czélja e könyv írása közben az volt, hogy az egyes, a törökségre 
vonatkozó és eddigelé megjelent adatokat összegyűjtse, kellően megvá
logassa és a népismeret barátjainak könnyen érthető, a szónak neme
sebb értelmében vett népszerű alakban átadja. Az egész munka olyan, 
hogy méltán sorakozik az árja és sémi néposaládról eddigelé megjelent 
nagy leíró művek mellé. A következőben megkísértem ezt az érdekes 
könyvet, a mennyire szűk helyen lehet, ismertetni.

Az előszó után a munka írásában felhasznált kútfők jegyzéke kö
vetkezik. Hatalmas sor, száznál több mű, közte sok eredeti keleti forrás, 
például Abulghazi Bahadur Khan, Ebu Dolef Miszar Ibn Mohalhal, Ibn 
Khordadbe, Mehemmed Dsaafer Khormudsi, Masz’udi, Rasid-eddin Ta- 
bibi, Mirkhand művei és a Tevarikh-i Al-i Szeldsuk (A szeldsuk törzsnek 
története) czímű kézirat. Vámbéry nevén kívül még két magyar ember 
nevével találkozunk a sorban : Besze János 1838-ban írt a Krímben, a
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Kaukazusban, Georgiában, Kis-Ázsiában és Konstantinápolyban meg
tett ntjáról, és Mezőkövesdi Ujfalvy Károly az Oroszországba, Szibiriába 
és Tnrkesztánba indított franczia tudományos expeditio eredményeiről 
irt 1880-ban, mind a ketten francziáúl. A kútfők jegyzékében foglalt 
műveken kívül azonban számos más könyvet is használt a szerző elszór
tan munkájában.

A bevezetés a törökséget általánosan érdeklő kérdésekkel foglal
kozik. Legelőször a törökök eredetéről van szó, a mint nemzeti hagyomá
nyuk elmondja. E szerint Japhetnek, Noé fiának, nyolcz fia volt, ú. m. 
Türk (a törökök ősapja), Csin (a chinaiaké), Khazar (a khazaroké), Szak- 
lab (a bz Iá vöké), Busz (az oroszoké), Ming, Gumari, Kbalads (vagy Ta- 
rads, Jarads). Gumarinak két fia volt, Bulgar és Burtasz, kiknek utódai 
a magyarok és baskírok. A második fejezetben a törökök rtsö fellépéséről 
értekezik a szerző, a mint az a történelem tanúsága szerint kimutatható. 
I tt leginkább az ujgur népről van szó, melyben már régen a keleti török- 
ség hatalma és tekintélye volt megszemélyesítve és a melynek neve ugort 
ugur> ogur vagy ugr alakban korán eljutott az oroszokhoz ésByzanczba. 
A harmadik fejezetben a szerző a török régiségeket, tekintettel a törökök 
eredetére, tárgyalja. Leginkább Dél-Szibiriában lehet meredek szikla
falakba vésett alakokat, jegyeket, vörös és fekete színű, elolvasható és 

#eddig meg nem fejtett feliratokat találni. Legsajátságosabb török emlé
kek azonban a kurganok. A kunján szó, melylyel a Szajani és Altai 
hegységtől kezdve, az Ural, Káma és Volga mentében az Azovi- és Fekete
tenger partjáig található sírhalmokat nevezik, török eredetű s ma erő
döt, menedékhelyet jelent, alapjában véve valamely emelkedést, magas
latot, melyen az ősember a sík talaj közepett az állatok és később az 
emberek megtámadása ellen menedékhelyet keresett; később aztán e szó 
a menedékhely és sírhalom alakjainak hasonlósága következtében ezen 
utóbbira is alkalmaztatott. (32.1.) A kurganok mellett talált szobrok is 
érdekesek. Egyes ruhadarabok, a melyek e szobrokon ábrázolva vannak, 
meglepően hasonlók a húnok, kirgizek, özbegek, tatárok és magyarok 
illető ruhájához. Ilyen például a csizma (törökül csezme) és a föveg. Az 
írásjegyek közűi eddigelé csak az egyik fajt, az ujgurt tudják elolvasni; 
az ismeretlennek megfejtésével most foglalkozik maga Vámbéry. Lehet
séges, hogy e föliratok azon törzsek névsorát tartalmazzák, a melyek
nek az illető vidékeken való legeltetésre joguk volt, és így a legelői jogra 
vonatkozó okiratoknak tekintendők. Az ujgar betűs feliratot szerzőnk 
majdnem egészen megfejtette; mintaKudatku Bilik, e régi ujgur nyelv
emlék kiadójának volt módja hozzászoknia az ujgur betű olvasásához. 
A föliratok idejét illetőleg kimondja, hogy legfölebb a Kr. u. való IX. 
vagy X. századot vehetni föl a Jeniszei partján levő ujgur fölirat kelet
kezése korának. A negyedik fejezetben a műveltségi mozzanatok bizony-
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ságát tárgyalja a szerző. Itt a török nyelvkincs bámulatos állandóságár 
val, változatlanságával ismerkedünk meg. Ez akkora, hogy a majdnem 
kilen ez száz földrajzi négyszögmérföldnyi területen, melyen törökök 
laknak, a Lénától Syriáig, tulajdonképen nem török testvémyelvekröl, 
hanem csak nyelvjárásokról szólhatunk. A Kudatku Biliket, mely a 
Kr. u. való X. századból ered, ma a török nyelvnek bármely ismerője 
könnyen megértheti. (57.1.) A cultura szavainak tanúsága szerint hozzá
vetőleg meghatározza szerzőnk, hogy a török népfaj bölcseje az Angara, 
Jeniszei, Ob és Irtis forrásvidékén ringott; onnan egyes törzsek már 
nagyon korán vonultak délre és délnyugatra, ellenben észak és kelet felé 
csak nagyon ritkán és önkénytelenül mentek. (59.1.) Vámbéry arra az 
eredményre jut kutatásaiban, hogy a török nyelv csak igen kevés és 
ezenfelül nagyon bizonytalan nyomát mutatja fel az egykori közlekedés
nek, melyben a törökök és ugorok egymással állottak. (64. 1.) A perzsa 
nyelvnek és vallásnak nagyobb hatása volt a törökökre, és viszont a 
perzsa szókincsben is van a törökből kölcsön vett anyag. Az ötödik feje
zet meghatározza a törökök helyzetét az ural-altaji törzsben. E nagy nép
törzs öt főágra oszlik ; ezek a következők: 1. Szamojédok, 2. tunguzok 
vagy mandsuk, 3. ugorok, kikhez Vámbéry a következő ágakat számítja: 
a vogult, osztyákot, zürjént, votyákot, cseremiszt, mordvint, lappot és 
finnt; 4 mongolok, 5. törökök vagy török-tatárok. A tatár név onnan van, 
hogy Dsingisz khan seregének előcsapatját a Volga mellett való megjele
nésekor egy Tatar nevű törzs képezte. (73. 74.1.) A törököknek a többi 
négy főághoz való viszonyáról azt kell tudnunk, hogy a török nyelv az 
ugorral csak az ősi anyagban, t. i. a gyökökben mutatkozik rokonnak, 
míg a mongol nyelv szókincsének több mint fele része közös a törökkel 
és e két nyelvnek több nyelvtani alakja egymással azonos. (78. 1.) A kö
vetkező fejezet a török nép sorsával és vándorlásával ismerteti meg az olva
sót. E népfaj nagyobb része déli, délkeleti és délnyngoti irányban hagyta 
el ősi hazáját. Hogy nagy számú volta és képességei mellett sem jutott 
nagyobb nemzeti virágzásra és kivált, hogy többsége soha sem alkotott 
államot, annak két szerencsétlen körülmény összehatása az oka: a régi 
világnak művelhető talaját már mások foglalták el, kikkel egészen nap
jainkig a létért való küzdelmet kellett vívniok; aztán az iszlám ernyesztő 
és nemzetietlenitő uralma alá kerültek. (103.1.)

A részletes tárgyalás elején felosztja Vámbéry a törökséget köny- 
nyebb áttekinthetés végett földrajzi elterjedése szerint a következő öt 
csoportra: 1. Szibiriai törökök. 2. Középázsiai törökök. 3. A Volga mellé
kén lakó törökök. 4. Pontus-melléki törökök (a Káspi- és Fekete-tenger 
éjszaki és keleti partjain) és 5. Nyvgoti törökök vagyis az azerbajdsaniak 
Perzsiábán és a Kaukazusban, és az oszmánok. A részletes leírásban 
nyomról-nyomra nem követhetem a szerzőt, mert a tárgy érdekessége
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és az előadás lebilincselő módja mellett könnyen megtörténhetnék, hogy 
egész fejezeteket idéznék itt változatlanul könyvéből; kénytelen vagyok 
tehát az olvasót magára a kitűnő könyvre utalni, és itt csak olyat közöl
hetek egészen röviden, a minek nézetem szerint ránk nézve különös 
érdeke van.

Az altajiak érdekes, titokkal teljes vallásában, a samanismusban 
van egy alvilági lény, kinek neve Körümesz. Ez szóról-szóra annyit tesz, 
mint láthatatlan, és e nevében teljesen megfelel a magyar ördö/j szónak, 
mely a törökben örtük alakot ölt és a. m. elrejtett. Kaira Khan a. m. a 
gondoskodó, eltartó, irgalmazó; a magyarban karakán. V. ö. e régi 
deák-dalt majdnem ellenkező értelemmel:

Indul nagy útjára az árva deák,
Feszítik agyát karakán ideák.

Az ördög által először elcsábított ember neve Töröngöj a. m. mélység
ben lakó; ez a magyarban oly hangváltozattal, mely mind a magyarban, 
mind a törökben megvan (e-é-ö), tereng, pl. ebben: terengette, teringette 
vagyis az ördög ette (vagy talán adta). Az altaji közmondások közt 
(168—171. 1.) sok olyan van, a mely a magyar ember esze járásához 
hasonló felfogást árul el.

Rendkívül érdekes az, a mit Vámbéry a középázsiai törökökről 
szóló szakasz bevezetése gyanánt a nomádokról és félig nomád, félig letele
pült törökökről ír. A félnomád leginkább a nagy középázsiai pusztaság 
szélén lakik; annak, hogy megtelepedni készül, első jelét azzal adja, 
hogy a föld termékeinek és a földműveléshez szükséges eszközöknek be
fogadására csűr- vagy kamaraalakú szilárd épületet, ablaktalan, sötét, 
komor agyagkunyhót csinál, melyben nem szeret lakni, sőt még kedvelt 
állatját, a lovat, sem köti bele, mert a szabadban felütött, szellőjárta 
sátrat többre becsüli s a szilárd épület megnevezésére azt a szót használja, 
mely tulajdonképen a sötét, elzárt fogalmát fejezi ki s a melyből a fog
ság és pokol elnevezése is származott. (211.1.) A társadalom női része 
hamarabb válik félnomáddá, mint a férfi. Ez az átmenet természetesen 
nemcsak a lakásra teljed ki, hanem az élet minden mozzanatára. A törö
kökről e tekintetben azt az Ítéletet mondja ki Vámbéry, hogy a letele
pült életmódtól határozottan idegenkednek, nomádokból félnomádokká 
csak a körülmények kényszerítő hatalma alatt lettek s a félnomád álla
potban évszázadokig megmaradnak, ha valamely művelt állam vas
keze vagy valamely szomszédos, békeszerető népnek túlnyomó száma 
nem kényszeríti őket letelepülésre. (213.1.) Az oszmánok két töredéke, a 
türkmenek Szivasz körül és a jürükök Bruszsza vidékén mind e mai napig 
nomádok. Nagyon érdekes az, a mit a szerző a nomádok törzseiről, nem
zetségeiről, családjairól, téli és nyári lakásáról, játékairól, mulatságairól, 
vadászatáról, iparáról, sátráról és fölszereléséről elmond. Az ételek közt
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úgy találjuk, hogy a török torama nagyban hasonlít a magyar gulyás
húsra. A születés alkalmával követett szokások kimerítően vannak 
leírva. Jellemző a következő ujgur vers:

Jobb, ha leány nem születik, vagy nem marad életben,
Ha születik is, jobb ha a föld alatt van,
Ha a halotti tor összeesik a születéssel. (260. 1.)

A középázsiai török a közmondást, példabeszédet atalar *2Ö2t-nek 
vagyis az atyák szavának nevezi; a magyarban például Pázmány Péter 
aggszónak hívja. A nevelés, házasság szokásairól is sok újat tud szerzőnk 
mondani. Sajátságos családi szokás némely török nomádok közt, hogy a 
házasság által valamely családba került nőnek nem szabad e család fér
fi tagjainak nevét kimondania. E szokásra vonatkozólag a következő 
adomát beszélik el. Volt egyszer egy kirgiznek öt fia, név szerint Eöl 
(tó), Karnis (nád), Kaszkir (farkas), Koj (juh) és Picsák (kés). Egy napon 
a menye vízért ment s mikor a tó mellett a nád között egy farkast pil
lantott meg, mely egy juhot szaggatott szét, visszafutott ezt kiabálva:
• Ott a fénylő mellett a himbál ódzó közt egy ragadozó eszi a bégetŐtl* 
(302.1.) A temetés meg a halotti tor szokásának leírása szintén érdekes. 
Ez fejezi be a nomádokról és félnomádokról általában írt nagyobb sza
kaszt ; ezután következik az egyes középázsiai török törzsek és népek 
különös leírása. Nevezetes, milyen messze ható az a hit, hogy a fa  
valami bűvös, isteni erővel van felruházva. A magtalan nők magányo
san álló almafához szoktak búcsút járni és ott istenhez utódokért könyö
rögni. (330. 1.) Nevezetes az a hasonlóság, mely a kazak-kirgiz és a 
magyar közt van. Ez a szótárra és nyelvtanra terjed ki. Pl. sátor kazak- 
kirgizül satir, saru k. k. sárik, kékes k. k. köksö,kis, k. k. kisi, kisérni k. k. 
küsirmek, menő8 k. k. minim, nyalás k. k. dsalaus, tarló k. k. tarlau; rag 
dolgában; oroszlánt k. k*. arszlanti, árkot k. k. arikti, észt k. k. eszti, 
bögölyt k. k. bü/ölöktü. (340.1.) A fehér arczszín mindig jellemző volt a 
török nőknél; innen van elnevezésök is véve: ak baslik, a nő, szószerint 
fehérfejü; ilyen a magyarban fehér személy, fehér cseléd, fehér nép, és 
asszony, régen ahszin, ohszin, okszun is, a mi törökül: ak-szin, fehér szín. 
(349. 1.) A kazak-kirgizek közmondásai igen gyakran azonosak felfogás 
és kifejezés tekintetében a mieinkkel. Az ismeretlen után való kutatás, a 
jövendölés a törökben mindig a kinyitás, feltárás fogalmával függ össze 
és megfelelő szóval is van kifejezve; a magyarban tátos (bűbájos) szin
tén összefügg a tát igével. (367.1.) A mi nemzetünk neve, keleties alak
jában, mint Madsar mai napság is előfordul mint az özbegek egy nem
zetségének neve. (422.1.) Az özbeg egészen világosan árulja el, hogy az 
ural-altaji nyelvek török ága a hetes számrendszert követi: nyolcz az 
özbegben iki kém on azaz kettővel kevesebb tíznél, kilencz bir kém on,
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egygyel kevesebb tíznél. (436. 1.) A török -mén nóvszóképző, mely gyűj
tőneveket alkot, jelentése módosulásával megvan a magyarban is mint 
■mány -meny. (464.1.) De nemcsak szokásaikban és nyelvökben hasonlí
tanak a távoli Közép-Ázsiának törökjei a magyar emberre, hanem még 
bűneikben is : a baskírok és csuvasok közt az orosz statisztikai kimutatá
sok szerint épen olyan gyakran fordul elő a lókötés, mint nálunk az 
alföldön. (541.1.) A osuvas azt mondja: aszV adi avdat, a nagy atya zeng, 
mikor a magyar így szól: az ég zeng. (571.1.) A baskírok, krimi tatárok, 
csuvasok és knndurok nemzeti táncza nagyban hasonló a mi csárdásunk
hoz. E két utóbbi nép tánozát leginkább lehet a mienkkel összehasonlítani, 
mert nemcsak férfiak lejtik, hanem tánczosnője is van. A nö lassan tipeg 
körül, úgy hogy lába mozgását alig lehet észrevenni, és különböző haj- 
lások és fordulatok által igyekszik az őt megfogni iparkodó férfi elől 
kitérni; kezét majd csípőjére teszi, majd haj fonataihoz, fejére emeli; 
a tánczos lassú kimért mozdulatokkal kezdi lépéseit, fejét lehorgasztja, 
majd a szenvedély növekedtével mind gyorsabb ütemben mozog, fél
kezét csípőjére támasztja, a másikat mind magasabbra emeli és ujjaival 
csettentget, közben énekel és egyet-egyet kurjant, fejét felveti, szeme a 
lelkesedés tüzétől szikrázik és lábának gyorsasága is megfelelő arány
ban növekszik, míg végre hevétől egészen áthatva forgószélként kering 
s a nézőknek tetszést nyílvánító tapsai közt ül le helyére. (546, 604, 640, 
662. 1.) Valamint a magyar csikós a pusztán czigánynyal muzsikáltatja 
magát « az az igazi mulatása, ha az ő mélázó, kesergő nótáját czigány
nyal huzatja, úgy a krimi tatár pásztor is csak akkor «vígad sírva*, ha 
Indiának ama barna fia kobozén egy kedvelt, de nekünk egyhangúnak 
tetsző nemzeti dalt játszik előtte. (641.1.) Mint a magyar paraszt a szűr 
ujját beköti, úgy tesz a krimi tatár az egész köpenyegével (csekmen), a 
melyet aztán megtölt gabonával és mint valami zsákot a vállára 
vet. (635. 1.)

Végül egy kis magyar-török szóhasonlítás. Kök ég (kék); tingiz 
tenger; stin szín (kép, pl. az Or színe; szintas a. m. képkő, szobor); 
tarik, tari köles (dara); kanyaj kengyel; buLan bölény; bugdaj büdaj búza; 
arpa árpa; temir vas (nézetem szerint a magyar tömött, tömör szóban 
felfedezhető, minthogy a törökben is annyit tesz tulajdonképen, mint 
tömött, erős); kendir kender ; dsam  szárny; kazan kazán ; janta  gyanta; 
alabuta laboda (az én nézetem szerint); koboz koboz ; balta balta; csakan 
csákány; toj tor; tincsekemő, emlő, «ymleti» (Königsbergi töredék; ösz- 
szetartozóknak tekintem ez alakokat) \japag , japau gyapjú; batir bátor; 
lau ló, lú (igás, teherhordó ; a paripa törökül a t); tümen tízezer (nézetem 
szerint megvan e szavunkban: töméntelen, a fosztó képző olyan alkal
mazásával, mint ebben: egyetlen); irini, rím előjel (nézetem szerint a 
magyar rem-l-ik); csaudur csődör; szukhman szokmány ; kipeng köpönyeg;
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ajran író; szjorla sarló ; tauk tyúk; kirte kert; pekmez gyümölcsíz (egyes 
vidékeken pekmez); kö hő; paj, bej fej ; borszanda borzad; ősz az ; szálak 
szalag; kuruk hurok; kangara kanyarod-; szaula szól; özön özön ; min 
bűn, bin; ketpen ködmen; kiisir kisér; sárik saru; kidir kódorog; sabak 
sapka. Továbbá azt gondolom, hogy a török Ijisz szellem neve megvan a 
magyar íz szóban ; például Nógrádban azt mondják: «Hogy az íz egyen 
meg!» Az átmenet a következő: ijisz, iisz, ísz, íz. A török Ijisz a beteg
séget és halált okozó gonosz szellem. (147. 576.1.)

Vámbéry könyvében mindazok, kik általában az emberi művelt
ség története iránt érdeklődnek, egész kincstárt találnak.

Az előttünk fekvő könyvről hamarjában két tudományos ismer
tetés akadt a kezem közé; az egyik az Aeiatic Quarterly Review 1. köt.
1. számának (1886. évi jan.) 247—249. 1., a másik Petri tollából Dr. A. 
Petermanns Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt
32. köt. (1886.) 1. számában, az irodalmi értesítő 10. és 11.1. a 26. szám 
alatt jelent meg. Mind a kettő nagy elismeréssel szól Vámbéry könyvéről.

De nem szól ám elismeréssel róla «egy elégedetlen olvasó* a Buda
pesti Szemle 110. sz. (1886. febr.) 334—336.1. közölt levelében! Hosszú, 
de szellemtelen és ízetlen tréfálásának az a veleje, hogy ő és nem tudom 
kik, debreczeni lakosok, megvették Vámbéry könyvét, pedig nem szok
tak öt forintot könyvért kiadni, el nem olvasták, az igaz, de lapozták, 
sőt a tartalomjegyzékét is átnézték, mindenütt keresve a magyarokról, 
mint török népről szóló fejezetet. A magyarok eredete czímű könyve 
miatt már már képviselőjelöltnek akarták Vámbéryt felléptetni, de ime 
ő ez újabb könyvében saját magának ellent mond, s így nem tarthat arra 
számot, hogy Debreczenben megválaszszák. Erre egész röviden — mert 
hosszan nem volna érdemes, — és egész komolyan — mert az «elégedet
len olvasó* ízetlen modorához mérten nem tudok — azt felelem, hogy 
a magyarok török eredetéről többször, kivált a 95. 611—613. 672. és 
673. lapon van e könyvben szó; többet is olvashatni rólok, mint a szó* 
és tárgymutató a 757. lapon bizonyítja. Külön fejezetben azért nem 
írhatott Vámbéry e könyvében a magyarokról, mert az csakis annak 
ismétlése lehetett volna, a mit «A magyarok eredete* czímű nagy mono- 
graphiájában nemzetünkről előadott; továbbá azértsem, mivel a magyar 
ugyan török eredetű, de ma már nem tisztán török, hanem vegye? nép, 
és mivel e török ethnographiában csak a jelenkori török, azaz ma is 
törökül beszélő népeket lehetett fölvenni, mert ez az ethnographia nem 
a múlt, hanem a jelen kor török népeivel foglalkozik tüzetesen. Az «elé
gedetlen olvasó* nagyon jól tette, hogy a Szemle szerkesztőjét arra kérte 
fel, hogy stylusát javítsa k i; meglátszik rajta, hogy Vámbéry könyvét 
nem olvasta, csak lapozgatta. Vámbéry tömör, velős nyelvéből, zamatos 
magyarságából és erŐBen kibélyegzett stylusábúl szépen tanulhatott
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volna. Végül ünnepiesen kijelentem, hogy Debreozennek derék törekvő, 
tanulni kész, okos lakosairól nem teszem föl, hogy csakugyan közülök 
való ez az • elégedetlen olvasó*.

Kis Livins, a gymnaaiumok III. és VL osztálya számára; jegyzetekkel és 
szótárral ellátta Polgár György. Budapest, 1886, második teljesen átdol
gozott kiadás.

Boromissza Mátyás úr az ezen könyvről megírt véleményében ki
fejti, hogy mennyiben különbözik ez a kiadás az első kiadástól. Szorgal
masan Összeállítja mindazokat a részleteket, melyeket a szerző vagy hoz- 
zátoldott, vagy kihagyott. Kitűnik abból, hogy a szerző hol hozzátol- 
dott, hol kihagyott, egyszerűsített; hogy a prózai olvasmányhoz még 
költői részleteket is csatolt Phaedrus- és Ovidiusból, hogy az olvasmány 
megértéséhez föltétlenül szükséges, s a római speciális intézményekre 
vonatkozó igen tanulságos tárgyi jegyzeteket közölt, és utána az olvas
mányban előforduló tulajdonneveknek pontos szótárát adta az ezeknek 
bővebb ismertetését czélzó jegyzetek kíséretében.

Ezek volnának e könyvecske előnyei az első kiadás felett. Magam 
is elismerem, hogy az, a mit hozzá csatolt, nem fölösleges, de nem hagy* 
hatom szó Délkül a prózai olvasmányon eszközölt változtatásokat. Elő
ször is nem helyeselhetem, hogy a szerző sok constructiót activum alak
jában közöl az eredeti, latinosabb passivum helyett; hogy több helyütt 
felbontja Liviusnak szép szórendjét és egyszerű szórendet alkalmaz. Dd 
ez még elnézhető volna; kellemetlenebből érintik azonban az olvasót 
azok a hibák, melyeket részint a latin nyelv sajátságai, részint a tárgyi 
szempontok rovására követ el. .Nem resteltem mind ezeket a hibákat 
kijegyezni az olvasmányból. Ezek íme a következők:

I. Hibák a latinosság ellen:
8. 1. societatemfacéré (e. h. iungere) nem latinos;

12.1. condita a buo nomine appellatur (e. h .: eius);
13.1. hibás az oratio rectában : qui connubium negavissent (nega- 

verant h .);
28.1. comtituunt bellum facéré kifejezésben helyesebb az eredeti 

occupant, mert itt arról van szó, hogy a fidenaeiek megelőzik Rómát a 
háborúval;.

19.1. ad dimicationem instructus, ámbár ez a kifejezés védhető, 
még is inkább szeretném az eredetit: tdimicationi ultimae instructus» 
megtartani;

20.1. nem latinos precam, precatus helyett, vagy az eredeti peten% 
precibus visszahelyezendő;

21. 1. qnem ipsa fecit, hibás, mert itt határozottan a coni. obli-

Dr. P ozder Károly.
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quus: fecisset van helyén, minthogy csak a leendő királyról van szó, 
kinek megválasztását a nép befolyásolni akarja;

28. 1. videt sequi: e helyen visszahelyezendő az eredeti seqiientes, 
mert közvetlen látásról van szó ;

31.1. qui proxime steterant: az eredeti proximi visszahelyezendő, 
mert proxime magában nem állhat, csakis valamely accusativusban álló 
névszó kíséretében használható;

34. 1. kifogás alá esik e nem latinos kifejezés : lapides pluisse, e 
helyett: lapidibus pluisse; vagy ha már noousativust akart a szerző, akkor 
megtarthatta volna az eredetit: lapides cecidisse;

37. 1. latin-elleneR kifejezés: Ancus exercitu novo profectus, e 
helyett: cum exeroitu . . . ;

39.1. nem latinos: Lucumo Lucium Tarquinium Priscumsenomi- 
navit, e helyett visszaállítandó az eredeti: L. T. Priscum edidere nomen.

47. lapon helytelen a distributas, e helyett distributas Írandó, mert 
nem a centuriie erant distributre, hanem az aocensi erant in centurias 
distributi (be voltak osztva).

II. Tárgyi hibák:
17.1. teljesen elhibázott ez a kifejezés: «Ita geminata űrbe Románt 

Sabinos a Curibus Quirites appeUabant• mert Livius ezt írja: «Ut Sabinis 
tamen aliquid daretur, Quirites aCuribus Sabinis appellati sunt>. Tehát 
Livius egészen mást mond, mint Polgár úr szövege, t. i. azt, hogy a 
rómaiak némi tekintetben kedvezni akarván a sabinnsoknak, az egész 
polgárságot a pabinusok Cures városától Quiritesnek nevezték el, holott 
Polgár úr szerint osakis a sabinusok nyerték volna e megnevezést. Ez 
tehát ily módon javítandó.

27. 1. kár volt az eredeti jellemző kifejezés helyébe t. i. ut pugnarn 
Fegregaret helyett yugnantex-t írni; mert a megmaradt egy szál Horatius 
nem a harczolókat akarta szétválasztani, hanem a baj vívást úgy megosz
tani, hogy majd az egyikkel, majd a másikkal végezhessen.

31.1. in proelium redire iubet, tárgyilag hibásan van mondva a 
proelium az eredeti in aciem helyett, mert a mint a szövegből kitűnik, 
a csata még nem kezdődött meg és csakis a csatasorok voltak kifejlődő
félben.

46. lapon ezt olvassuk : tilos fu/fi ént es a lictoribus comprehendunt; 
ennek értelme legjobb esetben ez volna: őket, a mint a liktorok elől futot
tak, megragadják. De a tényállás az, hogy a liktorok őket elfogták, így 
írja legalább Livius: illos fugientes lictores comprehendunt. Hogy miért 
kellett ezen és pedig oly ferdén változtatni, azt valóban nem látom át.

Hl. Nem épen helytelen, de fölösleges változtatások a Liviusnál 
helyesebben található kifejezéseken:
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13. 1. jobb az eredeti efjicaces preces sünt, erant helyett, mert itt 
kell, hogy praesens gnomicam álljon.

16. 1. b)  az eredeti actus visszahelyezendő puhíts helyett, mert az 
író azt akarja festeni, hogy a megbomlott és futásnak eredt csatarend 
fiomulust is magával sodorta, de nem Űzte ! — Ugyan e lapon: scelere 
occupatam helyett is visszaállítandó az eredeti emptam, mert jobban jel
lemzi a scelust.

20. 1. nem helyeselhetem, hogy az eredeti *se mihi obvium dedit>-et 
a tmihi ohviam veniU-teX helyettesítette.

27.1. ezt olvassuk: ut quemque vulnere sinerent; hajlandó vagyok 
itt sajtóhibát látni vulnera helyett, ámbár nem látom be, miért kellett 
itt Liviusnak eredeti festői kifejezésén rövidíteni.

33. 1. a nagyon sívár és homályos *ut verő iarn equites instabant ut 
exirenU helyett visszahelyezendő a valóban szép .eredeti kifejezés: ut 
verő iám equitum clamor exire inben ti um instabat;

Nem helyeselhetem a 43. lapou ezt a kifejezést; séduxerat a liviusi 
abducere in secretum helyett, mely utóbbi világosabb ; de ha már alkal
mazza a szerző, akkor nem elegendő a szótárban seducere mellé csak 
azt tenni k i: félrevezetni, mert ez ugyancsak félrevezetheti a tanulót t

63. 1. kár volt Liviusnak e kifejezését: muliebris certaminis laus 
penes Lucretiam fűit, mely sem grammatikai, sem syntaktikai nehézsé
geket nem okoz és e mellett jellemző is, a következő nem élvezetes kife
jezéssel : helyettesíteni itaque Lucretia ceteris praestare iudicatur.

Ezeken kívül közlök itt még egynehány sajtóhibát is, melyek a 
szerző figyelmét elkerülték.

Ilyenek : a 12. lapon ad coepta, cosptam helyett;
a 21. lapon agerent, agSrent helyett 
a 69. « crede, credo «
a 72. « mala, male «
a 85. « fides, fídem «

Végűi még egy észrevételem van. Szerző Ovidius Metamorphosisait 
a legélvezhetőbb költői regénynek nevezi, holott nyomban utána igen 
helyesen regék Összefűzésének mondja. Ez talán némi félreértésre szol
gáltathatna alkalmat a rege és regény fogalmak összezavarása által.

Abban a reményben, hogy a szerző jövő kiadásában tekintetbe 
veszi észrevételeimet, a könyvet, melynek első kiadása már engedélyezve 
van, jelen kiadásában is — ha a kezelő tanár a tárgyi hibákat mellőzi — 
használhatónak tartom.

Budapesten, 1886 január 29-én.
B artal An ta l*)

*) Az Orsz. Közokt. Tanács bírálata. 
Philologiai Köilöny. X. 3.
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Zádor György emlékezete. I. Levelezése Kazinczy FerenczczeL 1823—
1831. Közli Zádor Gyula. Budapest, Rudnyánszky A. nyomd. 1885.
S-r. IX. 167 1.

A férfiú, kinek e vállalattal a fiúi kegyelet nevéhez méltó irodalmi 
emléket kíván állítani, egyik kevésbbé ismert tagja volt amaz írói körnek, 
mely a jelen század húszas éveiben Kisfaludy Károly körül csoportosulva, 
lassanként valóságos irodalmi hatalommá nőtte ki magát s végre meg
alakította a Kisfaludy-társaságot. Kívüle még öten voltak belső tagjai 
e körnek, az egy Helmeozy kivételével mindnyájan nagynevű írók és 
költők, kiknek fénye reá némileg árnyékot vetett. Szerényebb tehetségek
kel lévén felruházva, mély nyomot hagyó munkásságot nem fejtett ki, 
nagy alkotásokat nem hozott létre, bár több irányban működött. Ifjabb 
éveiben verselgetett, azután irodalomtörténeti és restheticai tanulmá
nyokba fogott, majd a nyelvészetre adta magát, míg végre a jogtudo
mány mezején állapodott meg. Komoly szándékkal űzte mindeniket s 
törekvéseiből mégis aránylag csekély haszon háramlott irodalmunkra. 
Ifjúkori költői kísérletei közül mindössze nehány sonettje jelent meg az 
akkori zsebkönyvekben; irodalomtörténeti ismeretei, melyeket éveken 
át gyűjtögetett, a Handbuch dér ungarischen Poesie czímű könyvben 
vannak letéve, melyet 1828-ban Toldyval együtt adott ki s mely először 
ismertette költői irodalmunkat a külfölddel; aestheticai tanulmányainak 
eredménye nehány könyvismertetés bírálat; a nyelvészet terén Kreszne- 
rics nagy szótára, melyet ő rendezett sajtó alá, — a jogtudományi iro
dalomban pedig leginkább 1832-ben kiadott magyar nyelvű váltójogi 
kézikönyve tartja fenn nevét. Ez aprólékos dolgok együttvéve sem érnek 
föl egy nagyobb szabású művel s épen nem állanak arányban írónk 
törekvéseivel.

De nem is .ezekben keresendők Zádor érdemei; — sokkal fonto
sabb az, a mit más úton, közvetve tett irodalmunkért. Az Aurora-körnek 
eleitől fogva lelkes tagja, érdekeinek fáradhatatlan munkása s eszméinek 
hű bajnoka volt. A kör tagjaihoz s köztök különösen Vörösmartyhoz 
egész lélekkel ragaszkodott. Vasmegyében időzött, midőn Fábián Gábor
tól Vörösmarty s készülő félben levő Zalánja felől az első hírt vette ; a 
tüstént a fővárosba sietett, hogy az ősi dicsőség várva várt dalnokával 
megismerkedjék. Ismeretségök csakhamar benső barátsággá fejlődött. 
Vörösmartynak akkoriban ő volt legmeghittebb embere; ő volt az egyet
len, kit rejtegetett szerelme titkába beavatott s ki előtt leveleiben is 
tartózkodás nélkül feltárta szíve búját. E levelek megbecsülhetetlen 
forrásokúi szolgálnak Vörösmarty életrajzához. Zádor hasonló vonza
lommal viszonozta a költő barátságát. Szinte megható olvasni, mily 
gyöngéd szeretettel emlegeti leveleiben, mily dicsekedő örömmel vallja

Digitized by LjOOQ le



HAZAI IRODALOM. 315

barátjának s mint örvendezik növekvő dicsőségén. Megismerteti Fáyval, 
^elvezeti hozzá az ifjú Deák Ferenczet; s hogy bajaiban szórakozást 
ezerezzen neki, elviszi magával ez utóbbinak s többi dunántúli ismerő
seinek látogatására. A szükség napjaiban, midőn barátja kenyérkereset 
nélkül maradva, nehéz viszonyok közé jut, befogadja családi körébe, 
megosztja vele lakását s még dicsekszik, mily sok szép órát köszönhet 
neki. Midőn Vörösmarty a Tudományos Gyűjtemény szerkesztését 
átveszi, megosztja vele a szerkesztői gondokat s betegségében végzi 
összes teendőit; egyéb aprólékos bajaiban, a mennyire tőle telik, min
denkor segíti, — szóval valóságos jó szelleme Vörösmartynak.

Az Aurora-körrel — úgy látszik — Vörösmarty révén lépett 
összeköttetésbe s a vonzalmat, melyet iránta érzett, átvitte ennek tag

jaira, mint a költő barátaira is. E körben is nevezetes emlékek fűződnek 
nevéhez. Maga ugyan aránylag keveset írt, de annál többet fáradozott a 
kör érdekeiért, eszméivel nem egyszer adott új irányt költő barátai 
törekvéseinek, s apróbb ozikkeivel hatalmasan elősegítette a kör nyel
vészeti és sestheticai elveinek diadalra jutását. E korszakban legin
kább Toldyval járt egy nyomon. Ketten sürgették Kisfaludyt, hogy 
próbáljon népdalokat író i; ketten szerkesztették a Handbuch-ot; ketten 
bírálgatták a kör kiadványait, az Aurora évfolyamait; s Kazinczyval már 
<évek óta levelezésben állván, mint egy összekötő kapcsot képeztek az 
Aurora kör s a széphalmi öreg között s leginkább az ő gyöngéd tapinta
tos magok tartásának köszönhető, hogy az az eltérés, mely Kazinczy és 
az Aurora kör nyelvészeti és sestheticai elvei közt eleitől fogva fenn 
állott, nyílt szakadást nem vont maga után. — Zádor nevéhez fűződik 
az u. n. conversations-lexiooni háború emléke is. Bugáttal együtt bírálat 
alá ve vén a Wigand által kibocsátott tervrajzot, ő nyitotta meg ama 
híres írói tollharczot, mely az Aurora-kör és Döbrentei közt lappangó 
ellenségeskedés szikráját lángra lobbantotta s mely az Aurora-körnek 
első criticai hadjárata volt. Kisfaludy Károly halálával tevékeny részt 
vett művei kiadásában, valamint az emlékére állított Kisfaludy-társaság 
szervezésében is, melynek maga is alapító tagja lett.

Csakhamar ezután visszavonúlt a jogtudomány mezejére. A mit e 
téren tett, ezúttal mellőzöm, mert a szakirodalom keretébe tartozik. 
Elég legyen csak annyit említeni fel, hogy a m. tud. akadémia 1831-ben 
levelező, a következő évben pedig rendes tagjai sorába választotta.

Ezek a főbb mozzanatok, melyek Zádor írói működéséből kiemelked
nek. Ezeknek megörökítésére czéloz a vállalat, melynek első kötete előttem 
van. Ez első kötet, mint külön czíme is mondja, azon nagy érdekű leve
lezést foglalja magában, melyet Zádor irodalmunk koszorús bajnokával, 
Kazinczyval, 1823-tól ennek haláláig, tehát 8 éven át folytatott. Kissé 
szokatlan, hogy valamely író összes műveinek kiadását épen a levelezés

21*

Digitized by LjOOQ Le



316 NAGY BÁNDOB.

nyissa meg, melynek, mint a gyűjtemény okmánytárának, a vállalat 
utolsó köteteiben volna helye; s nem ok nélkül ütközik meg rajta az 
olvasó, hogy ilyen monumentális kiadásnak épen legelső köteteiben 
olyan dolgokkal találkozik, melyek — a mellett hogy csak fele részben 

.mondhatók az illető író sajátjainak, eredetileg nem is az irodalom 
számára készültek. Nem is találank erre példát sem a hazai, sem a 
külföldi e nemű kiadványokban. Kétségkívül lehet okokat felhozni e 
fonák beosztás mellett is. Ilyen lehet első sorban az, hogy a levelek — 
tartalmokat tekintve — sokkal nagyobb irodalomtörténeti becscsel bír
nak, mint magok a művek; toválA>á, hogy az illető író műveinek critica^ 
kiadásához épen levelei szolgáltatják a legbecsesebb fölvilágosító, magya 
rázó jegyzeteket; végül a jelen esetben —tekintetbe véve, hogy e kötet 
Zádornak Kazinczyval folytatott levelezését tartalmazza, — bizonyára 
befolyással volt az a körülmény is, hogy a m. tud. akadémia irodalom
történeti bizottsága már egy évvel ezelőtt munkába vétette Kazinczy 
összes műveinek s ezekkel kapcsolatban összes levelezésének teljes, vég
leges kiadás át.'Azonban e három ok együttvéve sem szolgálhat mentsé
gül, mert ezek figyelembe vételével is könnyen ki lehetett volna kerülni 
e fonákságot. Ha a vállalat szerkesztője a meglevő irodalmi hagyatékot 
a tárgy természete szerint két külön osztályba sorozza, úgy, hogy elsőbe 
essenek a tulajdonképeni irodalmi művek, másodikba pedig a levelek, a 
gyűjtemény szerkezete épségben marad, ha mindjárt előbb kerülnek is 
ki a második osztály kötetei a nyomdából.

Ez azonban nem lényeges hiba.*) Nagyobb baj az, hogy — felfogá
som szerint — a kezünk alatt levő kötet s általában az egész levelezés 
összeállítása, szerkesztése is el van hibázva. E kötet, mint már említém, 
Zádornak csupán Kazinczyval folytatott levelezését, a hozzá írt s tőle 
kapott leveleket foglalja magában; belőle tehát csak azt látjuk, minő 
viszonyban volt Kazinczyval. A második kötet talán Yörösmartyval, a 
harmadik ismét egy harmadik barátjával váltott leveleit fogja hozni, és 
így tovább. E szerint mindenik kötet csak egy-egy oldalról, egy-egy 
barátjához való viszonyában vet reá világot; s ezzel azt nyerjük, hogy 
Zádor egyénisége a maga egészében soha nem áll előttünk, hanem csak 
egyes barátaihoz való viszonya szerint felaprózva. Ha a szerkesztő egy
séges tervet készít s az összes levelezést nem így személyek szerint 
csoportosítva, hanem commassálva osztja kötetekre, szóval, ha absolut 
chronologiai rendet követ, a gyűjtemény minden tekintetben sokkal 
áttekinthetőbb lesz s Zádor egyéniségét a szellemi fejlődés fokozatai 
szerint sokkal teljesebb, világosabb képben állítja elénk.

A levelek közlése módjára szintén van észrevételem. Épen e folyó

*) Sőt egyáltalában nem hiba. Szerk.
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irat lapjain már néhány évvel ezelőtt fölvettetett a kérdés: minő Írásmód 
követendő az ily természetű kiadványokban ? Legújabban a történelmi 
^ongressns tanácskozásain ismét szóba jö tt; s avatott szakférfiak, a 
modern palseographiai elmélet s a külföld egyező gyakorlata alapján a 
inellett nyilatkoztak, hogy az eredeti írásmód a mai nap használatban 
levővel helyettesítendő ; magyar nyelvű szövegeknél bizonyos időpontig 
nemcsak megengedhető, hanem meg is követelendő az eredeti írásmód 
pontos megtartása, mert így becses nyelvtörténeti adatokat őrizhetünk 
meg; s hogy hol végződjék a határ, a felől lehet vitatkozni, de való
ban nincs semmi okunk reá, hogy lehozzuk a jelen század közepéig. 
Hogy az Akadémia a Nyelvemlék-Tárában betűhíven adja a középkori 
magyar szöveget, s a XVI. századi magyar nyelvű nyomtatványokat 
hason-más kiadásban bocsátja közre, annak igen is van oka; s a Költők 
Tárának, minden jelességei mellett is, örök hibája marad az, hogy ma- 
orthographiával adja a szöveget; de ez még sem oly nagy hiba, mint 
lenne az, ha jelen századbeli költőink műveinek kiadásánál szolgailag 
követnők — már a mennyiben követhetnék — az eredeti szöveg ortho- 
graphiai következetlenségeit, melyek legtöbb esetben az illető író vagy 
másoló indokolatlan szeszélyéből vagy épen gondatlanságából származ
tak. Tetemesen megnehezítenék ezzel mind a másoló, mind az olvasó 
munkáját, a nélkül, hogy valakinek szolgálatot tennénk vele, mert azok 
az elvi eltérések, melyekből a nyelvészek orthographiánk fejlődését 
akarják kiolvasni, egy-egy rövid jegyzetben mindig összefoglalhatók. 
Jutott-é valakinek eszébe jelen vagy akár múlt századbeli költőink s 
prózaíróink kiadásában e módszert alkalmazni ? Vagy talán a költemé
nyek b prózai dolgozatok más szempont alá esnek s csupán a levelek 
•érdemelnek ilyen különös kegyeletet ?

De ideje, hogy a külsőről áttérjünk a belsőre.
E kötet Zádor és Kazinczy levelezését foglalván magában, kiegé

szítő részét képezi az Aurora-kör és Kazinozy Ferencz levelezésének, 
melyet egy negyedszázaddal ezelőtt Kazinczy Gábor boosátott közre. 
Már ő tett lépéseket e levelek kiadása végett; s váltig sajnálta, hogy 
.gyűjteményéből kimaradtak. Nem hevertek ugyan használatlanúl úgy 
sem, a mennyiben Gyulai Pál kiszedte belőlök mindazt, a mit Vörös
marty életrajzában értékesíthetett, de még igy is maradt bennök igen 
sok becses adat. Sajnálattal kell azonban megjegyeznem, hogy az itt 
közölt 60 levél nem meríti ki a levelezést; tudtommal a m. tud. Akadé
mia könyvtárában Zádornak még hat levele található, melyek e gyűjte
ményből hiányzanak.

A levelezés Zádor (még akkor Stettner, írói nevén Fenyéry Gyula) 
-és Kazinczy között 1823 derekán indúl meg, midőn Zádor, mint kezdő 
író, öt sonettjét, melyeket Kisfaludy Károly nem fogadott el, Kazinczy-
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hoz kaidé megbírálás végett. Kazinczy obligat bókokkal válaszol & 
nehány szerény megjegyzést tevén mindenikre, tanácsolja Zádornak,. 
hogy küldje fel a Hébe számára, mit ez, úgy látszik, meg is tett. Szokása 
szerint kérdezősködik ifjú barátja születése, vallása és neveltetése felől* 
s*dunántúli író barátainak üdvözletét küldi. Zádor készséggel megküldi 
a kívánt önéletrajzi adatokat s harmadik levelében ujabb mutatványt 
közöl verseiből. így szövődik köztök a viszony, mely folytonosan bizal
masabbá válván, új meg új tápot nyújt a levelezésnek. Ismerve Kazin- 
czynak mindenre kiterjedő érdeklődését és közlékeny természetét; s 
tudva azt, hogy roppant kiterjedésű levelezése folytán, melynok szálai az 
ország minden részébe s a művelt társadalom minden rétegébe elágaz
tak s mely a félreeső kis Széphalmot szinte irodalmi központtá tette*
— értesülve volt mindenről, mi az irodalom és tudomány, politika és 
társas élet terén előadta magát, gondolhatják, hogy közlendőkben soha 
nem volt hiány, ő maga a milyen szívesen vette barátaitól, ha irodalmi, 
politikai vagy akár személyi hírekkel kedveskedtek neki, viszont épen 
oly szívesen közölte azokat másokkal. Zádort is híven értesíti mindarról,, 
a mi őt mint írót, hazafit vagy mint az ő barátját érdekelhette, úgy 
hogy egy-egy levele az irodalomtörténeti adatoknak egész halmazát- 
foglalja magában; viszont Zádor pontosan tudósítja a fővárosi irodalmi 
viszonyokról s különösen az Aurora-kör működéséről. Az az erős ragasz
kodás, melyet Vörösmarty iránt érzett, csaknem minden levelében' 
nyilatkozik. Szinte büszkélkedni látszik a költő barátságával s megra
gad minden alkalmat, hogy róla szólhasson. A nélkül, hogy Kazinczy 
rákérte volna, megküldi neki életrajzi vázlatát s időnként közli vele 
terveit s újabb költeményeit; értesíti minden lépéséről s magasztalja 
mint költőt s mint embert egyaránt; — szóval mindent elkövet, hogy őt 
Kazinczyval megkedveltesse. S Kazinczy, ki Vörösmarty iránt felmele
gedni soha nem tudott, hízelgő szavakkal válaszol; dicséri Vörösmarty 
Gserhalom-ját s Ígérgeti, hogy erről és Zalánjáról tüzetesen fog szólani 
a Minervában: de ez csak puszta ígéret marad; s egyébként is kiér zik 
szavaiból, hogy Vörösmartyban semmi különös költői tehetséget nem lát- 
s sem érte magáért, sem Zalánjáért nem tud lelkesülni. Zádor bizonyára- 
észrevette ezt, de nem tett érte szemrehányást.

Éveken át leveleztek, a nélkül, hogy összejöhettek volna egymás
sal. Végre 1828 decz. havában a 70 éves agg, folyamatban lévő pőre 
miatt a fővárosba jött s Bártfay vendégszerető házánál színről színre 
láthatta ifjú barátait s köztök Zádort is. A hosszas együttlét még szoro
sabban összefűzte őket s Kazinczy hazatértével a levélváltás még sűrűbbé 
vált. Nem sokára azonban némi kedvetlenség zavarta meg a jó viszonyt. 
A Szent Hajdan Gyöngyei bírálatának éles hangja fájdalmasan érintette 
az ősz bajnokot s bár Zádornak tényleges része nem volt benne, hozzá
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irt levelében keserű szemrehányásokat tett neki s az egész Aurora-kör- 
nek. E levélre Bajza adta meg a választ; 8 Kazinczy engesztelt szívvel 
írta Zádorhoz utolsó levelét. (1831 marcz. 14.)

Végére jutottam a könyvnek; még csak egy megjegyzésem van 
hátra. Az érdekes gyűjtemény könnyebb kezelése szempontjából nagyon 
kívánatos lett volna, ha a szerkesztő, mint e nemű kiadványoknál szokás* 
pontos név-és tárgymutatóval látta volna el.

Dr. Nagy Sándor.

Körösi Csorna Sándor dolgozatai. Összegyűjtötte és életrajzzal bevezette 
Dr. Dúlta Tivadar, nyugalmazott törzsorvos az angol királyi bengaliai 
hadseregben, a M. Tudományos Akadémia levelező tagja Körösi Csorna 
Sándor arczképével, síremléke rajzával s egy térképpel. — Budapest 
kiadja a magyar tudományos Akadémia. 1885.

A kegyelet követelte a magyar Akadémiától, hogy Körösi Csorna 
munkái végre magyar nyelven is napvilágot lássanak, s az idő is ép 
most volt legalkalmasabb reá, midőn Duka Tivadar elkészült a derék 
utazó kimerítő életrajzával, úgy, hogy most már világosan áll előttünk 
ezen rendkívüli ember egész élete és működése.

Csorna két fő munkája, tibeti nyelvtana és szótára, sokkal terje- 
delmesébbek, semhogy azoknak magyar nyelven való kiadására az 
Akadémia még csak gondolhatott volna is. Többi dolgozatait mind 
magába foglalja ez a kötet. Csakhogy ezeknek a kisebb dolgozatoknak a 
tárgya annyira távol esik a magyar tudományosság mai irányától, hogy 
elég lesz, ha csak nagyon röviden mutatjuk is be őket. Legtöbb dolgoza
tának az a tárgya, hogy a tibeti irodalom két roppant nagy tudomány
tárának (Kah-gyur és Stangyur) tartalmát közli. Bemutat ezen kívül 
egy nagyon érdekes tibeti orvosi munkát, 8 egyes kisebb, leginkább 
vallásos kérdésekről szól (Szemelvények Buddha erkölcs- 8 vallástanából, 
Adatok Shakya életére s halálára vonatkozólag. A Shakya nemzetségnek 
eredete. Jegyzék a Kala Chakra és Adi Buddha vallási rendszerek erede
téről). A XIV. közlemény Tibetország földleírását tartalmazza, a XI- 
pedig egy tibeti zárda leírását. Van Csornának még egy kéziratban levő 
roppant nagy munkája az Asiatic Society of Bengal kézirattárában: 
8zanszkrit és tibeti műszavak gyűjteménye. A kézirat maga 086 folio 
lapra terjed s hogy mi mindenre kiterjedt figyelme, mutatja az itt közölt 
tartalomjegyzék, mely maga 11 oldalt tölt be. A kötet legérdekesebb 
közleménye egy összehasonlító szógyűjtemény töredéke a szanszkrit és 
a magyar nyelvből. Erről alább bővebben lesz szó.

Csorna munkái elé Duka írt életrajzi bevezetést, mely az eddigi 
életrajzokat minden tekintetben fölülmúlja. Duka, a ki többször volt In
diában, bejárta nagyrészt ugyanazokat a helyeket, a hol Csorna élt, érint
kezett még némelyikkel azon emberek közül is, a kik Csornával együtt
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éltek; 8 így mindenesetre 6 volt a leghivatottabb arra, hogy Csorna életét 
megismerhesse s megírhassa. Fel is használt minden eszközt arra, hogy 
feladatát teljesítse, s most oly mnnkáv&l gazdagította irodalmunkat, 
melyért nagy köszönettel tartozunk neki.

Ez ismertetés czélja nem lehet az, hogy az olvasónak az életrajz 
egész tartalmát bemutassa. A ki Csorna élete iránt érdeklődik, az vegye 
elő Duka munkáját magát. Itt osak arra fogok szorítkozni, hogy egy-két 
oly kérdésről szóljak, melyek kiválóan érdekesek e nagy utazó életében, 
hanem, melyeket az életrujz írója ha fel is vet, vagy nem old meg egy
általán, vbgy pedig nem kielégítően.

Az első érdekes kérdés Csorna életében az, hogy miért indult 
útnak Ázsiába, mi volt az ő czélja, melyet maga elé tűzött a a mit ezen 
a fáradságos, nehéz és küzdelmekkel teli úton el akart érni ? Erre Duka 
így felel:«Életének 36-ik évében, tehát nem könnyelműleg, de több mint 
20 évi ö88zepontosított szaktudományos előkészületek után kezdette 
meg Csorna hosszú vándor útját, melyet soha sem pihenő munkásság 
közepett csak 22 év múlva állított meg a halál. Az előtte álló ismeretlen 
rengetegen egyedül megérett eszméinek vezércsillagát követte, ő tisztá
ban volt magával, hogy mit akar. Merész elszánását tehát valami vak 
vagy pillanatnyi felbevülés által okozott elragadtatásnak tulajdonítani 
nem szabad. Csorna nemünknek azon nemes lelkei közé tartozik, a kiket 
czéljuk megvalósítására szükséges küzdelmeikben, a halálon kívül egyéb 
megtántorítani nem képes, s a kiket h  síron túl, bármi lett legyen 
becsületes tevékenységük eredménye, nem szánakozás alamizsnája, de 
a hősnek babérkoszorúja illet meg.* (14 1.)

Duka ezzel védeni akarja Csornát eddigi életírói véleménye ellen, 
kik azt állították róla, hogy rossz úton járt és életfeladatát ábrándok 
után kapkodva eltévesztette. De nézzünk szemébe Duka állításának is, 
vájjon igaza van-e teljesen. Csorna élete egész munkásságának az az 
eredménye, hogy megismerte a tibeti nyelvet és irodalmat, kidolgozta 
nyelvtanát és szótárát, s a tudós világgal megismertette ezen eddig 
teljesen ismereilen irodalom kincseit. Foglalkozott ezen kívül szansz- 
krit-magyar szóhasonlítással is, de ez vajmi csekélység egyéb munkás
ságához képest. És ha most azt akarjuk tudni, hogy mivel foglalkozott 
azon idő alatt, a míg útjára készült, csak figyelmesen kell elolvasnunk 
Duka életrajzát, ott megtaláljuk a feleletet: «Az enyedi collegiumban, a 
hol Csorna tanult, a históriai tudomáuyok különös kedvességben voltak.
------A magyarok eredetéről és ősi hazájáról sok érdeken vitatkozás
folyt az ifjúság között (7. l.).» Felsőbb tanulmányai végeztével Csorna 
tanár lett Nagy-Enyeden; majd külföldre, Göttingába, ment, a hol 
leginkább az keltette fel figyelmét, hogy Eichhorn állítása szerint az 
arab kéziratokban mind a középkorról, mind a magyarok ázsiai történe

Digitized by LjOOQ Le



HAZAI IRODALOM. 321

teiről sok még nem ismert nevezetes adat van. Megtanulta tehát az 
arab nyelvet 8 az volt a szándéka, hogy addig nem megy Ázsiába, míg 
Konstantinápolyban minden megtalálható arab historikust át nem néz. 
Hazájába visszatérve már készen volt utazása tervével. Előbb azonban 
Temesvárra és Zágrábba utazott hogy a szerb nyelvet megtanulja, mert 
azt hitte, hogy Oroszországon fog keresztül utazni. Miután ezt a dolgát 
is elvégezte, 1819-ben útnak indult Ázsia felé.

Tehát világosan látjuk magának az életrajznak adataiból, hogy 
€soma tanulmányai között, az utazás előtt s ázsiai tartózkodása alatt, 
semmi összefüggés sincs. Bizton láthatjuk, hogy a czél, melyet Csorna 
otthon maga elé tűzött, egész más volt, mint a mit élete végén elért. 
Hogy mi volt az ö igazi czélja, a mi ez utazásra serkentette, azt is meg
tudhatjuk az életrajz adataiból. Volt Csornában valami határozatlan 
vágy sokat tudni, s tudományával akármi módon használni az emberiség
nek. Borgátai Szabó József említi, hogy kedveacz tárgyaikról gyakran 
beszélgetvén, Csorna többször kijelentette, hogy ő csak hírfc-nevet kiván 
szerezni magának. (12.1.) Később Kennedy századoshoz írt jelentésében 
írja, hogy hajlama őt a nyelvészet, földrajz s történelem felé vonzotta, s 
elhatározta, hogy elhagyja hazáját. Keletre jön s a hogy lehet biztosítva 
mindennapi kenyerét, egész életét oly tudományoknak szenteli, melyek 
a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában s 
különös világot vethetnek bizonyos még homályban lévő adatokra saját 
nemzete történetében (24 1.). A tibeti szótár előszavában pedig azt 
mondja, hogy ő csak szegény tanuló, a kinek óhajtása volt látni Ázsiá
nak különféle országait, az őskor annyi eseményeinek színpadát; meg
figyelni a különféle népek szokásait s megtanulni nyelvüket azon 
reményben, hogy eredményének hasznát a világ egykoron majd be fogja 
látni (116. 1.).

E két utóbbi nyilatkozatból már kitűnik a dicsőség vágyán kívül 
még egy határozott czél után való törekvés is, a miből láthatjuk, hogy 
mielőtt útra kelt, tudatában volt annak hogy mit akar tenni, s ennyiben 
igaza is volt Dukának; de az is kétségtelen, hogy ez nem az a czél volt, 
a mit elért. Ekkor még csak nem is sejtette, hogy a tibeti nyelvvel és 
irodalommal fog valaha foglalkozni. Egész más czél lebegett az ő szemei 
előtt. Az, hogy megfejtso a magyarok eredetének kérdését! Erre utalnak 
tanulmányai íp , melyeket útra kelése előtt tett. S hogy ez nem csak ideig 
óráig tartó vágy volt benne, bizonyítja az, a mit Campbell mond Csorna 
utolsó napjairól szóló jelentésében (143.1.).

Ázsiába érve Csorna semmi eszközt sem talált arra nézve, hogy 
őzt a vágyát betölthesse. Bemélte ugyan, hogy később majd lesz alkalma 
eleget tenni lelke kívánságának, s azért el is nyomta azt egy időre, hogy 
minden erejét arra a munkára fordítsa, a mit egy idegen nemzet iránti
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hálából magára vállalt. De a vágy, hogy ezután majd a magyar tudo
mánynak is szolgálhat, nem alndt el benne végkép, hitte, hogy előbb- 
utóbb erre is rákerül a sor, addig is titkolta mindenki előtt még a vágyat 
is, mely szivében élt. Csakis pár nappal halála előtt engedett szabad 
folyást Campbell előtt vágyai és reményei kitörésének. Beszélt neki 
hitéről a magyarok eredetére nézve, s előadta ueki okait, miért keresi 
nyomaikat Közép* és Kelet-Ázsiában. A tárgy sokkal idegenebb volt 
Campbell előtt, semhogy elbeszélését teljesen megérthette s följegyezhette 
volna. «Annyit azonban kivehettem Csornával volt társalgásaimból — 
írja — hogy minden reménye hosszú s fáradalmas kutatásainak végczél- 
ját elérhetni abban összpontosult: ha a j ugarok országát felfedezi. Ezen 
országot meglelni hivé Lassától és Cham tartománytól északkeletre, 
China nyugati határain; oda eljutni volt végczélja legforróbb óhajtásai
nak, s ott hivé feltalálni azt a néposztályt, melyet ekkoráig hasztalanúl 
keresett.»

Semmi okunk sincs arra, hogy Campbell ezen szavainak hiteles
ségében kételkedjünk, mint Duka teszi, a ki Csorna szavait «a körülmé
nyek természetéből eredő, bánattal párosult incidensnek tartja, a mit a 
beteg túdós néhány órával halála előtt, lázrohamai közben elmondott*. 
(148. 1.) S ha igaz, hogy lázrohamában mondotta el mindezt a beteg 
tudós, kételkedhetünk-e azért igazságában ? Vagy képzelhetjük-e, hogy 
halála előtt, mikor egész életére visszapillantott, oly dologról kezd el 
beszélni, a mi őt soha azelőtt nem foglalkoztatta ? Nem sokkal termé
szetesebb-e, hogy ép azok a gondolatok foglalkoztatják, melyeket egész 
életén át legnagyobb szeretettel ápolt, de a melyeket a sors mostoha 
viszonyai következtében évtizedeken át szivébe kellett zárnia s csak most 
törhetnek ki belőle, midőn a láz megfosztotta önuralmától, hogy 
továbbra is eltitkolhassa. Még kevesebbet bizonyít Dukáuak az a meg
jegyzése, hogy Campbellnek nem hihetünk, mert hisz ő maga sem tar
totta magát eléggé képesnek arra, hogy Csorna szavait tökéletesen 
megértse s híven feljegyezze. Ezt mindenesetre sajnálhatjuk; hanem 
a mit fel tudott jegyezni, az is elég arra, hogy belőle a haldokló tudós 
lelki állapotát megérthessük.

S ha most újra felvetjük a kérdést, hogy miért indult Csorna 
Ázsiába, azt egész biztosan felelhetjük, hogy nem a tibeti nyelvet és 
irodalmat akarta tanulmányozni. Az is bizonyos, hogy nem czéltalanul, 
tán kalandokat keresni, vette kezébe a vándorbotot, hanem komoly 
tudományos czél lelkesítette. S ez a czél más nem lehetett, mint hogy a 
magyar nép és nyelv eredetére vessen majd világot. Erre utalnak az út 
előtt tett tanulmányai s erre a haldokló utolsó szavai. Csakhogy ezt a 
czélt nemcsak hogy el nem érte, de még csak meg 6em közelítette l 
akkor halt meg, mikor ép útban volt arra felé, a hol a magyarok őstör
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ténetére világot vető munkákat találni remélt. Tehát nem volt alaptalan 
régibb életiróinak az a nézete, hogy kitűzött ozélját el nem érte. Ez igaz, 
ezt tagadni semmikép sem lehet, csak túlozni nem szabad.

Ezt a czélt nem érte ugyan el, hanem azért nem mondhatjuk, 
hogy életét haszontalanúl töltötte el s életfeladatát ábrándok után 
kapkodva eltévesztette. Nagy dolgot vitt ő véghez, olyat, a miért méltó 
hely illeti meg a nagy emberek sorában, csakhogy nem azon a téren, a 
melyen ő maga remélte. Egy addig csaknem ismeretlen nyelvet s egy 
sok tekintetben érdekes irodalmat tett a világnak hozzáférhetővé. Tibeti 
nyelvtana és szótára valóban legjobb és legméltóbb emlékszobra (his 
best and reál Monuments), mint sírirata mondja.

Evvel egy másik, feleletre váró kérdés áll elénk. Ha ő a magyar 
nyelv és nép eredetét akarta kutatni, mi czélja volt akkor a tibeti nyelv 
tanulásával ? Tán azt hitte, hogy ez az a nyelv, mely erre a kérdésre a 
legjobb világot vetheti ? Sokan úgy szóltak róla, mintha valóban hitte 
volna, hogy a tibeti nyelv rokona a magyarnak s azért foglalkozott 
annyit vele. Hogy ezt Csorna soha sem hitte, elég világosan kimutatja 
Duka (34, 37. 1.). ő csakis azért foglalkozott evvel a nyelvvel, mert ez a 
tanulmány kínálkozott neki legelébb, hogy általa magának hírt és nevet 
szerezzen; másrészt kötelességének tartotta, hogy az angol kormány 
iránt, mivel munkásságában annyira támogatta, háláját ezáltal legalább 
némileg lerója. Egyúttal azt is remélte, hogy ez a tanulmánya is némi- 
kép segítségére lesz főczélja elérésében. Tibeti szótárának előszavában 
írja, hogy azon reményben fogott e nyelv tanulmányozásához, hogy 
eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában, t. i. a 
magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. Hitte, hogy fog oly 
tibeti könyveket találni, melyekből megismerheti a jugarok ázsiai törté
netét. Ebben a reményében is csalatkozott: a magyarok őstörténetének 
felderítésére életének egész munkássága semmi hatással sem volt.

Csorna másik czélja a magyar nyelvet illette. Erre nézve is általá
nos volt eddig a nézet, hogy rossz úton járt s élete egész munkássága 
semmi számba vehető eredménynyel sem gyarapította a magyar tudo
mányt.

■ Csorna azt hitte, hogy a magyar nyelv a szanszkritnak rokona, s 
ebben az irányban folytatta kutatását, s leveleiben és jelentéseiben több 
helyen említi is ezt a rokonságot. Egyedüli eredménye kutatásának az 
az összehasonlító magyar-szanszkrit szógyűjtemény, mely ebben a kötet
ben lát először napvilágot. Elsorol vagy 250 szanszkrit szavat, mellé írva 
a szó angol megfelelőjét s a vele rokonnak nézett magyar szavat. Ügy 
hiszem, egészen fölösleges, hogy ezt a nézetet komoly birálat tárgyává 
tegyem. Ma már annyira nevetséges dolog egy altáji és egy indogerman 
nyelv között szoros rokonságot keresni, hogy ilyen véleménynyel akár
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csak szóba is állani, sértené a tudomány tekintélyét. De Duka ebben a 
tekintetben is védi Csornát; nem az ellen, hogy talán őt magát tették 
felelőssé véleménye és kutatása iránya miatt, hanem védi magát a kuta
tást. ő szerinte helyes úton járt Csorna, midőn rokonságot keresett a 
magyar és szanszkrit nyelv között. «Hazai nyelvünk viszonya a finn, az 
ugor és a török-tatár rokonsághoz kellőleg tisztába hozva még nincsen 
máig sem. De különben is a finn, az ugor, a török-tatár nyelvcsoport 
nem azon álláspont, melyet Csorna Sándor tanulmányozásra választani 
jónak látott: méltányos lesz tehát azon következtetésünk, hogy az, a ki 
oly tanulmányokkal, melyeket Csorna előnkbe tárt, behatóan nem fog
lalkozhatott, tudniillik: a ki a szanszkrit, az indiai, a tibeti nyelveket 
nem mívelte, Csorna Sándornak eszméit, eljárását s következtetéseit 
kellőleg meg nem értheti, érdemleges Ítéletet tehát felőle hozni képes
séggel nem bírhat (?).* (150. 1.)

Pedig nagyon is gyerekes dolog ma ilyesmiről beszélni; Csornától 
a7onban nem lehetett ezt rossz néven venni, mert hisz abban az időben, 
mikor ő útra kelt, virágzott itthon legjobban a Horváth István-féle 
hóbortos nyelvészet, a komolyabbak pedig a zsidó nyelvvel való rokonság 
mellett kardoskodtak, s a külföldön már némileg megállapított indoger 
mán rokonság sem volt még eléggé ismeretes nálunk. Csorna nyelvészeti 
készültsége sem volt valami nagyon alapos, a mit eléggé jellemez ez az 
egy nyilatkozata: «anyanyelvem, a magyar, közel rokon, nem szavak
ban ugyan, de alkotásban a török, indiai, chinai, mogul és a tibeti nyel
vekkel*. (47.1.) Egy kalap alá fog három különböző osztályba tartozó 
nyelveket! Nem is csodálhatjuk, ha ő szanszkritból akar magyar hely
neveket magyarázni, vagy pedig ázsiaiakat a magyarról, s ha azt mondja 
pl., hogy Borysthenes annyi mint «bor i s t enes*.  Attól a nyelvtu
dománytól, a mit ő szítt magába, nem is várhatunk többet. Annál inkább 
kell rossz néven vennünk Dukától, hogy ő ezt a nyelvészkedést nemcsak 
hogy helyesli, de még folytatja is. Bízik a magyar-szanszkrit nyelvha
sonlítás sikerében, s meg is próbálja Pest és Buda nevét perzsából és 
szanszkritból magyarázni. Fölösleges fáradság ! A magyar nyelv viszo
nya egyéb nyelvekhez egész pontosan meg van állapítva, s ha némelyek 
még kételkednek is azon, hogy az ugor vagy a török nyelvekhez áll-e 
közelebb, ahhoz, hogy altáji nyelv, 8 hogy az indogerman nyelvekkel 
semmiféle rokonságban sem áll, kétség sem fér. S a ki a magyar nyelv 
rokonságát kutatva nem erre az álláspontra helyezkedik, az rossz úton 
jár, s annak munkássága kárba veszett fáradság.

Csorna munkásságát méltatva, az itt említetteket nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, ő elindult Ázsiába, hogy ott tanulmányai 
által világot derítsen a magyar nép és nyelv eredetére. E két czél közül 
egyiket sem érte el, s nem is érhette el, mert rossz úton járt, úgy hogy
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szerencsésebb viszonyok közé jutva, sem oldhatja meg kitűzött felada
tát, ha megmarad ezen az úton.

De az is nagyon tévedne, a ki azt hinné, hogy életét, bár oly sokat 
szenvedett és küzdött, hiába töltötte el, s szánalommal kell emlékére 
tekintenünk, mint a kit nagy czél lelkesített ugyan, de abból semmit 
sem tudott elérni. Előre kitűzött czélját, igaz, nem érte el, de elérte azt 
a másik őzéit, a mit már ott Ázsiában tűzött maga elé. Egy majd telje
sen ismeretlen irodalmat és nyelvet feltárni a világ előtt, oly feladat, 
melynek érdemes egy egész életet szentelni. S ő elvégezte ezt a felada
tot. A magyar tudományosságot nem sikerült előbbre vinnie, de az álta
lános tudománynak oly hasznos szolgálatot tett, melyért megérdemli, 
hogy mindenki a legnagyobb kegyelettel ejtse ki nevét.

Német tan* és olvasókönyv, III. kötet. A középtanodák V. és VI. osztálya, 
valamint a megfelelő felsőbb tanintézetek felső osztályai számára, a  
legújabb tanításterv utasításai nyomán szerkesztette Hoffmann Mór. 
Budapest, Franklin-társulat, 1883. Ára 1 frt 20 kr. *)

Első megjegyzésem a szóban lévő tankönyvre vonatkozólag, hogy 
nem öleli fel a tanításterv által az V. és VI. oszt. számára előírt összes 
tananyagot,a mennyiben egynémely műfaj vagyépenséggel vagy legalább 
méltóan nincs képviselve. A németnyelvi oktatás ugyanis az V. és VI. 
osztályban lépést tart a magyarnyelvi oktatással, következésképen az 
összes tananyagra ki kell terjeszkednie, mely ez utóbbinak tárgyát képezi* 
Már pedig a magyarnyelvi oktatás a prózai és költői stíl összes műfajait 
felöleli. Hoffmann tan- és olvasókönyve több költői műfajt teljesen mel* 
lŐz; így az eposzt külömbözo alfajaival és a drámai költészetet. Értem 
szerző eljárását; ö azokat a műfajokat az irodalomtörténettel kapcsola
tosan a VTI. és VIII. osztályban óhajtja tárgyalni. De nem hagyhattam 
figyelmen kívül e körülményt, minthogy a tanításterv határozottan 
megköveteli, hogy a németnyelvi oktatás a felsőbb osztályokban a magyar 
nyelvivel' párhuzamosan tartassék és a reáliskolai tanítástervhez írt 
Utasítások is az egész költészettan, tehát az epikai, lyrai és drámai 
költészet tárgyalását rendelik el. Hoz ugyan szerző is egy mutatványt 
Lessing: «Náthán dér Weise* czímű drámájából, a «Die drei Ringe» ez* 
ismert részletet; de ezt nem tekinthetni a drámai költészet képviselőjé
nek, minthogy az egyszerűen az epikai műfajnak egy alfaja: Parabola. 
Külömben a prózai részben is hiányzik egynémely műfaj, pl. a dialógus, 
melynek felvétele kívánatos volt volna.

*) E bírálat a Közoktatási Tanács megbízásából készült s a bíráló 
által a Közokt. T. febr. 3-án tartott ülésén felolvastatott.

Dr. B alassa J ózsef.
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A felhozott körülményre mindazonáltal nem fektetek valami nagy 
súlyt, minthogy mi ez olvasókönyvből hiányzik, könnyen pótolható a 
magyarnyelvi oktatásnál. Azt azonban már nagy fogyatkozásának 
tartom, hogy a tananyag elrendezésében és beosztásában semmi átte
kintést nem nyújt. A könyvnek egész felosztása jóformán e két részre : 
•Poesie nnd Prosa» szorítkozik. A költői részben van ugyan alfelosztás 
is, a mely azonban, ha egészen elmarad, inkább előnyére mint hátrá
nyára szolgált volna a könyvnek. A költészettannak ilynemű felosztása 
ugyanis: *A) Válogatott románczok a Cidből, — B} Balladák, román- 
ezok, elbeszélések; — C) Lyrai költészetiek. Leírás. Tanköltészetiek*
— ismeretlen. A prózai rész minden felosztást mellőz, és így minden 
áttekintést nélkülöz: ez oly hiánya 8 könyvnek, melyet egy, nálunk 
használatban levő német olvasókönyv ellen sem hozhatni fel.

Bendszertelenségre és következetlenségre vall szerző azon eljárása, 
mely szerint az egyik olvasmánynál kiteszi, mely műfajhoz tartozik ; pl 
a 145.1. «Der Herbstmorgen, Idylle,* a 108.1. tDae Kind dér Sorge, 
Allegorie*, a 243.1. «Orpheus, ein Gemálde», más olvasmányoknál és 
pedig a legtöbbnél mellőzi a megnevezést. Ugyan erről tanúskodik az ie, 
hogy a jegyzeteket némelykor ugyanazon az oldalon hozza, melyen az 
olvasmány van. máskor meg az olvasmány végére szorítja azokat; de 
nem ritka az eset, hogy mindakét eljárást egyesíti. Végre az sem egyez
tethető meg a szigorú, következetes rendszerességgel, hogy egyik helyen 
mind a jegyzeteket mind a szöveg megfelelő helyeit ellátja számokkal, 
másutt meg mind a szövegben, mind a jegyzeteknél mellőzi a számok
kal való megjelölést.

De hát ezek utóvégre is os&k alakiságok, és az alaki fogyatkozások 
bár nem kicsinylendők, mindazonáltal, azt hiszem, magokban véve nem 
elégségesek arra, hogy valamely tankönyvről kedvezőtlen véleményt 
mondjunk, ha máskülömben a követelményeknek megfelel. Hoffmann 
könyve ellen azonban tartalmi tekintetben is sok kifogást emelhetni.

Először is sok van benne, a mi teljesen felesleges, oly terjedelem 
ben legalább, mint e tankönyvben látjuk, nem az V. és VI. osztályba 
való. Értem a könyv irodalomtörténeti részét, mely igen sok költőnek 
■és írónak élettörténetét és irodalmi működését tartalmazza, kiknek tár
gyalását még a VII. és VIII. osztályban sem kivánja a tanitásterv. Né
melyek ugyanis annyira alárendelt jelentőségűek, hogy életviszonyaik
kal absolute nem érdemes foglalkozni. Hiszen az első rangú költőknek, 
egy Goethének, Schillernek, Lessingnek stb. életrajzi adatai is csak 
annyiban birnak jelentőséggel, a mennyiben irodalmi munkásságukkal 
és szellemök fejlődésével szoros összefüggésben vannak. De kérdem, mi 
haszonnal járnak az oly száraz életrajzi adatok, minőkkel e könyvben 
minden lapon találkozunk ?
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Ilyen pl. Kleist (nem: Heinrioli KI.) életrajza, melyben Gleimról 
is történik említés. De ki az a Gleim ? Honnan tudja azt meg a tanuló ? 
vagy a tanárnak kell neki erre nézve felvilágosítást adni s így irodalom- 
történettel foglalkozni, mielőtt tanítványai a nyelvet tudnák ? Ilyen 
Giseke életrajza, melyben meg Brockessel és Hagedornnal találkozunk. 
De kik ezek ? A könyv ismét nem mondja. És aztán Gisekével foglal
kozni ? Tiekről elmondja, hogy a romantikus iskola legkitűnőbb tagja ; 
megengedem; de mi a romantikus iskola? Hozza Gellere, Geszner, 
Engel, Immermann, Claudius, Martina, Forster stb. életrajzait; az 
elsőről elmondja, hogy Hayniohenben született, a másikról, hogy a 
nagy tanács tagja volt Zürichben, a harmadikról, hogy a joachimsthali 
gymnasium tanára, a negyedikről, hogy színházi igazgató volt stb.

Hamannról ezt mondja: •Német író, munkái telvék homályos és 
talányszerű helyekkel*. Kérdem, alkothat-e magának csak némi fogai* 
mát is e megjegyzésből a tanuló Hamannról, s ha igen, vájjon helyes 
lesz-e az ?

De nem azért, mert hiányosak és értéktelenek, hozom fel ez iro
dalomtörténeti magyarázatokat a könyv hátrányául, hanem azért, mert 
az azokkal való foglalkozás az V. és VI. osztályban egyrészről a nyelv- 
tanítás, másrészről a stilistikai és poétikai oktatás megcsorbításával 
járna. Anélkül is oly kevés a németnyelvi oktatásra kiszabott Idő, és ha 
ezt a keveset ír ily felesleges, sőt a czél szempontjából határozottan 
haszontalan dolgoknak tárgyalásával fecséreljük el, csodálkozhatunk-e, 
hogy oly általános az elégedetlenség és panasz a nyelvi és különösen a 
német nyelvi oktatásban felmutatott eredmény miatt? Mert ugyan 
mennyiben mozdítják elő a felhozott vagy például a következőkhöz 
hasonló magyarázatok magának a nyelvnek ismeretét, a mely végre is 
kell, hogy legfőbb czél gyanánt lebegjen szemünk előtt ?

•Amalia, szül. braunschweigi herczegnő, meghalt 1807-ben*. —
• Károly Ágost herczeg, szül. 1758-ban, meghalt 1828-ban; ennek neje 
Luiza, hessendarmstadti herczegnő volt, *ki 1830-ban halt meg». — 
•Mind ezen darab — a Ráuber —, mind a Fiesko, mely 1784-ben január 
11-én adatott elő, a Sturm és Drang terméke* (Mi az a Sturm és Dranpr, 
arról persze egy szó sincs). «Kalb Sarolta, szül. Marschalk Ostheim, 
szellemdús nő . . . .  1843. halt meg*. «Goethe e két páratlan szépségű 
dala külömböző időben keletkezett; az első 1776-ban. Ezt Goethe Wei- 
marban való tartózkodásának első idejében irta, — a második 1783. 
szept. 7-én íratott Goethe által az Ilmenau melletti hegyen, a Gickel- 
hahnon, a hol azokat az ottani herczegi nyári lak ablakfájára írta* stb.

Lehet e, szabad e, kérdem, ily dolgokkal, melyek ismeretét legfel
jebb szakembertől kívánhatni meg, középiskolában foglalkozni, és kivált 
oly vidéken, mint a honnan a könyv engedélyezés végett felterjesztetett,
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a hol, mint közvetetten tapasztalásból tudom, még a 8. oszt. tanulók is 
a declinfttióval és coniugatióval küzdenek ?

A mit az irodalomtörténeti magyarázatokról mondottam, ugyanazt 
mondhatni az olvasmányok nagy részéről is. Kivételt e részben osak a 
költői részre vonatkozólag tehetni. A költői darabok jól vannak megvá
lasztva. A mi azonban a prózai olvasmányokat illeti, legalább egy har- 
madrészök nem az 5. és 6. osztályba való, részint viszonylagos nehézsé- 
gök miatt, részint azért, mert megértésök sokoldalú ismereteket tételez 
fel és így hosszadalmas fejtegetéseket tesz szükségessé. Különösen rósz* 
szalnom kell a népies stilü darabok felvételét, mint a melyek a népies 
kifejezések miatt igen nehezek. Ilyen pl. «Der westphálische Hof- 
8chulze», a mely olvasmányból, bajosan hiszem, hogy egy óra alatt tíz 
sornál többet lehetne olvastatni.

Nem az V. és VI. osztályba való Heine: Harzreise-ja, melyben 
egymást váltják fel a 8, 10 sőt 14 soros mondatcsoportozatok, úgy szin
tén a Laokoonból vett mutatvány sem, melynek mindjárt bevezető mon
data 8 soros körmondat, tartalmánál fogva pedig az egész legfeljebb a 
8-ikban olvastatható. Hasonlóképen az: «Uber Schilleré Geistesent- 
wicklung* ez. olvasmány Humboldtéi nemcsak stilaris nehézségei, de 
tartalma miatt sem ide való, a mennyiben Schiller irodalmi működésé
nek és szellemi fejlődésének alapos ismeretét tételezi fel. Schillert pedig 
az V. vagy Vl-ikban nem tárgyalhatni. Rendkívül nehéz az «Erdbeben» 
ez. olvasmány, melyben csak úgy hemzsegnek az idegen szók, melyekben 
tudvalevőleg a német nyelv oly gazdag; 22 sorban 12 idegen szót olvas
tam össze, és mily czifrák: trotatorisch, translatorisch stb>. E nehány 
szemelvény, azt hiszem, bárkit is meggyőzhet arról, hogy az ily olvas
mányokban bővelkedő olvasókönyv nem azon osztályoknak való, melyek 
számára szerkesztetett.

De lássuk végre a tárgyi és nyelvi magyarázatokat,
A tárgyi magyarázatokra nézve nincs megjegyzésem; azok álta

lában helyesek és kétségtelenül tanúskodnak arról, hogy szerző az 
ismert commentatorokat, Viehofft, Gudet stb, és a Cid-románezokra 
nézve Heinrichot dicséretes buzgalommal használta fel. Csupán azt kell 
kifogásolnom, hogy sok helyt az eredeti német szövegű magyarázatot 
hozza. Mi hasznát veszi annak a magyar tanuló, a ki még csak tanulja 
a nyelvet? Nem szabatos szövegezés továbbá a következő: «E mondát
— das Riesenspielzeug — Gyulai Pál magyarúl dolgozta fel e czím alatt: 
Az óriás leány; és Chamisso németül: Das Riesenspielzeug*. Ebből azt 
következtethetné valaki, hogy Gyulai költeményének Grimm mondája 
szolgált volna 1 apui és Chamisso költeményéről talán nem is tudott 
Pedig ez nem áll. Gyulai egyszerűen magyarra fordította Chamisso
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költeményét-, a mint azt, ha jól emlékszem, a fordítás homlokán maga 
is megjegyzi.

Mi a nyelvi magyarázatokat illeti, azok általában igen gyarlók, sok 
helyen határozottan tévesek. Mindenekelőtt nem tudtam kitalálni, mily 
vezérelvek lebegtek azokban szerző szeme előtt. E kérdésre jogosít az a 
körülmény, hogy igen sokat lefordít, a mit nem kellene, egyszerűen 
azért, mert könnyű, és igen sokat mellőz, a mit pedig okvetetlenül 
magyarázni kellett volna, mert nehéz. Lefordítja pl. a következő szókat: 
Tafel, Ruhm, führen, treten, trösten, flehen, vergessen, heilen, bieten, 
Recht, wert, gleich, fásáén, Platz, Palast, Gesicht, kennen, strafen, Greis, 
essen, speisen, weinen, tief, edel, bis. viermal, bald, voll, Grenze, strei- 
ten, zürnen, zusammen stb. egy szóval százakra menő szókat lefordít, 
melyek ismeretét egy 5. vagy épen 6. oszt. tanulótól mégis csak joggal 
megvárhatni. Ellenben a nehezebb, jelesen idegen és összetett szókon, 
továbbá azokon, melyek ritkábban fordulnak elő s melyek ismeretét nem 
tételezhetni fel, csak úgy könnyedén átsurran. Ilyenek pl.: Receptor, 
lackirt, zu Schaden korámén, Meisel, Umwenden von Gemáuern ohne 
Umeturz, Aeonen, in Anspruch nehmen, Diction, Verzicht leisten, 
für sich gelten, Paraphrase, Totalitat, übergreifen stb. Az ily szavak és 
kifejezések száma ép úgy, mint az előbbieké, százakra megy.

E szómagyarázatoknak, mint a könyvet ajánlólag felterjesztő tanár 
szakvéleményéből kivettem, az volna a rendeltetésök, hogy nélkülözhe- 
tővé tegyék a szótárt és a tanárt a szódiktálástól felmentsék. Erre csak 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy szeretném látni azt a középiskolát* 
pláne magyar vidékeken, a hol a szóban levő szófordítások a szótárt 
vagy a szódiktálást feleslegessé tennék. De külömben elvből is ellensége 
vagyok azon pedagógiának, mely a tanulót lépten-nyomon járszalagon 
vezeti a helyett, hogy idejekorán hozzá szoktatná, a saját lábán járni. 
Ez okból szükséges a szótár és helytelen az eljárás, mely mindent a 
tanuló szájába rág.

De, mint mondám, sok téves is van a szófordítások közt. Ilyenek 
pl.: bekreuzen, keresztet vetni, — zűr Wehre setzen, magát védeni, 
védelmezni, — bewusst sein, tudatában lenni valaminek (conscius sum 
mihi alicujns rei). Hűt, védelem, őrizet; igen: die Hűt.

Die Zeche, a költség; e szó tulajdonképi jelentése: társaság, egylet, 
czéh; továbbá: sor, rend : die Zeche ist an mir; és csak végre : lakoma 
és a lakoma költségei.

Hadere nicht mit Gott, ne zúgolódjál Isten ellen.
Halté den Mund, ne fecsegd k i; nem helyesebb-e: fogd be a szádat ?
Mühen, erőködni.
Verschlagen, használ, sikere van. E szónak sok, egészen más 

jelentése van, és csak egyes kifejezésekben, mint a szerzőtől fölhozott-
Philologiai Köxlöny. X. a  22
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bán: «es verschlágt niolits* jelent annyit; a szöveget is helyesebb így 
fordítani: az mitsem változtat nálam, mit sem fordít a dolgon. A ver* 
sohlagen igére közvetetlenül következik ez a főnév: dér Vorsohlag, Itt 
kétségen kívül kimaradt a szövegben későbben előforduló «vorschla- 
gen» ige.

Minenartig, aknaformáju.
A «Harzreise»ban irja Heine: «Einer derselben (dér Pantoffeln) 

kam mir abhanden oder vielmehr abfüszen•; s a szerző megjegyzi: ab- 
handen kommen, elveszni, elhányódni. Hát abfüszen kommen ? nem 
volt volna helyes Heine élezelését megmagyarázni ?

Das Schroffe, darabos, durva.
Weisz8agen, jósolni.
Das Principar, elsőbbség.
Das Kapital után zárjelbe teszi a szerző: die Kapitále, s fordítja: 

oszlopfej, tőke, tőkepénz. «Die Kapitále* többesszám; csakhogy ha e 
szó, mint itt, oszlopfejet jelent, akkor többese nem Kapitále, hanem 
Kapitáler, és ha tőkét jelent: Kapitale vagy Kapitaüen.

Erneuen, megújulni.
Schiller verséhez : «Lebt’ er nur ikrem Dienst alléin, That nimmer 

sich genug» ezt a magyarázatot csatolja: «sich genug thun, magának 
eleget tenni». Ez igaz; csakhogy elég a verset elolvasni, hogy rögtön 
kiérezzük, hogy nem fejezi ki a költő intentioját, és hogy ennél fogva az 
idézett kifejezést is máskép kell magyarázni,

•Johanne Sebus»-ban ez áll: «Der Damm verschwand, ein Meer 
umbraust’s* ; szerző ezt igy rontja e l: «Ein Meer erbraust’s*, s fordítja: 
felzug mikép egy tenger.

Goethe ismert legendájában e sort: «Ein ander Kirschlein zűr 
Erde schickt* ; így magyarázza: a cseresznyét nem véletlenül ejtette le, 
hanem le akarta ejteni. Tehát csak akarta leejteni, de nem ejtette le ?

Több ily tévedést hozhatnék még fel; de azt hiszem, hogy a fel
hozottak is teljesen elégségesek abbeli véleményem megokolására, mely 
szerint én Hoffmann könyvét jelen alakjában középiskolai használatra 
nem tartom alkalmatosnak. Hisz maga a könyvet ajánló szaktanár is 
több kifogást tesz ellene. így: a Gidhez irt bevezetés sok helyen nagyon 
magyartalan, minélfogva teljesen átdolgozandó; az egyes szók mellett 
hiányzik többesszámuk; a Laokoonból vett részlet kihagyandó, nem 
külömben a Schillerből vett ezen töredéknek: «Uber den Einfluss dér 
Kreuzzüge auf die Kultur» utolsó mondata, nézetem szerint nemcsak 
utolsó mondata, hanem az egész töredék.

Ezeken kívül, mondja az illető szaktanár, még számos kisebbszerfi 
hiány is előfordul Hoffmann könyvében, melyeket azonban feleslegesnek 
tart előszámlálui. Nagyon csodálatosnak tartom ennélfogva, hogy az
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illető szaktanár Hoffmann könyvét mindazoknál, melyeket felsorol 8 
melyek közt Heinrich Gusztáv olvasókönyvét is említi, jobbnak tartja. 
Én részemről valamennyinél gyengébbnek tartom, s ennélfogva fentebb 
kifejezett nézetemet csak ismételhetem.

Dr. Szrmák István.

Nala és Damajánti. Hindu rege a Mahá-Bhár&tából. Szanszkritból fordította 
Fiók Károly. Kiadja a Kisfaludy-társaság. 1885.

Hónapok múltak el, mióta az irodalmunkban első szanszkrit ere
detiből fordított költemény megjelent. Lapjaink szokás szerint nehány 
sorban üdvözölték az irodalmi eseményt, néhány semmit mondó frázis
sal megdicsérték, azután elhallgattak s érdemleges bírálatába senki sem 
bocsátkozott. Ez indít engem arra, hogy Fiók úr fordítására, mely a 
komoly kritikát az enyémnél avatottabb toliból is megérdemelte volna, 
nehány észrevételt tegyek, hódolván a régi elvnek, hogy jobb valami, 
mint semmi, s jobb későn, mint soha.

A ki e bájos hindu regét fordítani akarja s különböző kiadásait e 
czélból összehasonlítja, először is magával a szöveggel gyűlik meg a 
baja. Mióta Bopp kiadása (Nalus, carmen samcritum e Mahdbhárato: 
edidit, latiné vertit et adnotationibus illustravit. London 1819.) a köl
teményt főleg Németországban ismeretessé tette s a tudósok a classica 
philologia módszerét az ind nyelvre és irodalomra is alkalmazták, nem 
volt nehéz észrevenni, hogy a Nala és Damajanti szövegét diaskeuastikus 
átdolgozások rongálták meg. Különösen némely erőszakos közbetoldások 
theologikus vagy hierarchikus czélzatai annyira feltűntek, hogy legtöbb 
kiadó az erős kisértésnek ellen nem állhatván, a költemény eredeti, brah- 
mánoktól el nem ferdített alakját igyekvék helyreállítani s a Bopp-féle 
szöveget e czélból többé-kevésbbé megcsonkitá. így először Böhtlingk 
(Sanskrit-Chrestomathie, Petersburg 1845.), utána Holtzmann (Nal und 
Damjanti, Karlsruhe 1847), különösen Brvce, a kinek a rege 983 szló- 
káját sikerült 522-re szállítani le (Die Geschichte von Nala. Versuch 
einer Herstellung des Textes. Petersburg 1862.), s végre újabban Bühler 
(Third Book of Sanskrit by Dr. G. Bühler, Bombay 1877.) Azonban ezek 
a kísérletek, bátran mondhatjuk, nem sikerültek, sőt nem is sikerülhet
tek, mert az eredeti magvat megtalálni olyan költeményben, mely ma
gánál a népnél, mielőtt szilárd alakot öltött, bizonyára századokon 
keresztül számos változáson ment át s később is az átalakuló korszellem 
szerint módosult, teljes lehetetlenség, Igazat kell adnunk tehát a fordí
tónak, hogy az említett kísérleteket mellőzve egészben véve a Bopp-féle 
harmadik kiadás szövegéhez ragaszkodott, mely Berlinben 1868-ban 
jelent meg.

Mindazáltal el nem mulaszthatjuk e helyen kifejezést adni ama
22*
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nézetünknek, hogy, a mily helyesen járt el a fordító akkor, midőn bizony
talan találgatás helyett a hagyományt fogadta el, épannyira ártott a fór- 
ditás kerekdedségének azzal, hogy a kritika biztosabb eredményeit tekintetbe 
nem vette. Mikor a híres Rückert (Nal und Damayanti, eine indische Ge- 
sohichte, Frankfurt 1828) e költemény mesteri német fordítását adta,, 
érezte, hogy a fordítást a nem tudós olvasó csak akkor fogja élvezhetni, 
ha e számos romlott helyen minduntalan fenn nem akad. Ő tehát a köl
tői kritika egy nemét gyakorlá, s ellentétben az imént említett kísérle
tekkel, nem annyira a szöveg rövidítésével, mint inkább feltételezett 
hézagok ügyes kipótlásával igyekezett a bajon segíteni. Sőt annyira 
ment,hogy a költemény végén, a 29—38 sióka helyett, melyeket a kritika
alapos okokból későbbi toldásnak tekint, egészen más, szebb és oda illőbb 
befejezést költött. Az eljárás sokkal merészebb, hogy sem helyeselhet- 
nők, de annyit minden fordító bátran megtehet, hogy azokat a helyeket, 
melyek grammatikai vagy tárgyi okoknál fogva közbetoldásoknak bizo
nyultak s e mellett az összefüggést is megzavarják, ha egyébért nem,, 
már csak a laikus olvasó kedveért s a ki e regét mint költeményt élvezni 
akarja s nem akar ind philologiai tanulmányokat tenni, egyszerűen 
kihagyja. Hogy többet ne említsek, mennyit nyert volna a magyar 
fordítás azzal, ha a 12. énekből, mely Damajánti bolyongásait írja le, s 
melyben a legmeghatóbb részletek a legfárasztóbb hosszadalmasságok
kal s unalmas ismétlésekkel váltakoznak, a gyanús helyek kimaradnak. 
A mit a fordító pusztán ©sthetikai okból, és pedig helyesen, megtett a 
XXIV. ének 48. slókájával, ugyanazt tehette volna itt kétszeres, festhe
ti kai és kritikai ok alapján.

A második nehézség, melylyel a fordítónak meg kellett birkóznia, 
a versmérték megválasztása. Úgy hiszem, még a metrikus fordítás leg
buzgóbb hívei sem kívánhatják, hogy valaki magyar slókákat faragjon, s 
tökéletesen megelégedhetnek azzal, ha a fordító a slókáuak annyira, a 
mennyire megfelelő magyar versalakot választ. A németek ugyan meg
kísértették az indiai verset nyelvükben meghonosítani (így először Boppr 
majd Lobedanz: König Nal und sein Weib. Deutsch metrisch bearbeitet, 
Leipzig 1863), de a kritika egyhangú véleménye szerént minden siker 
nélkül.

A sióka nagyon kevéssé művészi, a prózához meglehetős közel álló- 
versalak. Két verset foglal magában, mindenik 16 szótagból áll elmarad
hatatlan középmetszettel, melynek egyetlen metrikus szabálya az, hogy 
a végén jambikus dipodia álljon. Képzelhető, nogy az ily distiohon a 
magyar fülre nagyon kevés rhythmikus hatást tehetne. ■

A fordítók közül a versmérték kérdését a híres Rückert oldá meg 
legtöbb sikerrel. A német nyelvművész látván azt, hogy az indiai fél vers 
négy lábának legjobban a német vers-sor négy hebung-ja, a szabályosan
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visszatérő középmetszetnek a páros rím felel meg, arra a gondolatra jött, 
hogy a slóka szabadságait az ismeretes Knittelvers fesztelenségével adja 
vissza. A kísérlet tökéletesen sikerült, s talán Rückert példája hatott a 
magyar fordítóra is, midón észrevévén azt, hogy a slóka sornak szilár- 
-dabb jellemvonása a jambikus lejtésnél az ütem s hogy minden sor 
középen ketté lévén vágva 2 nyolozszótagú részre, a két soros slókák 
minden erőltetés nélkül alakíthatók négy rövid sorból álló versszakká, 
fordításában nyolc zszótafjú négysoros versszakot alkalmazott, de sok szabad
sággal mind a sorok mennyiségére, mind a rímek elhelyezésére nézve. 
€ Azokat a költői szabadságokat — mondja a fordító — miket az erede
tiben láttam, a magyar vers követelményeihez képest más alakban érvé
nyesítettem. > így igen sokszor a strófa 2. és 4. sora nyolcz helyett csak 
két szótagú, a rímek pedig hol páros, hol félrímek. Találunk ezen kívül 
hét és hatsoros strófákat is, a mint az eredetiben is vannak 1 és 3 soros 
slókák.

Hogy mennyire megfigyelte fordítónk az indiai vers minden saját
ságát s mennyire igyekvék azokat magyar alakban vissz atükröz tetni, 
eléggé mutatja az az egy példa, melyet e helyen felemlíteni el nem mu
laszthatok. A 24. ének végén a költő művészi hatás czéljából a rendes 
slóka helyett a hosszabb úgynevezett Trishtubh alakot alkalmazza, mely 
22 szótagból áll középmetszettel:

Sáivam saméfcya vyapaniya tandr&m gántajvará harshavi vriddasatt vá 
Rar&ja Bháimi samaváptakámá <;itám9un& r&trir ivóditéna.

Fiók úr ezt így fordítja:
Megkönnyúlve bútól-bajtól megpihen 
Bhíma lánya boldog férje öliben.
Vágya-telve vidám lelke úgy ragyog,
Mint az éj, ha fölkel a hold s csillagok.

A ki az eredetit érti, könnyen észreveheti, hogy a szanszkrit és a 
magyar vers ugyanazt a művészi hatást egymásnak megfelelő eszközök
kel éri el.

A födolog mindenesetre az, hogy a magyar versalak nemcsak tech
nikai tekintetben utánozza az eredetit, hanem képes az egész költemény 
naiv hangjának visszaadására, s ebben Fiók ur helyesebb érzéket tanú
sított a németeknél, kik közűi némelyek a heroikus hexametert tartják a 
siókának megfelelő versalaknak, noha a kettő közt egy közös vonás sincs.

Azonban, a mily készséggel elismerjük azt, hogy a versmérték 
megválasztása fordítónknak egészben véve sikerült, époly kevéssé huny
hatunk szemet verselésének n ?mely feltűnő fogyatkozásai előtt, s főleg 
a  sokszor botrányosan rossz rímeket nem hagyhatjuk szó nélkül. Ilyen 
etrófák, mint:
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Búja szépség ömle rajt’ el,
Hosszú, nagy szemű volt, mint Sri.
Jaksák 8 istenek között nem 
Volt ilyen remek, de senki

Szem nem láta, fül nem halla 
Emberek közt 6oha szebbet;
Lénye megzavarta szivét 
Meg magoknak isteneknek

olyan sűrűn fordulnak elő, hogy a fordítás alapos rythmikai átdolgozá
sát teszik kívánatossá, a mit Fiók úr különös figyelmébe ajánlunk arra az 
esetre, ha talán második kiadás rendezésére lenne szükség.

Legnagyobb dicséretet érdemel a fordítás hűségéért. Nem sajnáltam 
a fáradságot, hogy az egészet az eredetivel folyton egybehasonlitva- 
olvassam el, s mondhatom, alig ismerek műfordítást az Aranyéin kívül, 
mely a tartalmi hűség követelményének a magyarosság legcsekélyebb 
kára nélkül oly tökéletesen megfelelne. Igaz, hogy olykor éppen a tudós 
lelkiismeretesség árt a fordítás költöiségének, s ebben a tekintetben Fiók 
úr munkája messze elmarad a sokszor túlságos merész, de mindig ma
gas röptű Rückerte mögött; mindazáltal bátran elmondhatjuk, hogy az 
előszavában kijelölt főtörekvését elérnie, «azt a végtelenül igénytelen 
egyszerűséget, verselési szabályokat sokszor elvető, de e mellett folyé
kony elbeszélő hangot, melyet az eredeti szanszkrit szöveg felmutat, a 
magyarban is megközelíteni * egészben véve sikerült. A mi kívánni 
való még maradt, annak Fiók úr egy újabb átdolgozással könnyen ele
get tehet.

Ezúttal néhány olyan helyre akarok utalni Fiók úr fordításában* 
a hol minden igyekezete daczára sem sikerült az eredetit híven visz- 
szaadni.

A. II. könyv 3. slókája:

P&ndnvamá kshanénátha, hricchayávishtacétaná.

a fordításban így hangzik :
Sáppadó arczára titkon 
Bús jegyet vont bús szerelme,

holott az eredetiben ez áll: arcza sáppadt volt és a szerelem ellepte 
egész lényét.

Az 5. siókában ezt olvassuk:
Tám asvasth&n tadákár&m sakhyas tá jajnur ingitáih 

A magyarban pedig:
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Látták lánybaráti menten,
Hogy Borsa viselhetetlen,

a mi az eredeti értelmét: Látták barátnői az 8 magaviseletént hogy magán, 
kívül van, teljesen elferdíti.

6. slóka:

Nyavédayat tám asvastbán Damayantin, naré^varat 

A magyarban:
Hogy a lánya nincs magánál 
Szívét, lelkét elrablá Nált

A második sort a fordító csupán a vers kedveért toldotta a szövegbe, de 
nagyon szerencsétlenül. Mert a búsongó Damajanti barátnői, a kik az 
öreg királynál ezt a jelentést teszik leánya szomorú állapotáról, mit sem 
tudnak arról, hogy a csodahattyú Nalától üzenetet hozott Damajánti- 
nak 8 hogy ezt azóta emészti a szerelem. Maga Bhíma király sem sejti 
a valódi okot, hanem, látva lánya kifejlett bájait, egyszerűen csak arra 
gondol, hogy ideje volna férjhez adni s elrendeli a szvajamvarát, melyre 
alább visszatérünk. A közbetoldott sor tehát az egész mese összefüg
gését megzavarja.

A IQ. könyv 14. slókájában a vavridhé kámas értelmét, mely egy
szerűen azt jelenti: nőtt szenvedélye, a fordító szükségtelenül felczifrázza:

Nőtt szív lángja tűzfolyóvá.

Ugyancsak e versszakban olvassuk:
De az igazságra hajlott

a minek a szanszkritban megfelelne : satyan cikirshamánas tu. Igaz, hogy 
satya mint melléknév annyit jelent, mint a latin verum, de ezen a helyen 
satyam in concreto az adott szót jelenti s arra az esküre vonatkozik, me
lyet Nala megelőzőleg az isteneknek tett.

A 16. slóka:
Pra^amsiK; ca supritá Nalan tá vismay&nvitah

melynek értelme: Örvendezve dicsérték Nalast bámulatukban, a fordításban 
érthetetlenné lesz:

Dicsekedve mint örültek 
Bámulattól áthatottan.

A 20. slóka fordításánál

Kvas tvam, sarvánavadyánga! mama hricchayavardhana ?

Fiók úr teljesen maghamisítá az eredeti értelmét:
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Ki vagy mondhatatlan fényű 
Gyújtó láng szivem szerelmén?

A szanszkritban a sarvánavadyánga mint epitheton ornans a termet kifo
gástalan szépségét jelenti (anavadya — hibátlan ; anga =  tag), hriccha- 
yavardhana pedig annyi, mint a szerelem növelője.

A 23. siókában előforduló qobhané jelzőt, mely pompásat, fénylőt 
jelent, a fordító így adja vissza: Szép anyának szép leánya! Nem mond* 
juk, hogy a kifejezés nem eléggé költői, de a fordításnak sohasem lehet 
feladata az eredetit javítani.

Teljesen félreérté a fordító a IV. ének 9. slókáját:
Va iin&m pptliívin kjitsnám sankshipya grasaté punah,
Hntá<;am, i£an dévanán: kft tan na varayét patim ?

mely ö nála így hangzik:
Ki e' földet elnyeli majd
Úgy mint egykor megteremté —
Áldozatos Agni istent 
Van-e nő, ki nem szeretné ?

Az eredetiben szó sincs teremtésről s ily funotiót Agni istennek a költő 
nem is tulajdoníthatott. A hely világos értelme az, hogy Agni mint a 
physikai tűz megsemmipíti (sankshipya) az áldozatot (az egész földet), 
azután mint az áldozatot elfogadó isten újra magába fogadja (grasaté). 
Az egész tehát nem egyéb az agni szó kettős értelmén alapuló szó
játéknál.

A XII. ének 81. slókájában:

Mama bhartd viy&lákshah, púrnénduvadanó, ’rihft

a Nala jelzőit: nagyszemű, teli holdként fénylő arczú, ellenséget megölő oly 
helytelenül fordította Fiók úr, hogy az egészet csaknem komikussá tette:

Nagyszerű, szép az én férjem,
Arcza mint a tölt hold épen.

A XIX. ének 30. slókáját.
Tulyam hi lakshayé jnanam Váhukasya Nalasya ca

melynek világos értelme: Látom, hogy Vahuka és Nala hasonló tudo
mányban (t. i. az ügyes lóhajtásban) tűnnek ki, nagyon költöietlenűl s 
még hozzá nem is híven adta vissza a fordító:

Annyi biztos: Nál királylyal 
Van közös vonása néki.

A ki az eredetit nem ismeri, bizonyára arczvonásokra fog gondolni, a 
minek az egész mese ellent mond.

336 NÉMBTHT GÉZA.
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Végre a XXIII. ének 28. slókájában a vayan ca déqátithayé kifeje
zést Fiók úr így fordítá:

Igaz, hogy déqátithayas annyi, mint a latin hospes, de ezen a helyen az 
egésznek összefüggéséből .világosan kitűnik, hogy magyarra nem a 
vendég, hanem az idegen szóval fordítandó. Váhuka ugyanis azt akarja 
mondani Késininek, hogy ők mind a ketten. idegenek az országban és 
-éppen ezért gyakori találkozásuk rossz hírek terjedésére adna alkalmat.

A fordítónak legtöbb nehézséggel bizonyára az epikus jelzők és a 
-compositumok visszadásánál kellett megküzdenie. Nevezetesen az előb
bieknél az ind költői nyelv képekben bujálkodó természete okoz legtöbb 
bajt, az utóbbiaknál pedig az a körülmény, hogy a szanszkrit oly gondo
latokat, melyek egyéb nyelvekben csak hosszú mondatsorokkal fejezhetők 
ki, képes egyetlen összetételben egybefoglalni. Fiók úr, bátran elmond
hatjuk, diadalmasan küzdött meg mindezekkel a nehézségekkel. Azt 
természetesen senki sem várhatta tőle, hogy az összetételt a fordításban 
is összetétellel adja vissza, bár a németek olykor még azt is megkísér
tették : csak azt kívánhattuk tőle, hogy a mi az eredetiben költői, jel- 
lemzetes és tömör, az a magyarban prózaivá, színtelenné és hosszadal
massá ne sülyedjen. De további fejtegetés helyett jobb lesz példában 
mutatnom be Fiók úr igazán művészi eljárását. A XI. énekben olvassuk 
a  következő, csupa c omp ősi tűm okból álló versszakokat:

Rückert pedig, merész kísérletet tevén a compositumok visszaadásában, 
így fordítja:

Die Gliederzart-wnchsrichtige, Vollmondangesichtige, 
Gewölbtaugenbraunbogige, sanftláchelredewogige.

Nem tudom, hogy német fülre ez a vakmerő játék mily hatást gyako-

Menj! — mi vendégek vagyunk, lásd ;

Tám ardhavastrasamvit&m, pinafró^i payódhará.m,
32. Sukumár&navady&nglm, púrnacandranibhánanám, 

Ar&lapakshmanayanán, tathá madhurabháshinlm
33. Lakshayitvá mrigavyádhah kámasya vayam iyivftn.

A magyarban ez így hangzik:
Látva ez így félmezitlen 
A szép gazdag bokor emlőt, 
Csodabájú karcsú testét,
Tele holdként messze fénylőt.

Görbe ívű szeme szárnyát 
Méz beszéde édes árját:
Nézte hosszan — nézi s lelkén 
Nagy szerelem nyila száll át.
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rol: de nekünk magyaroknak bizonyára nincs okunk sajnálni, hogy & 
fordító Rückertet ezen a sikamlós talajon nem követé.

A mi az epikus jelzőket illeti, csak a sokszor előforduló nara^ár- 
dula, naravyagra (szóról-szóra: tigrisférfi, Bückertnél Manrileue) fordítá
sára akarok megjegyzést tenni. Sajnálom, hogy ezeket Fiók úr h8sömr 
királyom s más ily színtelen kifejezésekkel adta vissza s jellemzőbb for
dításokat meg sem kisértette, mert így indiai sajátszerűségük a magyar 
olvasóra nézve elvész. Ugyanis az indiai költészetben a tigris, az őserdők 
leghatalmasabb fenevadja, játsza az<állatok királyának szerepét, a me
lyet nyugat költői az oroszlánra szoktak ruházni.

Nem hagyhatom észrevétel nélkül a fordításban oly sűrűn olvas
ható idegen szókat Bem. Azt ugyan nem kívánhattuk, hogy a fordító
minden vallási vagy társadalmi szokásra, növény- éR állatvilágra vonat
kozó szanszkrit szót megfelelő magyarral helyettesítsen, a mi lehetetlen
ség ; de annyit bátran állíthatunk, hogy Fiók úr ezen a téren nem kísér
tett meg minden lehetőt, s éppen ez az oka, hogy a magyar olvasónak a  
fordítás számos helyén fenn kell akadnia. Így pl. a számtalanszor elő
forduló szvajamvara szót csak néhány helyen fordítá férjlátóval, legtöbb
ször meghagyta eredeti szanszkrit alakjában. A szvajamvara az indiai 
fejedelmi házak ama szokását jelenti, hogy a királylányok, mihelyt föl
serdültek, maguk választottak maguknak férjet az összehívott daliák 
közül. Bátran fordíthatta volna tehát Fiók úr a magyar lánynéző analó
giájára ezt a szót mindenütt legénynézővel. Ilyen fordítatlanul maradt 
idegen szók még : rádzsa, kámadhuk, Bhaimi, asvamédha, rádzsaszája, 
jódzsana stb.

Végül még egy szót a commentárról. Fiók úr nagyon jól ért ahhoz, 
mikép kell egy, a nagy közönségnek szánt fordítást magyarázó jegyze
tekkel kísérni: alaposan, de a mellett röviden és világosan tudja fejte
getni a fejtegetendő két. Azt azonban, úgy látszik, mégis elfelejté, hogy 
munkája az első szanszkrit-magyar fordítás, és hogy közönségünk előtt 
éppen ez oknál fogva a régi ind világ tökéletesen ismeretlen; szóval, a 
mit magyaráz, azt jól megmagyarázza, de nem magyaráz meg mindent, a 
mire az olvasónak szüksége van. De e hiány természetesen könnyen pótol
ható, ha Fiók úr megjegyzésünket figyelembe venni érdemesnek tartja.

Észrevételeinket, melyeknek egyéb czéljuk nem volt, mint a for
dítót egészben véve igen sikerült fordításának csekély fáradsággal hely
reüthető hibáira figyelmeztetni, azzal az óhajtással zárom, hogy Fiók 
úr a szép kezdethez méltó módon folytassa munkáját, klasszikus szanszkrit 
költészet termékeinek meghonosítását irodalmunkban. Reméljük, hogy 
rövid idő múlva a Nala és Damajanti után Szakuntalát és az Urvasit is 
hangzatos magyar versekben olvashatjuk.

N émethy G éza.
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KÜLFÖLDI IRODALOM.

A franczia philologiai irodalom 1884—1885-ben.

(Vége.)

6. Latin nyelv, palaeographia, epigraphia, kritika.
E téren is több nevezetes munkát jelezhetünk. A latin nyelvészet 

körébe vág némileg Loth, derék oeltista, latin thesise: De vocis Armoricae 
usque ad sexturn post Christum natum saeculum, forma atque significatione, 
('53 ).)» amely a franczia tbesis «L’émigration bretonne en Armorique 
du V-e au Yll-e siécle de notre ére», kiegészítő része. A dolgozat föld
rajzi és történeti érdekkel is bír; a szerző e földrajzi név jelentését három 
korszakban kutatta; a Caesar, a Notitia dignitatum és az ezek közé eső 
korszakban. E földrajzi nevek változása, ami a tért és kerületet illeti, 
nagyon gyakran fordúl elő ; ami Armoricat illeti, három véleménynyel 
találkozunk az íróknál, az egyik határúi a Szajnát és Loitet adja, a másik 
a Rajna torkolatától Bayonne-ig terjeszti, a harmadik a Garonne és 
Somme közé helyezi. — Mindezen véleményeket Loth vizsgálóra veszi, 
kutatásai között több helyet Caesarban magyaráz s egyéb földrajzírókat 
is javít. A thesis jó latinságban van írva.

Edon műve Nouvelle étude sur le chant lémurai, Les fréres Arvales 
et Técriture cursive des Latins (Gr. in 8. 232 1.) újra felveszi a tárgyat, 
melyet első művében a latin írásról és kiejtésről (1. e Közlöny VIII. 974.) 
oly sok érvvel támogatott, hogy t. i. Ovidiusnál az Arvalesek dalának 
egyik versióját találjuk. Az egész mű a kisebb nagyobb kritikákra felel, 
melyet ez elmés hypothesis ellen vagy mellett írtak. Edon kitűnő nyel
vésznek és palseographusnak mutatkozik; az ének magyarázói művére 
bizonyára mindig reflektálni fognak, de gyökeres változásait nem fogad
hatjuk el. Ha Ovidius e régi szavakat klasszikus latinsággal adja vissza, 
mért énekelték és vésették volna kőre Heliogabal alatt archaikus módon ? 
Edon ezt a császár egyik phantasiajának tartja, s azt hiszi, hogy a dátu
mot is egy előbbi korszakba helyezték. Edon véleménye nem fogadható 
el, mert a Carmen magyarázatának mindig e pontokból kell kiindulnia: 
a szöveg archaikus latinságot mutat, s nem valószinŰ, hogy egy klasz- 
szikus paraphrasis található; a szöveg egy ceremóniára vonatkozik, 
melyet május 29-én tartottak — az ovidiusi hely május 9-ére esik; a 
Carmen három idejű rhythmusból áll — Edon prózává alkotja. — Ily 
nagy eltérések nem igazolhatják eljárását, s ha a nagy discussio folya
mában sokat is tanulhatunk művéből, a végeredményt egyelőre nem 
fogadhatjuk el.

Bréal és Bailly latin szótáráról is meg kell emlékeznünk. E Dictio-
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naire étymoloyique latín (463 1.) inkább a tanároknak mint tanulóknak 
van szánva. Nem annyira etymologiai, mint históriai szótár. A szavak 
történetét akaxják adni a szerzők, vagyis az értelem-fokozatokat vagy 
változásokat, melyeken a szavak a századok folytán keresztülmentek. 
Ahányszor csak lehet visszamennek a szó eredeti jelentésére, honnan 
vette alkalmazását, mily kulturális állapotnak felel meg. így a szavak 
különféle jelentései történeti módon magyarázatukat találják. A vallás, 
a jog, a földművelés, a háború, a tengerészet, az ipar számtalan szót 
alkotott, melyek eleintén csak szűk körben voltak használatban, de ké
sőbb a nyelv közkincsévé váltak. Különös figyelmet fordítottak a szerzők, 
kik közt Bréal a Collége de Francé, Bailly az Orleans-i lycée tanára, 
Vergiüusra, mert e költőnél legtöbbször találkozunk a szavak eredeti 
jelentésével. A képletek és hasonlatok is könnyebben magyarázhatók ; 
ily módon fejthetjük meg az argutum caput, hostem affare superbum, 
aetas segetes, recidiva Pergama, fponté mea, aptvs, arbiter, collis cUmenter, 
assurgenR, considerare, igitvr% interpres, paenitet, splendida bilis stb. ilyféle 
kifejezéseket. Az etymologia az elvont szavakban a régi képletet találja, 
mint percontari, sollers, examen, reciprocus, scrupulus, sublimis, sincerus, 
temeritas, vindex szavakban. Az egy családhoz tartozó szók az etymologia 
és értelem szerint csoportosítvák; egyes hangtani tények, mint a rhota- 
cismus, rövid, de velős magyarázatot találnak.

Igaz ugyan, hogy sok szó magyarázat nélkül marad, de a szerzők 
csak biztosat akartak nyújtani; ha egyes hyotbesiseket koczkáztatnak 
is, úgy nagyjában a biztosság határai közt maradnak. A csoportosítás 
elvét mindenütt a legnagyobb vigyázattal vitték keresztül. Ezek után 
láthatjuk, mily művel van itt dolgunk; a latin nyelv mai állásának meg
felelő történeti szótár ez, s nem közönséges munka, ahol a szavak jelen
tését egymás mellé találjuk állítva. — Az Index 1124 szót tartalmaz, 
melyeket azonban nem kell magában a szótárban keresni, mert olyanok, 
melyek nem voltak csoportosíthatók, egy más Index 674 görög szót 
nyújt, melyek a latin kifejezésekkel egybeállítvák.

A palaBographia terén egy publicatiót jelezhetünk, mely a fiatal kri
tikai iskola nagy haladásáról tanúskodik. Chatelain, az École des haute 
études palaBographia tanára, a Zangemeister és Wattenbach által kiadott 
Exempla Codicum latinorum mintájára, füzetekben a nagy latin írók 
legnevezetesebb kéziratainak jól megválasztott másolatát nyújtja. A 
Paléographie des clasxiques latins Plautus, Terentius, Varró, Cicero, Cae
sar, Cornelius Nepos, Lucretius, Catullus, Sallustius, Vergilius, Hóra 
tius stb. stb. kézirataiból fog mutatványokat közölni, Dajardin fény
nyomdájából. Körülbelül 10 nagy folio füzet fog megjelenni s minden 
füzet vagy 15 lapot fénynyomatban és négy lapnyi magyarázó szöveget 
fog adni. Eddig két füzet jelent meg; az első Plautu9, Terentius, Varró
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és Catullus legnevezetesebb kézirataiból hoz mutatványokat, a második 
füzet egészen Cicerónak van szentelve és rhetorikai műveiből vala
mint beszédeiből hoz 15 lapon számos töredéket. Úgy a párisi, mint az 
olaszországi Is németországi könyvtárak e vállalatban a pzérzőt sokban 
segítették.

Az epigraphia terén, különösen a francziaországi ásatások folytán 
tettek közzé több művet, nem szólva a tunisi és a görög föld sok részén 
eszközölt kutatásokról, melyekről részben már szóltunk. Nagy részök 
a különféle folyóiratokban jelenik meg. E művekről csak röviden szól
hatunk, e téren nem bocsátkozhatunk részletekbe, amint egyáltalán e 
jelentések czélja inkább figyelmeztetni a szakférfiakat arra, amit e fran
czia művekben találhatnak, mint kritikát űzni. Két fáradhatatlan epi- 
graphus, akiknek nevével múlt jelentésünkben is találkoztunk, Fréjus 
feliratos emlékeit tették kutatásaik tárgyává. A mű czíme:

Irucriptiona romaines de Fréjus pár Hérán de Villefosse et Thédenat. 
Fréjus, a régi Fórum Julii, több római romot mutathat fel ; egy amphi- 
theatrum, világító torony, vízvezeték, kikötő díszítette a várost, midőn 
Augustus alatt hadikikötő volt.—  Most a hely feledésbe esett. A szerzők 
egy 26 lapnyi bevezetés után 140 feliratot ismertetnek, de ezek ma már 
nem léteznek mind s nagy részök szét van szórva. A fenmaradtakat 
újra megvizsgálták, a többire nézve a régi magyarázókat és néha kéz- 
irati jegyzeteket használtak fel. Sok Is fáradságos munkát kellett végez- 
niök, hogy e kis város régi nagy emlékeiről szólhassanak.

Bladé a régi Gascogne epigraphiáját kutatta Epigraphie antique de 
la Gascogne (222. ].) ez. művében. A Gascogne feliratai a Gallia comata 
emlékei közt a legnevezetesebbek; arról győznek meg, hogy az aqui- 
tanok az összes galliai népek közt legelsöbb és legtökéletesebben sajá
tították el a római civilieatiót. Bladé a folyóiratokban és helyi lapokban 
szétszórt anyagot összegyűjtötte, s ez által a tudománynak nagy szol
gálatot tett. A feliratok civitates-ek szerint rendezvék, még pedig a 
kilencz civitae, mely Novempopulanát alkotta u. m. a Civitas Elusatium 
(Eanze), Ausciorum (Auch), Aquensium (Aix), Lectoratium (Lectoure), 
Túrba (Tarbes), EUoronensium (Oloron), a többi három civitas nem 
nyújtott semmit. Azonkívül Agen feliratait is felvette. E tájékról sok 
hamis feliratot is közöltek, Bladé a hamisítókat leálezázza s megbízható 
eredményekre jut, melyek közt egy, Mommsen nem rég megjelent Római 
történetének V. kötetében (88.1. 2. jegyzet) fel van használva és ez 
elsőrendű tekintély által elfogadva.

Béziers feliratait Noguier ismertette, Inscriptions de la colonie ro- 
maine de Béziers ez. művében; ugyanazon eljárás, mint előbb. A szétszórt 
feliratok gyűjtése, ismeretlenek feltalálása, régiek, de elveszettek, hely
reállítása régibb epigraphusok iratai után. A gyűjtemény 105 számot
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tartalmaz, mind latin, egy görög kivételével. A latinok közt egy (7. sz.) 
azt mondja, hogy Cains Caesar, Angustus adoptált fia, Béziers dnnm 
vire volt, s hogy L üoíub Aponiust küldötte oda, hogy helyettesítse. Az 
istenségek közt leginkább MercuriuB, Mars és Jupiter fordulnak elő, a 
helybeliek közt Mars Divannonis és Dinomogetimar; Menmandutiae 
istennő. A görög felirat nagyon érdekes; a II. századból K. n. való s azt 
mutatja, hogy még akkoriban két kis-ázsiai rhetor tanított Beziersben.

A kritika terén több nagyobb kiadást jelezhetünk; említsük előbb 
Dezeimeris kis füzetét Corrections et remarques sur le texte de divers auteurs 
Dl. 1.), mely Vergilius és Ausonins egyes helyeit magyarázza és javítja. 
A szerző, földbirtokos és földműves, Vergilius Georgioonjait kitünően 
magyarázza ; így a 71—83. verset a philologusok alig értik, a földmű
vesnek mind tisztán áll; ugyanígy a 94—103., 169—175. v., melyekben 
Benoist nagy kiadását javítja. Ausonius (p. 35. ed. Schenkl) mezei jószá
gának házáról beszélve, azt mondja, hogy Luoiano stilo írta e költe
ményt. A szónak nincs értelme ; Scaliger Luciliano stilo-t olvas. Szerzőnk 
abból a tényből indulva ki, hogy gyakran véstek ily verseket kék oszlo
pokra — egyet Ausonius villájában a szerző talált is — s hogy e két szó 
görögül volt írva, így olvas: EN KVAXŰ 2TTAQ. év xuavbí arJXco, amit a 
leíró nem értvén, Luciano stilo-ra változtatott. A oonjeotura elmés, ha 
nem is mindenki fogadhatja el.

A kiadások terén jelezhető: Lucretius ötödik könyve, Lucréce, de 
la natúré des choses, V-e livre, analyse litteraire pár M. Patin, texte latin 
publié d’aprés les travaux les plus récénts de la philologie avec un com- 
mentaire critique et explicatif, pár E . Benoist et Lantoine. A latin poezis 
tanára a Sorbonne-on és a Faculté des Lettres titkára, mindketten tar
tottak felolvasásokat Lucretiusról és magyarázták műveit. Jegyzeteiket 
most együtt kiadják ; a 110—677. vers Lantoine tollából való, a többi 
inkább Benoist-ra vall. A kiadás a tanárjelöltek számára készült; néha 
hosszú kitérések, néha rövid utalások, mint a nyilvános előadások alkal
mával szokás. A szöveg a Bernays-én alapúi, de tetemes változásokkal. 
A könyv vonzó analysise Patin tollából való, aki Benoist előde volt a 
tanszéken; Benoist az elhunyt akadémikus kiadatlan iratai közt találta, 
s közlése által a híres író műveit egy szép fejezettel gazdagította.

Egy posthumus kiadás Sallustius Jugurthája, Lalliertő], aki a múlt 
évben meghalt, mint a Sorbonne rendkívüli tanára. A Hachette-féle 
Editions savantes gyűjteményben ő Sallustiust vállalta el; csak a Ju- 
gurtha készült el (164 1.), amely a legjobb kiadások és kéziratok össze
hasonlításán alapúi; a bevezetés csonka maradt, csakis Sallustius két 
történeti művének összehasonlítását nyújtja, amelyet finom analysise 
különösen ajánl. Lallier derék tudós, jóízlésű író, kitűnő latinista volt, 
akit hallgatói nem egy könnyen fognak feledni.
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Julius Caesar, De bello gallico egy illustrált kiadásáról kell meg
emlékeznünk. Jnles Caesar, De bello gallico, Edition nouvelle illustrée. 
Avec nne introduction, des notes etc. pár Constans et Denis.

Kritikai becse nincs; a szöveg a Holderé, néha Dinter egyes 
olvasásait fogadják el a szerzők, ámbár két kéziratot a nemzeti könyv
tárban is felhasználtak, de úgy látszik nem eléggé jártasak ilyféle dol
gokban, mert jegyzeteik sok baklövést tartalmaznak. Az orthographiát 
sem viszik állhatatosan keresztül, néha a Holderét találjuk, néha 18. 
századbeli kiadások írásmódjával találkozunk. A jegyzetek Kraner és 
Doberénoz után készültek; a nyelvtaniakat inkább a tanár használatára 
együtt adják (315—343 1.), azonkívül egy hosszú czikket szentelnek a 
római katonai szervezetnek; geographiai index és Gallia térképe rekeszti 
be a kötetet, melyben a szöveg értésére szükséges ábrák sem hiányzanak.

Jeles kiadás a Tkomas-é : M. Tullii Oiceronisin C. Verrem Orationes. 
Seconde Action, livre V. De Suppliciis (165 1.). A szerző már a Hachette- 
féle gyűjteményben az Archias ügyében tartott beszédet nyújtotta; most 
a Ver re s ellenieket fogja adni. De Signis készülőben van. A szöveg a 
RegiU8-on, a nemzeti könyvtár híres kéziratán, alapul. Thomas csak 
ritkán tért el e codextől. Philologiai és kritikai jártassága nagy. A 
douai-i egyetem e tanára azon ritka philologusok közé tartozik, a kik 
itt képesek egy kéziratot olvasni. A bevezetés négy pontban először 
Verrest ismerteti s vele együtt a társaságot, a melyben élt. Verres nem 
volt kivétel, csak a rend, a methodus, a művészi ízlés, melyet rablásai
ban tanúsított, ez a rendkívüli; azután a per történetével és Cicero 
győzelmével ismerkedünk meg. Egy harmadik fejezet Cicero ékesszólását 
a Verres ellen tartott beszédekben vizsgálja, hibáit és előnyeit mutatja 
k i; még gyakran látjuk a rhetorok tanítványát, aki az iskola szabályai 
és előírásai szerint jár e l; végül a beszédek kéziratairól és kiadásairól 
szól. A Begius egy fac-similójót is mellékli. — A kiadás jegyzetei in
kább philologiai, kritikai, mintsem irodalmi jellegűek, ámbár ezekben 
sincs hiány.

Jacob második kiadásban tette közzé nagy két kötetes Tacitus 
(Annales) kiadását. Wölfflin-től hallottuk, midőn Halm Tacitusát ren
dezte sajtó alá, hogy e kiadás kitűnő, hogy többször fogadta el olvasási 
módját. E dicséret sokat mond, ha franczia kritikus kiadásról van szó. 
A kommentár most még inkább javult, a szövegben a kritika által jelzett 
olvasási módokat javította. Az orthographiára nézve p. Gai-t ír Caii, 
Sibullini-t Sibyllini helyett, masror-t, proeiium-ot, de nem mert cielum-ot 
condicio-t írni. Gyakran habozik, ha gyökeres változásokat kell tenni. De 
mindezek daczára e Tacitus-kiadás a legjobb, melyet a franczia philo- 
logia felmutathat.

Említsük végül, hogy Bonnet, montpellier-i tanár, tours-i Grégoire
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(Gergely) Liber de miraculis beati Andreae apostoli kis művét adta ki, 
amely a Monumenta GermanisB (Scriptores rerum merowingicarum
I. 2.) egy részét képezi. E gyűjtemény kritikai becsét ismerve, feltéte
lezhetjük, hogy igazgatói nem hiába fordultak Bonnet-hez, hogy e kia
dásra vállalkozzék.

Magától értetődik, hogy itt csak a legnevezetesebb kiadásokat 
számláltuk fel; a közönséges iskola-kiadások, melyek közt mindegyiknek 
meg van a maga érdeme, nagy számban jelennek meg. Az érdek, úgy 
mint mindenütt, itt is versenyre hívja ki a kiadókat. Hachette, Dela 
grave, Delalain, Garnier vetekednek, s mindegyik ezég elég tanférfira 
akad, hogy az iskola követelményeinek eleget tegyen.

7. A műfordítások kevés számmal jelentek meg. Leconte de Lisle, 
Hugó halála óta a legnagyobb és legtiszteltebb franczia költó, ki oly 
soká nem akart az Akadémia jelöltje lenni, s csak a nagy mester halála 
után, kinek szavazatát mindig bírta, akarja székét elfoglalni, e mester 
nyelv tekintetében Homér Uiását, már 1867. gyöuyörű prózai fordításban 
nyújtotta. E kiadás javítva másodszor jelent meg; de azonkívül Euri- 
pidest is fordította. Hűség tekintetében e fordítás a többi franczia fordí
tásokkal versenyezhet, tán tulságig is viszi, prózája erőteljes; a költői 
képeket nagy elevenséggel adja vissza, s néha nagyon is ragaszkodik a 
szöveghez. — Ugyanezt mondhatjuk Horatius, Aeschylus, Hesiodus és 
Sophokles prózai fordításairól. Az Euripides két kötetben (611 és 6641.) 
minden bevezetés és jegyzet nélkül a görög tragikus 19 darabját adja. 
Feltűnő a görög tulajdonnevek görögös kiejtése, melyhez a franczia fül 
oly nehezen szokhat. így Leconte azt mondja, hogy Iphigeneia, Les 
Troíades, Héléné, Herak lés furieux, Les Phoinissiennes Hippolytos, 
Alkestis stb. A tulajdonnevek e gyökeres változását külömben nemcsak 
fordításaiban, hanem önálló művében, Les Erynnies, — az Oresteia 
nyomán — is keresztülvitte.

Homér egy más fordítása versekben is megjelent: Traduction en 
vers d'Hőmére pár le docteur Froment. Két kötetben az Iliástés Odysseát 
adja, de az által, hogy nagyon is ragaszkodik a szöveghez, hogy néha 
szószerint fordít, archaikus és görög fordulatokat enged meg magának, 
a fordítás több helyen élvezhetetlen. — A rímek és versek elég jók; 
nagy jártasság a görög íróban is nyilvánul, de a fordítás még sem elégíti 
ki a remek fordításokhoz kötött igényeket.

Euripides tragédiáinak és töredékeinek prózai fordítását két kö
tetben Hinstin adta, aki ez ízben először fordította a franczia töre
dékeket is.

Az Anakreoni dalok is találtak fordítóra; Poésies d'Anacréon, tra
duction et introduction pár M. Albert, e dalok prózai fordítását adja. 
Elég hű, de a híres Paul Albert fiának e kísérlete nem elégít ki.
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A fáradhatatlan Barthélemy St, Hilarie, mintán Aristoteles Állat
tanát három kötetben adta, melyről mnlt jelentésünkben szóltunk, 
Aristoteles két kevésbé ismeretes állattani művét fordította le s írt 
hozzá tudományos tjevezetést. Aristote Traité des partié* des animaux et 
de la Marche des Animaux, traduits en frar^ais pour la premiére fois et 
accompagnés de notes perpétuelles. Az első kötet 235 lapnyi bevezeté- 
í ében a fordító Aristoteles physiologiai rendszerét ismerteti, s erre a 
physiologia történetét Aristotelestől napjainkig adja, s kimutatja, hogy 
a tudomány ezen ága a görög bölcsésztől a XVIII. századig nem tett 
haladást s hogy csak Linné, Buffon és Cuvier, kik kutatásaikban Aristo
telestől indultak ki, vetették meg alapját a mostani virágzásnak. Minden 
egyes tudós érdemeit méltatja, aki csak némileg hozzájárult az egyes 
kérdések megvitatásához, Vesaliustól Agassizig és Claude Bemardig, 
Borellitől Bell Pettigrewig. Egy külön fejezetben e két mű eredetiségét 
védi, s a folytonos kommentárban a gyakran nagyon homályos helyeket 
fényesen magyarázza, s mindenütt az antik theoriákat az újakkal állítja 
szembe. Egy vaskos index a keresést megkönnyíti.

Reméljük, hogy Barthélemy sikeresen bevégzi Aristoteles állattani 
iratait, melyekből a többi közt még az állatok szaporodásáról és fejlő
déséről szóló híres mű vár fordítóra.

Quintus Smyrnaeus trójai háborúja is talált ügyes fordítóra: La 
ff uerre de Troie ou la fin  de Vlliade d'aprés Quintus de Smyrne traduction 
nouvelle pár Berthault (315 1.). Nemcsak a klasszikus korszak írói talál
nak prózai és költői fordítókra, a későbbi görög költészet egy-egy képvise
lőjét is felelevenítik néha és hozzák napvilágra. Az érdem annál nagyobb, 
mert itt kevés vagy egyáltalán egy előző sincs. így Detéque nagy szol
gálatot tett Lycophron Alexandrájának, e példás homályos költemény 
fordításával, ugyan ő ismertette az Anthologia palatinát és Tryphiodorus 
kis költeményét Trója bevételéről a francziákkal. Bourquin nemrég a 
két Oppianu8 Cynegetikáit és Halieutikáit fordított*, Quintus Postho- 
merica-ira is most került a sor. Berthaultnak franczia téren csak egy 
előzője volt; 1800-ban egy orvos, Tourlet, fordította; az új fordítás 
sokkal megbízhatóbb, ámbár még ez sem használta fel a kritika által 
nyújtott segédeszközöket; index sincs, a históriai és mythologiai ada
tokat, a nyelvtani különösségeket nem lehet egykönnyen felfedezni. 
Végül felemlíthető Emest de Champglin Horatius ódáinak fordítása csi
nos versekben.

Fordításokról szólva lehetetlen nem említenünk a roppant len
dületet, melyet a kitünőbb német történeti és philologiai művek átül
tetése az utóbbi években nyert. Úgy a középiskola, mint az egyetem 
szükségleteit tartják szem előtt. A középiskolai műveket a Elincksieck 
ezég adja ki, az egyetemi hallgatókéit a Leroux-é. Az első gyűjtemény
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Benoist vezetése alatt áll s ez eléggé mutatja, mily szellemben vezetik. 
Megjelent eddig Brambach kisebb műve a latin orthographiáról (fordí
totta Antoine, aSimplicissimns életírója és a Vergilinsi syntaxis kutatója), 
Müller görög és latin metrikája (f. Legouéz), Schiller, Horatius lyrikns 
metrumai (f. Biemann, a híres Livius kiadó, az Éooles normale supé* 
rieure tanára), Seyffert-Bamberg görög syntaxisa (f. Cucuél), Kraner, a 
római hadsereg Caesar idejében (f. Baldy, katonatiszt és Larroumet, 
a Marivaux életirója; a római hadseregről Fontaine egy kis önálló művet 
is tett közzé, mely 12 fejezetben (142 1.) a római hadsereg szervezetét 
ismerteti a tanulókkal; mindegyik fejezet a római hadsereget elejétől 
a későbbi korig vezeti tudományos apparatus nélkül, de elég behatóan. 
Berger, Latin stilistikája (f. Gache és Piguet), Meissner, 1 atin phraseolo- 
giája (f. Pascal) és Bender, kis római irodalom története (f. Vessereau). 
E gyűjteményt folytatják: egyforma kiadása, olcsósága és szép nyomása 
folytán kedvelt iskolai könyvek és a német tanmóddal ismertetik meg 
a tanulót. Az egyetem, s általán a nagyobb mívelt közönség számára 
Bouché-Leclercq vezetése alatt már lefordították Curtius Görög történetét, 
Droysen, A hellenismus történetét, s jelenleg Hertzberg Görög történe
tébe fogtak; Ebért a középkori költészet története, Lange római régiség
tanának főbb részei, Schömann görög régiségtana. Guhl és Kohner görög 
és római magánrégiségei számos ábrával már az egyetemi hallgatók 
kezeiben vannak. Frmnd Trienniumát Reinach, a tunisi föld kutatója, 
két kötetben mutatta be a franczia philologusoknak; a második a múlt 
évben jelent meg, az ehő már korábbi keltű; sok helyen kiegészíti, 
amennyiben az irodalmat napjainkig adja, s azonkívül a franczia biblio- 
graphiát is felvette. Ily módon tör magának utat az új irány, melyet 
már oly gyakran jeleztünk.

Akiket a philologiai tanulmányok története érdekel, azok számára 
megemlítjük, hogy Budasus, Justus Lipsius, Tanneguy Lefebvre (Tana- 
quil Faber) életrajza is megjelent. A Vie de Guillaume Búdé, fondateur 
du College de Francé 1467— 1540 pár Eugene de Búdé (301 1.) inkább 
egy hálás utód adóját rója le híres előde iránt, mint tudományos munka. 
A családi viszonyokat elég érdekesen leírja, s ez a mű legbecsesebb része. 
De ha a munka nem is ad újat, úgy vonzó előadása és az eddigi kuta
tások felhasználása érdekes olvasmánynyá teszik. Amiéi, Un publiciste du 
XVI-e siécle, Juste Lipse (330 1.) ez. mfíve két részből áll, az első a 
biographiát adja, a második Lipsius Politikáját elemzi. A szerző nem 
ismeri eléggé Lipsius kortársait, ezek működését, s így képe halvány, 
nem eleven. Inkább a politikusról, mint a tudósról szól; egyáltalán 
sokat politizál, nehány lap inkább egy újságba, mint egy tudományos 
műbe illenék. Halm eléggé kimutatta Lipsius lutheránus beszédeinek 
eredetiségét, de a szerző erről nem tud semmit, s azt akarja bizonyítani,
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hogy a hollandi tudós egy ideig nem tartozott a római katholikus 
-egyházhoz.

Valamivel többet ér a Tanneguy-nek szentelt latin biographia. 
Bourchenin latin thesise De TanaquilH Fabri vita et acriptís (200 1.) leg
alább sok anyagot hord össze. A szerző protestáns pap s buzgalommal 
látja a viszonyt, melyben Lefebvre Mlle Ligervel élt. Mme Daeier atyja 
más tekintetben is érdekes tanulmány tárgyát képezhette volna, mint 
e pletyka hírek kutatása által. Az első rész a biographiát adja, sok anyag, 
de niocs oly jól rendezve, mint Fort biographiájában, mely a Didot-i 
Biographie générale-ban jelent meg. Lefebvre paedagogiai működését 
a második rész méltatja, a humanistával alig találkozunk. Szóval jó 
előkészítő tanulmány egy érdekes biographiához. A thesis több mint 
középszerű latinságban van írva. A jelöltet csak a franczia dolgozat a 
XVI. és XVII. századbeli franceiaországi protestáns Akadémiákról 
■(480. 1.) mentette meg a bukástól.

A három biographia után úgy Budffius, kinek szobra a Collége 
de Francé udvarát díszíti, mint Lipsius és Lefebvre életrajza még ava
tott írójára vár. Mielőtt a klasszikus philologiát elhagyjuk, egy emlékről 
kell szólnunk, amelyet e tudománynak franczia és idegen művelői 
Graux emlékének emeltek. Mit vesztett el a philologia e rendkívüli mun
kás kora halála folytán, azt e Közlönyben egy avatottabb toll írta meg 
Graux halála után. Hae vaskos kötetet tekintjük, mely egyike a legszebb 
emlékeknek, melyet egy tudósnak emelhetnek, úgy azt látjuk, hogy az 
eddigi ilynemű gyűjtemények élőknek voltak szánva, tudósoknak, kik 
hosszú évi fáradozás utján látják, miként rakják le tanulóik és barátaik 
kutatásaik egyes gyümölcseit. Ilyen a Ritschl, Madvig, Mommsen, 
Sauppe, Urlichs s más tudósoknak szánt symbolák; a Mélanges Graux 
a megholt maneseinek van szentelve s annál becsesebb. 43 franczia és 
31 idegen író van képviselve e kötetben kisebb-nagyobb dolgozatokkal; 
a legnagyobb részét Graux szolgálatai által lekötelezte; mindnyájan 
ismerték a derék tudóst. 35 dolgozat görög, 23 latin philologiával, nyolcz 
archeológiával és 8 különféle tárgygyal foglalkozik. A kéziratok tudó* 
mánya a legnagyobb tért foglalja el; — Ponori Thewrewk Emil, az egye
düli magyar író, aki itt képviselve van, a troyes-i kódex leírását adja;— 
e tudomány nagy mestere volt Graux, ezekhez csatlakozik kiadatlan 
vagy javított kisebb szövegek kiadása, több epigraphiai czikk, melyek 
oly sok tekintetben hasonlítanak néha a kéziratokéihoz, a római törté
netbe vágó adalékok; a szorosan vett nyelvtan és syntaxis is több 
ezikket nyújtott. Szóval minden ág képviselve van. A 823 lapra terjedő 
kötetet Lavisse kimerítő életrajza az elhunyt tudósról nyitja meg. La- 
visse, a Sorbonne-on a a történet tanára, Graux-val, Croiset-vel és Havet- 
val, — e kötet főkiadója — képviselték és képviselik az itteni Faculté*n
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a valódi kritikai irányt, mely az egész felsőbb oktatást rövid idő múlva, 
reformálni fogja. A kötetet Lobégne kitűnő indexe rekeszti be; Graux 
photographiája, és Dujardin nyolcz fénynyomata is díszíti.

8. A német irodalom terén múlt jelentésünkben két fontosabb iro
dalmi művet jelezhettünk; ma nevezetesebb kiadásokkal kell megelé
gednünk, melyek e téren egy jobb korszakot látszanak megnyitni. Midőn 
a háború után a német tanítást újjá szervezték, az első gond az volt, 
hogy az iskola szükségleteinek eleget tegyenek. Minden nevezetesebb 
ozég talált egyes tanférfiakra, akik az iskolai szerzőket jól vagy rosszul 
magyarázták. A sietség sok kiadáson meglátszik. Azt hihetné az ember, 
hogy e téren már elég a productio; nem, a fiatal agrégé, ha egy nagy 
városi vidéki lyceumba megy, a helyett, hogy a klasszikus műveltséget- 
még jobban elsajátítaná és a német irodalom terén választana egy kér
dést, melyet elég ideje volna kidolgozni, kiadásokat ad. Az érdek és 
mindenütt az anyagi érdek ! Többen jobban tennének, ha még magok 
tanulnának valamit, de hisz oly könnyű 3—4 német kiadás után egy 
ötödik francziát, lehető kis bevezetéssel és kevés jegyzetekkel nyújtani, 
és grammatikákat írni, és anthologiákat adni — melyek egyikében 
1884-ben Freiligrath-ot még Bécsben éltetik, — és jó summákat bevenni* 
Tisztelet a kivételeknek; a franczia kritika maga is már meglátta a 
bajt. A sok polyva közt termékeny szemek is vannak. így Pey német 
nyelvtana, mely minap jelent meg, az első syntaxis, melyből a franczia 
jól tanulhat meg németül, egyes Hachette- és Delagrave-féle kiadások 
valóban remekek, amint azonnal látni fogjuk. A német anctorok fordí
tása már kevesebb művelőkre akad, mert ez nehéz, sokkal nehezebb
feladat, mint az idegen hinné. Utóbbi időkben Heine IntermtzzojáX csinos 
versekbe öntötte két író, Vaughan és Tabaraud, s a Lévy-nél megjelent 
művek fordítása az Emlékiratok kötetével szaporodott.

Két kisebb munkáról és három kiadásról kell megemlékeznünk. 
Joret, derék linguista, a Herder biographiájának írója, Des rapports in - 
téllectuels et littéraires de la Francé avec V Allemagne avant 1789 (in 8-o, 
46 1.) iratában mintegy programmját adja egy nagyobb műnek, mely 
e tárgyról fog szólni. Rendesen azt hiszik, hogy nálunk a német iroda
lomról nem tudtak semmit, mielőtt Mme Stael fel nem fedezte, hogy 
csakis a De 1’Allemagne megjelenése óta foglalkoznak a németekkel. 
Torét e balhit ellen a forradalom előtti Mémoire- és újság-irodalmat 
kutatta, s arra az eredményre jutott, hogy 1750 előtt valóban nem is
merték a német irodalmat, de midőn ez említett évben a Mercure-ben 
egy nagyobb czikk jelent meg — valószínűleg Grimmtől — a német 
irodalom történetéről, sokat foglalkoztak a Rajnán túli írókkal, olvasták, 
fordították, utánozták őket. Gessner idylljeinek nagy befolyása nem az 
egyedüli; kétjnagyjfolyóirat: a Journal d’ étranger, és a Gazette littéraire
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tíz  évi fennállásuk alatt folytonosan és tüzetesen foglalkoztak a német 
viszonyokkal és irodalommal, sót 1750 előtt, 1720—1740-ig megjelent 
a Histoire littéraire d’Allemagne et des pays dn Nord, melyen kiváló 
férfiak dolgoztak. Tehát a forradalom előtti időben ismerték Német
országot; Joret számos adatokat hoz fel ennek bizonyítására, s várva 
'várhatjuk nagyobb művét, mely e tárgyat tüzetesen fogja vizsgálni.

Egy kis irodalom-történet is jelent meg. A Sorbonne német nyelv* 
tan tanárának kis műve ez, mely a Cerf-kiadó-gyüjteményében, iskolai 
használatra írt kézikönyvek közt látott nagvilágot. Lange, Tableau 
<de la littérature allemande (186 1.) műve kilencz fejezetre oszlik; ezek: 
A németek eredete s az első kísérletek, az első klasszikus korszak, 
41 középkor vége és a Reformatio, az anarchia, a második klasszikus 
Jtorszak, Lessing és Herder, Goethe, Schiller, a legújabb idők. Sok jót 
nem mondtak e kis könyvről, de tekintetbe veendő az első kísérlet ne
hézségei, ily roppant anyagot kis alakba önteni s e mellett még lehető 
sok analysist adni, hogy a tanulók oly művekről is szerezzenek fogalmat, 
melyeket az iskolában nem olvashatnak. A hibák és tévedések egy má
sodik kiadás alkalmával könnyen javíthatók, mert főleg évszámokra és 
-egyes czímekre vonatkoznak. Minden fogyatkozása mellett e kis mű a 
középtanodákban nagy szolgálatot fog tenni, mert ily rövid alakban 
még nem adták elő a német irodalmat.

S most a kiadásokra térünk át. Csak hármat említünk, de ezek 
közt az első kettő, ha iskolai használatra szánvák is, annyira elütnek 
a rendes bolti árútól, hogy külön említést érdemelnek; a harmadik pedig 
-az itteni német philologia terén valódi tünemény, egy kiadás az egye
temi hallgatók számára, mely első jelent meg a Haehette-féle Editions 
aavantes közt, ahol eddig csak latin és görög auctorok láttak napvilágot

Az első Goethe, Campagne in Frankreich 23 aoút — 20 octobre 
1792, avec une introduction, un coramentaire et une carte pár Chuquet 
(1801.). A Revue critique ismert titkára, aki a XYI11. század franczia 
történetét oly behatóan ismeri, s kinek Chanzy-biographiáját az Akadé
mia megjutalmazta, egy 27 lapnyi bevezetésben mint valódi történész 
-előadja e hadjáratot megelőző tényeket, kimutatja, hogy miért vált a 
háború kikerülhetetlenné, annak lefolyását, melyet a kötethez csatolt 
térképen híven követhetünk. Ez előszó a tanulóval megismerteti mind
azt, ami szükséges a Goethe munkájának megértésére, s alaposan külöm- 
bő zik egyéb kiadások 4—5 lapnyi bevezetésétől. A jegyzetek, melyek 
a könyv több mint felét foglalják el, történetiek és nyelvtaniak. A 
történetiek valódi minták a világosság, rövidség és prflBcisio tekinte
tében ; Chuquet nem közkézen forgó történeti művekből merít; ismervén 
41 forrásokat, oly utalásokat ad gyakran, melyek sok tényt egész más 
világban mutatnak, mint rendesen hiszik. Sokat merített Fersen gróf
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mémoire-jaiból; a Beaurepaireről, a vadász öngyilkosságáról, a verd unt 
szüzekről szóló jegyzetek, hogy csak egyeseket említsek, nagyon tanul
ságosak ; minden történeti személyről megtudjuk a legszükségesebbet; 
a tényeket ott, a bol kell, javítja és történeti világba helyezi. Mint derék 
nyelvész is mutatkozik, a Bursch, Terzerol, Gemetzel, Fraaeuzimmer, 
Brauné, Büchse, Spiegelgefecht stb. etymologiáját kutatja, s e szavak 
történeti fejlődését adja. Etymologiára a többi kiadó nem is ügyel, 
pedig csak így láthatja a tanuló a szó valódi jelentését. A Goethei nyelv 
különlegességei mindenütt feltüntetvék, úgy hogy e kommentár a törté
neti és nyelvtani igényeket tökéletesen kielégíti, amit kiilömben a német 
szaklapok is elismertek.

Ugyancsak Ckuquet-t6\ való Goethe Goetz von Berlichingen kiadása,, 
amely, ami a bevezetést illeti, még tökéletesebb, mint a Campagne. E  
bevezetés 12 fejezetből áll, és Düntzer, Minor és Sauer, Brahm, Wust- 
mann dolgozataiból oly önálló egészet alkotott, melyben a legfontosabb 
művészi alakban van nyújtva. Először a történeti Goetzről szól, sokkal 
elnézőbb irányban, mint a túlszigorú Janssen és Wegele; a goethei 
dráma kompositiójának történetét és analysisét adja, megvizsgálja, mit 
vett át Goethe a krónikából; erre a shakeepeari utánzatok nyomát 
keresi; ez egyike a legkitűnőbb fejezeteknek. A dráma kritikája, mikép 
járt Goethe annak szerkesztésében, nagy sikerének okai; a dráma többi 
jelleme, stylusa és nyelvezete; az 1771-i terv összehasonlítása az 1773- 
ban írt drámával; az 1804-ben történt színpadi berendezés; a Goetz 
befolyása a német irodalomra : ezek a többi fejezetek tartalma. Látjuk, 
hogy e 95 lapra terjedő bevezetés többet nyújt mint magok a rendea 
német kiadások, mert valódi tanulmány tárgyává tette mindazt, ami e 
darabra vonatkozik. A kommentár ugyanazokat a dicséreteket érdemli 
mint a Campagne-é. A kiadó fáradhatatlan az etymologiai, nyelvtani éa 
atylistikai különlegességek magyarázatában; a földrajzi és történeti 
felvilágosítások, melyeket a tanár úgy mint a tanuló egyaránt érdekkel 
olvas, a legjobb forrásokon alapúinak. De a nyelvtani nehézségektől 
sem retten vissza Chuquet; a német kiadások ezeken gyakran átoson
nak, azon hiszemben, hogy az olvasó majd kitalálja az értelmet, de a 
franczia tanárnak nagyon is feltűnnek, s a kiadó a mennyire lehetett, 
iparkodott azokat magyarázni, vagy legalább véleményét róluk közleni. 
S hogy a Goetz számos ily helyet tartalmaz, azt még jobban a következő 
kiadás mutatja, melynek megbeszélésével jelentésünket berekesztjük. 
Ez Ernest Lichtenberger kiadása : Götz von Berlichingen mit dér eisemen 
Hand. Texte allemand conforme á l’édition de 1787, avec une intro
duction et des notes. Egy vaskos kötet nagy nyolczadrétben, 137 lapnyi 
bevezetéssel és 351 lap szöveg és magyarázat. Ilyesmit Franoziaország- 
ban még nem láttak. Ez az első kiadás, a melyet Hachette a már több-
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ezör említett Colleotíon d’éditions savantes-ban tesz közzé. Ugyanazon 
szerző Faust-kiadását hirdetik. A bevezetés nyolcz fejezetben először 
e színdarab különféle átalakításaival foglalkozik, kimutatja, miként 
változtatta át a fiatal költő az első kísérletet; erre Goetz biographiáját 
adja, 8 különösen azokat a pontokat emeli ki, amelyekből kitűnik, mit 
kölcsönzött Goethe e biographiától, 8 mit változtatott. A dráma cselek- 
vényéről és a jellemekről szóló fejezet egyike a legjobbaknak; eredeti 
felfogás, művészi stílus s remek előadás jellemzik. Erre még egyszer, 
bővebben szól az 1771-i, tehát első kidolgozásáról és az 1804-í, a színpad 
számára készült darabról, kimutatja, mikép fogadták a drámát s mily 
befolyása volt, amely fejezet egy kissé bővebb lehetett volna. Végül a 
nyelvi általános eltéréseket és a bibliographiát adja. Erre következik 
a szöveg a magyarázattal, a mű azon része, amelyre L. a legnagyobb 
súlyt fektette. L. kitűnő magyarázó, ott a hol mások nem is látnak ne
hézséget, ő kitalálja a kétértelműséget s mindig sikerült magyarázatot 
nyújt. Minden jelenetben van ily észrevétel; azonkívül bő nyelvtani, 
syntaktikai, etymologiai, történeti jegyzeteket nyújt, melyek a tanár
jelöltet jobban felvilágosítják, mint a német kiadások magyarázatai.

A függelék az 1771. és 1804. év feldolgozásaiból azon helyeket 
adja, melyek különösen feltüntetik az eltéréseket a dráma szokott kiadá
sától ; közli Goethe leveleit, a Dichtung und Wahrheit azon helyeit, 
melyek e darabra vonatkoznak, az 1773. és 1828. év kiadásainak vári
án sait, 8 végül néhány szót Chuquet kiadásáról, amely néhány héttel 
a L.-é előtt jelent meg.

A kiadás azt a benyomást teszi, hogy mostantól fogva az egyetem 
számára is fognak dolgozni a tanárok, s hogy a német klasszikusok 
lassankint ugyanazt a rangot fogják elfoglalni, mint a latin és görög 
írók. — E miatt mondottuk e kiadást tüneménynek, mert az itteni né
met tanulmányokban valóban korszakot jelöl.

S evvel be végeztük jelentésünket. Tartózkodunk minden epiló
gustól ; a tények eléggé szólnak. Bizonyos, hogy a haladás a philologia 
minden terén tovább fog folytatódni, s hogy minden év a maga termékeit 
fogja hozni. Úgy hisszük, hogy két évi időszaknak ennyi elég. Két év 
múltán újra lesz alkalmunk a Közlöny t. olvasóival találkozni.

K ont Ionácz.

Freundschaftliche Lieder von I. J. Pyra und S. G. Lange. Deutsche L it- 
teraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrhunderts, 22. Heilbronn, 1885.

A múlt századi német irodalom ama két lelkes művelőjéről, a 
kiknek költeményei Sauer Ágost kiadásában újra napvilágot láttak, Py- 
ráról és Lángéról ma már csak kevesen tudnak, pedig kortársuk, a híres 
svájczi kritikus Bodmer ítélete szerint mindkettőnek kiváló helyet kel
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lett volna elfoglalnia a német költészet fejedelmei sorában. Legjelenté
kenyebb tagjai voltak ők azon költőcsoportnak, melyet régibb haliéi isko
lának szokás nevezni, ellentétben az ifjabb haliéi köUSkörrel, melynek 
ismeretesebb tagjai Gleim, Uz és Götz voltak.

Pyra Emánuel *) (szül. 1715) már tanuló éveiben, melyeket a ban- 
teeni gymnasiumon töltött, magába szívta a pietismus szellemét, mely 
később egyik jellemvonása volt egész irányának. Egyetemi tanulmá
nyait is a pietismus tulaj donképeni székhelyén, Halléban végezte. Itt 
barátságot kötött egyik tanárának fiával, Lange Sámuel Gottholddal *) 
(szül. 1711), a ki később Horatius-fordítása által és még inkább Lessing- 
nek e fordításról írt lesújtó bírálata következtében kevéssé irigyletes hírre 
tett szert. Lange 1734-ben egy német nyelvmívelő társaságot alapított, 
melynek tagjai közűi azonban csak ő és barátja Pyra léptek fel a nyil
vánosság előtt. 1737-ben mindketten elhagyták Hallét. Lange, miután 
még rövid ideig Berlinben tartózkodott, Laublingenben kapott papi állást 
és megnősült; Pyra 1738-ban hozzáköltözött és idyllikus életet élt nála. 
Ez együttélésnek költői terméke azon versgyűjtemény, melylye e helyütt 
foglalkozunk. Pyra később nevelŐsködött, majd tanári hivatalt nyert egy 
berlini gymnasiumnál, de már 1744-ben, 29 éves korában a halál áldo
zata lett. Barátja Lange jóval túlélte őt, 1781-ben halt meg.

A német irodalomban uralkodó pártok közűi ők határozottan a 
svájcziakhoz szítottak. Lange levelezett Bodmerrel és a zürichi írókat 
megénekelte Die Kunstrichter ez. ódájában; Pyra pedig, a ki eleinte bámu- 
lója, majd bírálója s végűi —részben személyes okoktól vezetve — ellen
sége lett Gottschednek, nyíltan megtámadta a lipcsei dictatort és isko
láját. 1743-ban látott napvilágot Erweis dass die G*tsch*dianische Secte 
den Geschmack verderbe czímű munkája, a melynek a következő évben 
folytatása is jelent meg: ez iratokkal nagy hatást gyakorolt kortársaira. 
A svájeziak ily formán nemcsak Lángét, hanem Pyrát is a maguk emberei 
közé számították s midőn Lange barátja halála után ez utóbbinak köl
teményeit, a melyekhez a sajátjai közűi is csatolt néhányat, megküldte 
Bodmernek, ez készörömest vállalkozott kiadásukra. A költők neveit 
görög nevekkel cserélte fel: Pgra helyébe Thirsist, Lange helyébe Da
ntont tett (lehet, hogy ez utóbbit már Pyra is használta, 1. Seuffert, 
Anzeiger f. deutsch. Altertum X, 257) s e szerint a versgyűjtemény első 
kiadásának (megj. Zürichben 1745) czíme ekkép hangzott: Thirm  und 
Damons freundschaftliche Lieder. E gyűjtemény Pyra, Lange és Langené

x) 1. Waniek G., Immánuel Pyra u. sein Einfluss a v f die deutsche 
Litteratur des X V III . Jahrhunderta. Leipzig 1882.

*) Életrajzát (Schmidt Erichtől) 1. Alig. Deutsche Biographie XVII. k.
151. 1.
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19 költeményét tartalmazza Bodmer előszavával. így aztán csakugyan 
beteljesedtek Lange szavai, a melyeket egyik költeményében Pyrához 
intézett: Die Nachwelt nennt keinen von uns beiden alléin, mein Lob 
ist deinem fest verknöpft. (ed. Sauer 16.1.) Langének e gyűjteményben 
található költeményei*) különben úgy mennyiség mint minőség tekin
tetében mögötte állanak a Pyráéinak s ő maga mondja a második kiadás 
(1749) előszavában, hogy a gyűjtemény legfontosabb darabjai a Pyra 
versei, az övéi csak az összefüggés kedvéért vannak hozzájok csatolva. 
(8. 1.) A következőkben is első sorban Pyra költői működését fogjuk szem 
előtt tartani.

Pyra valóban kiváló költői tehetséggel volt megáldva, verseiben a 
lelkesedés tüze lángol s ehhez csatlakozik a gondolatok mélysége s a 
kifejezés nemessége. Költészetének rendesen két jellemvonását emelik 
ki, mint a melyek megkülönböztetik Őt költőtársaitól; ezek anyag tekin
tetében a vallásos tárgyak, alak tekintetében a rimetlenséfj. Pyra meg is 
követeli ezeket az igazi költőtől, alább említendő allegorikus költemé
nyében a múzsa a vallásos költészet művelését ajánlja és Dávidot állítja 
mintaképül a költők elé (V.-én. 56—136. v.); az antik költők, mint a kik 
a pogányság homályában tévelyegtek, ki vannak zárva a költészet tem
plomából, a melyben csak a «kegyes költők*, Dávid, Salamon, Luther, 
Milton Btb., foglalnak helyet (V, 1—55). Másrészt gyakran kikel a rím s 
a rímelők ellen (verhasster Reimerscfiwartn 17. 1., dér vermeinte Schmuck dér 
leeren Heine 84.1., die klappemden und schweren Reime stb. Schellmschall 
des Reims 145.1.). Elveit azonban nem alkalmazza következetesen ; Seuf- 
fért figyelmeztetett rá (Anz. f. d. Altertum X, 256), hogy költői munkái 
közül 12 rímetlen és kilencz a rímes, s az elmélet és gyakorlat közti ellen
tét szinte komikus, midőn egy rim.es költeményben nyilatkozik a rím 
ellen (Dem leeren Beim undunserer Verse Zahl, die leblos fliesst, entsag 
ich noch einmal. 148.1.). Hogy költeményei nagy részén bizonyos vallásos 
szellem ömlik el, az tagadhatatlan, érvényesült bennök a költő pietisti- 
kus iránya és az angolok, főleg Milton befolyása, a mely utóbbira már 
Hettner figyelmeztetett (Literaturgesch. des XV111. Jahrh. HL 2, 98) 
e a melyet Pyra legújabb életírója, Waniek, nem emel ki eléggé, sőt né
mileg kétségbe von (36.1.). Pyra mindenütt nagy tisztelettel említi Mil
ton nevét, szerinte ő volt az, a ki ta költészetet a pogány Pamassusról a 
paradicsomba vezette* (115.1.). A vallásos szellemet tehát nem lehet

*) Lange egyéb költői és prózai müvei közül megemlítjük Horatzische 
Oden ez. odagyűjteményét 1747; Horatius-fordítását 1752. Historie von dem 
gehömten Siegfried dem zweiten (egy Siegfned nevű herrahuti ellen) 1747. 
Dierieben Worte des sterbenden Erlösers ez. vallásos költeményeit 1757. 
Die Oden Dávid's 1760. és Dér Komét ez. komikus költeményét 1769.
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Pyra költészetétől eltagadni, de a mi költeményeinek tárgyait illeti, ezek 
közűi csak négy igazán vallásos. Nézetünk szerint sokkal jellemzőbb 
Pyra és Lange költeményeire nézve egy másik vonás, melyre gyűjtemé
nyük czíme is utal, de a melyet még sem vesznek figyelembe a német 
irodalom történetírók, a barátság cultusa. Az alaphang, a mely e költemé
nyeken átvonúl, valóban az, a mit Pyra egy helyt így fejez ki; «0 glück* 
liche, o hohe Stárkung! 0 theure Freundschaft, sei gesegnet!» (45.1.) 
A költemények, kevés kivétellel, mind ennek az érzelemnek vannak 
szentelve. A két költő majd égig magasztalja egymást (Kástner jól 
mondta e gyűjteményről írt bírálatában: Jedweder dér Herrn Thirsis 
Lieder unparteiisch ansieht, findet darinnen, dass er seinen Freund 
ebenso ausschweifend verehrt, als ein «Veriiebtér seine Prinzessin*, 
kiad. XVI. 1.), majd a földön maradva leírják egymás látogatásait, örül
nek a viszontlátáson, versenydalokat énekelnek és mindig kifejezést adnak 
baráti hűségöknek. Egy-egy ily esemény gyakran egé«z költeménysoro
zaton húzódik át; a 14. dal tárgyát pl. a ezím mutatja: Damon ladet 
den Thirsis zu sich ein, a következő dal czíme : Thirsis macht sich béréit den 
Damon zu besuchen, a 16.: Des Thirsis Ruhe in Danton's Freundschaft. Erre 
Damon (Lange) viszontlátogatása következik; 17. dal: Damons Empfin- 
duntfen als er mit dér Doris den Thirsis zu besuchen geht: 18.: Des Thirsis 
Empjindungen da er ihnen entgegengeht; 19.: Des Thirsis Treue. Tehát mind
ketten valósággal a barátság dalnokai s azt hiszszük, ha Pyrának hatást 
akarunk tulajdonítani Klopstock költészetére, akkor épen a barátság 
cultuflában kell azt keresnünk, a mely Klopstock ódáiban is nagy szerepet 
játszik, nem pedig — a mint ezt rendesen teszik — KI. költészetének 
vallásos szellemében, — ez utóbbit a Messiás költőjénél is kétségtelenül 
Milton befolyására keli visszavezetnünk.

Pyra költeményeinek hangja majd lelkesült, majd ábrándozó, e 
mellett azonban szembetűnnek egész realisticus helyek és találóan fes
tett természeti képek is és e tekintetben előnyösen különbözik kortársat 
elmosódott, színtelen leírásaitól (1. Seuffert Anz. f. d. Alt. X, 258), pl.

Die unverzártelt muntre Lerche 
Wenn Bie den Morgenthau, ganz frostig wie bereift 
Von den geschütterten, beperlten Fedem sprützet 
Dringt durch die Macht unschuldig heisser Triebe 
BÍ8 untéra rotlie Thaugewölk;
Schaut unter sich Berg, Tháler, grüne Felder
Wann die verjüngte Sonn erscheint
Und wieder in die Wolken siuket, stb. (40. 1.)

Pyra főműve Dér Tempel dér wahren Dichtkunst ozímű öt énekben 
írt allegorikus költeménye (1737). Az ehhez hasonló allegóriák, melyek 
valamely abstract fogalmat istenségnek tekintve, az illető istenség tem
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plomába helyezik a cselekményt, akkor igen kedveltek és divatosak vol
tak. A régebbek közűi legismertebb Ohancer ilynemű költeménye, a 
Dicsőség háza ( House of Fame), a mely Popé hasonló ozímŰ művének 
( The temple o f Fámé 1711.) szolgált mintául. Sauer részletesen kimutatta 
(kiad. XXXVI. s k. 1.), hogy Pyra Popé ezen költeményéből merített. 
A későbbi irodalomban is találunk hasonló allegóriákat, ilyenek Thom
son Castle ofindolenee (1748), Dusch Tempel dér Liebe (1757), Zacharie 
Tempel des Friedens és Uz Tempel des Geschmack* czímű művei; hasonló 
felfogásból indúl ki Grothe Zu^V/nunt jában (1784). A mi a mi irodal
munkat illeti, figyelmeztetünk Csokonainak A haza templomának öröm
napja (Gr. Szétsényi Ferenoz Somogyvármegye főispányi székébe 1798 
lett béiktatására) ez. költeményére, a melyre alább még visszatérünk.

Pyra költeményében elbeszéli, hogy egy éjjel megjelent neki a 
költészet istennője s felszólította őt, hogy tekintse meg új templomát. 
Útnak indulnak; először az álköltészet országát érintik, a költő elájúl. 
Midőn felébred, paradicsomszerű vidéken találja magát, ez a valódi köl
tészet birodalma. Itt honolnak az erények, a műveszetek s a képzelet. 
Majd az antik költők lakásai mellett haladnak el s azután a templom 
pitvarába érnek: a tudományok és szabad művészetek csarnokába. Erre 
belépnek a templomba, melynek külsejét bibliai alakok képei díszítik. 
Bent a költészet trónja áll, körül veszik őt leányai, a költői fajok, az 
ekloga, elégia, óda, tragédia és epopoea. A költészet istennője trónja elé 
idézi az összes költőket, ezek megjelennek, a múzsa szívökre köti a val
lásos költészet ápolását s végűi Lángét papjává avatja. A költemény 
egészében el van nyújtva s a merev systematikus elrendezés, mely nem
csak a költészet templomának, hanem a róla szóló költeménynek is 
sajátja, nem válik előnyére ; egyes költői lendületű helyek és szép gon
dolatok azonban itt is tanúskodnak Pyra költői tehetségéről.

Nem lesz talán érdektelen, ha nagyjában mindjárt rámutatunk a 
Pyra allegóriája s a Csokonai említett költeményében feltűnő főbb egye
zésekre.

A mint Pyra Horatius e szavait tűzte költeménye elé : Odi profa
nám vulgus et arceo, úgy a magyar költő is ugyanezen ódára czéloz 
költeménye e soraival: «Én pedig áldozó ruhákba öltözve, babérkoszo
rúkkal homlokom kötözve, lantolván ekkorig nem hallott éneket, felnyi
tom e régi szentséges helyeket*. Ezután felszáll «Tátra sziklájára, az 
ég szomszédjába*. A mint Pyra először egy fenyves erdőbe érkezik, mely 
a hegy alján terül el s a melyben oly sötétség veszi őt körül, hogy alig 
lát valamit, majd irtózatos mélységbe pillant s a borzadástól elájúl 
(I, 193. 8. k. v.), úgy Csokonai is mindenekelőtt a tmelankóliás erdő 
homályába* jut, néma csendesség uralkodik, halotti mécsek égnek, a 
cziprusfák árnyékában egy-egy sírkő áll s szerfceszéjjel régi fegyverek
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eltört darabjai hevernek. «Szörnyű környék ! Talán ez a halál és a hol
tak országa ? Úgy van 1 ez a környék a holtak lakása lett, de kiket a 
halál halhatatlanná tett.* Pyra ezután nyájasabb vidékre ju t: «Gleich 
vor uns breitete ein anmutsvolles Thal die grüne Fláohe aus . . . Manch 
Flüsschen rinnt hier aus und schlángelt rieselnd sich durch diese Wiese 
hin. Theils sind mit Rosenbüschen, Narcissen, Lilién und Nelken ein- 
gefasst, wobei die Nachtigall sich Nester baut und schláget. Es steiget 
hier und da manch práchtig Ehrenmal und manche Saul empor von 
Palmen überschattet. * (II, 22. s. k. v.) Csokonai is ekkép folytatja elő
adását: «Szelidebb vidéket látok megnyillani; ligetes berekké válik a 
rengeteg. Szagos virágokkal beterült halmokon, illatos jázminnal benőtt 
lugasokon s pázsitos völgyeken visz az út felfelé hazám templomának 
szent pitvara felé.» Itt is még sirok és emlékszobrok emelkednek, de 
már «itt a sír is vidám, a halál is kellő*. Ez erdőben Somogy angyala 
csatlakozik a költőhöz s Csokonai az ő vezetése mellett indúl a templom 
felé, épúgy mint a hogy Pyrát a költészet nemtője vezette szent helyébe. 
A templom leírása is hasonló a Pyráéhoz.«Pompás volt a templom mind 
kívül, mind belül, oszlopos tornáczok keriték kétfelŐl. Formája gothika 
és olyan volt pontban, mint a káptalannak temploma Pozsonyban.* 
(V. ö. Popé, The temple of Fame 119. v .: Of f/othic structure was the 
northem side.) Pyránál az oszlopokon függő táblákba a költészet örök 
törvényei vannak bevésve (ül, 177 s k. v.), Csokonainál nem a költészet, 
hanem a haza templomáról lévén szó, e feliratok íb megfelelők: «Az igaz 
magyarnak, a jó hazafinak, — ily fennirása volt minden ajtajinak*. 
Pyra templomában a költészet trónja áll, körülötte a költői fajok sze
mélyesítő! foglalnak helyet; Csokonainál oltárt látunk, a melynek 
«kivül ez írás volt metszve oldalára: Magyarok 1 szentséges a haza oltára I * 
Csokonai következő sorai: «A mint végig menni mind a két oldalon, vas
tag gyémánt táblák függenek a falon, a melyekben minden igaz magyar 
nagynak neve és érdemei felmetsze vagynak, * Popé leírásának felelnek 
meg, a mely szerint a dicsőség oltára körül hat pompás oszlop emelke
dik s ezeken ókori költők alakjai láthatók, az állványokba be vannak 
vésve műveik tárgyai. (The temple of Fame 178. s. k. v.) Ezek után mind 
a három költőnél a cselekvény elbeszélése következik. Popénál beözön
lik a dicsőségre vágyó tömeg s az istennő beszédet intéz az egyes csopor
tokhoz ; Pyránál a költők jelennek meg, hogy meghallhassák a múzsa 
szózatát; Csokonainál < bejön a hazának szüze a templomba, utána szá
mos nép és gróf Szétsényi nyomba*. A költő azután magasztalja Szó- 
tsényit, felsorolja érdemeit s boldognak mondja Somogymegyét, hogy 
őt nyerte uráúl.

Kétségtelen tehát, hogy a keret azonos és Csokonainak vagy épen 
Pyra Tempel dér Dichtkunst-)&,, vagy ennek valamely utánzata szolgált
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mintáúl. E kérdés eldöntése végett részletesebb összehasonlításra volna 
szükség, a mit ezúttal azért nem végezhettem, mivel Csokonai e mun
kája nincsen kezemnél — a fentebbi egybevetés csak kivonatos jegyze
teim alapján készült — és itt külföldön nem is lenne hozzáférhető.

Pyra említett költeményein és két hosszabb ódáján kívül bele
fogott több drámai költeménybe is (megkezdett egy Jephtha s egy Saul 
czímű, és tervezett egy Atreusról szóló drámát), ezekről azonban csak 
töredékek maradtak fenn.

Ámbár tehát Pyra költői tevékenysége általában véve nem volt 
gazdag, azon kevésből Ítélve, a mi reánk maradt, sajnálnunk kell, hogy 
a halál oly korán elragadta a fiatal költőt, a ki a német irodalomnak 
bizonynyal díszére vált volna.

Freibnrg, 1886 febr. 10.
Dr. P rtz Gedeon.

Macedoniustól.

Anth. Pál. V. 243.

Bírtam a szépnevetésü leányt álmomban az éjjel:
Édes teste köré fontam a karjaimat.

Minden szómra hajolt és bármit is engede nékem,
Változatos módon nyújtva a kyprisi kéjt.

Egy féltékeny Erős lest állott éjtszaka nálam,
S elragadá a leányt, űzve az álmaimat.

Azt az irigységét! Álmomba’ se tűri az isten
Hogy csak is álmodvást éljem a nászi gyönyört.

Ford. P. T. E.

Az embergyűlölő TimOn sírverse.

Ismeretlentől. Anth. Pál. VII. 313.

Itt fekszem, nyomorult lelkem’ kiszakítva magamból.
A nevemet ne kutasd, hanem indulj veszni, gazember.

Ford. P. T. E.
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PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉBTEKEZÉSEK. 1884/85.

7. Dr. Fináczy E rnő: A régi görög gyermekjátékok. (A budapesti VII. kér. 
m. k. állami gymnasium negyedik évi értesítője. 1884/5.)

Dr. Fináczy e kis értekezése a maga nemében valóban mintaszerű. 
Szerző az ifjúság számára irta művét, a mi egy, a tanulók kezeiben forgó 
értesítőben nagyon helyén van, s a mi fő, az alaposságot könnyed modor
ral, az eléggé kimerítő fejtegetést rövidséggel egyesíté. Az idézeteket, 
hogy a tanuló a szöveget akadálytalanul olvashassa, teljesen mellőzte, 
a forrásokat pedig függelékben állítá össze.

Maga a mű két részre oszlik. Az első részben az egyes játékszere
ket tárgyalja, különösen a csörgettyűt, bábokat, csigát és koczkázást, a 
másodikban a társasjátékokat írja le a következő rendben: 1. A bögrejá- 
ték. 2. A lovaglás. 3. Dugócska. 4. Szembekötősdi. 5. Fogócska. 6. Éj és 
nap. 7. Kötélhúzás. 8. Peczkelés. Az értekezést, mely helyes érzékkel 
választott tárgyánál fogva is alkalmas lekötni a tanulók figyelmét, még 
érdekesebbé teszi s az előadás világosságát is nagyban emeli az a körül
mény, hogy szerző a régi görög játékokkal mindig párhuzamba állítja a 
mai napság divatozó játéknemeket s utal a sokszor meglepő hasonlósá
gokra, továbbá az, hogy a szöveghez hat, régi eredetiek után másolt s 
nagyon odaillő ábrát mellékelt.

Az egészről röviden azt mondhatjuk, hogy czéljának tökéletesen 
megfelel, s ha értesítőinkben számos ily értekezést olvashatnánk, tanu
lóinkban nagyon fokozódnék a klasszikus tanulmányok iránti előszeretet, 
mely most, megvallva az igazat, alvófélben van. Azért mindazoknak, 
kik hasonló irányú programm-értekezéseket szándékoznak írni, melegen 
ajánljuk, hogy ismerkedjenek meg dr. Fináczynak itt bemutatott 
művével.

De még egyébre is figyelmeztet bennünket e munkácska. «A ki a 
régiek életét — így kezdi a szerző — csak hallomásból vagy könyvekből 
ismeri és egyetlen régi szobrot, emléket vagy érmet se látott, az, ha nem 
nézi is a görögöket a képzelet valamiféle mesés, ködszerű teremtéseinek, 
de nem is oly húsból és vérből való embereknek, mint a milyenek jó 
magunk vagyunk. A könyv száraz betűjéből csak halványan elmosódó 
alakok fejlenek ki, melyeket a messze idők tudata a rege aranyos szöve
tébe burkol. Vegyünk a könyv mellé csak egy fogyatékos képet is, világos 
szemlélet vésődik lelkűnkbe s ismeretünk hasonlíthatatlanúl teljesebb 
leszen.* Kinek ne jutna eszébe e sorok olvasásakor, hogy mily siralmas 
állapotban van a görög és római régiségek tanítása gymnasiumaink 
legnagyobb részében ? Gyötrik a tanulót mind a nyolcz éven keresztül 
az úgynevezett észfejlesztő grammatika szabályaival, de hébe-korba sem
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mutatnak neki egy-egy régi képet, mely némi világot vetne azokra a 
homályos fogalmakra, melyeket a régi világról magának megalkot. Nem 
kívánhatjuk, hogy minden gymnasiumnak arohaeologiai museumalegyen 
(bár az egyetemnek volna!), de annyit megkövetelhetünk, hogy a kiasz- 
8ziku8 tárgyak tanításánál, ha nem akarunk puszta nyelvi oktatást adni, 
a minek ma már nincs értelme, nagyobb gondot fordítsanak a szemlé
letre. Bégen megmondta már Horatius:

8 . Benő J. Berárd: A római család belélete különös tekintettel jogi én 
erkölcsi viszonyaira. (A minorita-rendiek vezetése alatt álló nagybányai 
r. k. főgym. értesítője 1884/5.)

Az egész értekezés két részre oszlik: az elsőben a család jogi 
viszonyait, a másodikban ennek alapján erkölcsi életét igyekszik vázolni 
a szerző.

Az első rész tartalma nem egyéb, mint a patria potestasnak, a 
manusnak, ezzel kapcsolatban a házasság három különböző módjának, a 
manumi8siónak és a végrendelkezésnek meglehetősen zavaros tárgyalása, 
mely alig nevezhető egyébnek, mint valamely római jogi tankönyv 
kevéssé pontos kivonatának. Hogy a kevéssé pontos jelzőt azonnal igazol
jam, bemutatom az értekezés néhány szembetűnő botlását.

A 6. lapon a szerző a házi védszellemeket penates-eknek nevezi, 
holott^ország-világ tudja, hogy lares és penates volt a nevök.A 12. lapon 
Mars papját, minthogy latin neve fiamon Martialis, nem kételkedik Mar- 
tialis (!) flamenének nevezni. A 22. lapon a manumimo vindictát így írja 
le : «Az assertor azt állította, hogy a szolga szabad ; az úr pedig semmit 
sem szólt*. A dolog nem egészen így áll, mert a lictor, mint assertor in 
libertatém e szavaira: Hunc hominem liberum esse aio, az úrnak így kellett 
felelnie : Hunc hominem liberum esse volo. Az is egy kissé merész állítás, 
a mit a szerző a 23. lapon koczkáztat, hogy a végrendelkezés joga a 
rómaiaknál szülemlett meg s nyomai előttük egy népnél sem találhatók; 
mert a végrendelkezésre már az attikai jognak is meg voltak a maga 
szabályai, noha tökéletlenebb alakban. A 24. lapon a comitia calata-t és 
a comitia curiata-l mint azonos fogalmakat említi, a mit bizonyára nem 
tett volna, ha ismerné az erre vonatkozó legfőbb klasszikus helyet Gel- 
liusnál N. A. XV. 27,1: In libro Laelii felicis ad Q. Muoium primo serip- 
tnm est, Labeonem seribere, calata comitia esse, quse pro collegio pon
tifi cum habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa. Eorurn 
autem alia esse curiata, alia centuriata. Curiuta per lictorem curiatim 
calari id est convocari: centuriata per comicinem. Iisdem comitiis, quse

Segnius irritant animos demissa per aures, 
Quam, quae sunt oculis obiecta fidelibus.
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calata appellari diximns, et sacrorum detestatio et testamenta fieri sole- 
bant. Ebből kitűnik, hogy a comitia calata majd ouriák majd centuriák 
szerént hivatott össze.

Nagyon helytelenül fogja fel Benő úr a római polgári jogban elő
forduló jelképes cselekményeket, midőn a 15. lapon így szól; «Nem egy
szer megtörtént, hogy valamely eszme megörökítésére oly dolgokat 
alkalmaztak, melyek annak értelmével semmi összefüggésben sem vol
tak*. Ellenkezőleg minden jelvénynek meg volt a maga eredeti s az 
illető jogi cselekménynyel összefüggő értelme, melyet legtöbbször föl is 
fedez a tudós kutatás; de, ha van is oly symbolum, melyet többé meg
fejteni képesek nem vagyunk, képzelhetetlen, hogy eredetileg sem volt 
volna összefüggés a jogi fogalom és annak megérzékitése között.

Az értekezés második részében a szerző a család erkölcsi életéről 
szól, nevezetesen a házastársaknak egymáshoz, a szülőknek gyerme
keikhez való iszonyáról és a családi nevelés kérdéséről, de itt sem volt 
képes többet adni a legközönségesebb adatok halmazánál. A hol pedig 
saját reflexióinak enged szabad teret, catói modorban ostorozza korunkat 
s ilyen nyilatkozatokra ragadtatja magát: «Mig a rómaiak családi neve
lésének alapelve a tiszta erkölcs, a mai családok neveléséből ez többnyire 
száműzve van», néhány sorral alább: «A rómaiaknál a családi nevelésben 
leghatalmasabb nevelő eszköz volt a szülők erkölcsös, békés élete: a jó 
példaadás; ma trágárságot, erkölcstelenséget tanulnak a gyermekek a 
családi tűzhely körül, sokszor a szülök örömkaczaja közt*. Ez a nevetséges 
túlzás különben az egész munkán végigvonul; szerző eszményi képet 
alkot magának a római világról s azt hiszi, hogy a respublica szebb ide
jében csupa erkölcsből, csupa hazaszeretetből és önfeláldozásból állott a 
római polgár. Hogy azután ehhez képest a római birodalom bukását is 
az erkölcstelenség meglehetős tág fogalmára vezeti vissza, abban nagy 
része lehet Berzsenyinek is, a ki oly szépen mondja:

minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Kóma ledől s rabigába görnyed

hogy lehetetlen volt nem ezzel végezni az értekezést. Különben is miná- 
lunk még mindig a költő e sorait veszik zsinórmértékül Kóma történe
tének megítélésénél.

Valóban sajnálatos, hogy nálnnk még mindig nem járta le az 
olyan értekezések divatja, a minő a Benő úré is. Felvesznek valamely 
meglehetősen tág körű themát, két vagy bárom könyvből úgy, a hogy 
összeállítják s azt hiszik, tudományos munkát végeztek. A középiskolák 
programmjai már a hely szűk voltánál fogva is arra utalják a tanárokat, 
hogy egészen speciális természetű kérdéseket dolgozzanak fel, s ha ezt
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tudományos módszerrel tennék, elcsépelt általánosságok helyett önálló 
becsü munkákat olvashatnánk értesítőinkben. A német középiskolai 
tanárok egyik nagy érdeme éppen az, hogy az iskolai programmokban 
a legtöbb speciális kérdés megoldását elősegítették.

9. A régi Róma oktatásügye. Dr. Wutz Alberttól. A Budapest fővárosi 
V m . kerületi községi nyilvános Föreáliskola 1884/6-ik évi tudósftványa.

Meglepő reál-iskolai értesítőben oly dissertatio, mely a klassikusok 
eredeti, terjedelmes és alapos ismeretét igényli. Noha a római nevelés
ügyről mint más egyébről nem lehetetlen szellemes ismertetéseket írni, 
a mint ezt a múlt év folyamán a Philologiai Közlöny egy igen buzgó és 
termékeny dolgozó társa megmutatta, csakhogy az ily forrástanulmány
tól b idézetektől, a mellett még francziás szellemtől hemzsegő és pezsgő 
eleven dissertatiócskák legalább is gyanúsak. S ha végig olvassuk a jelen 
értekezést, lehetetlen nem bámulnunk ama rendkívüli alaposságon, 
mellyel Dr. W. úr mindenről értesülve van. Oly alaposan, hogy szinte 
megszűnünk csodálkozni azon, hogy reáliskolai értesítőben is jelenhetik 
meg a classica philologia körébe vágó dolog. Megszűnünk pedig azért, 
mert észrevesszük, hogy hisz azok az idézetek, azok a megjegyzések, az 
a történelmi felfogás, az a nyelv stb. közhelyek vagy legalább is régi 
ismerőseink.

Mindazonáltal nem lehet s nem szabad elvetnünk az ily népszerű 
munkálatokat, ha mint a jelen értekezés, nem lépnek föl philologiai igé
nyekkel. S épen reáliskolai értesítőben reáliskolai ifjúságnak szánva 
nemcsak jogosult, de helyeselhető is Dr. W. úr eljárása, hogy a régi 
rómaiak sok tekintetben érdekes nevelésügyét tanítványaival, kik meg 
vannak fosztva a római kultura eredeti ismeretétől, kivonatos és könnyen 
megemészthető modorban közölte.

Ezek előrebocsátása után nem mint közvetetten forrásokból merítő 
philologiai, hanem mint közvetítőkből ismertető modorban írt dolgo
zatról fogjuk megjegyzéseinket megtenni.

Czím ; a régi Kóma oktatásügye. Az egész dolgozat három részre 
oszlik. Az első részben művelődéstörténeti bevezetést ad szerző meleg s 
rokonszenves hangon érdeklődést ébresztve a köztársasági Róma egy
szerű 8 vallásban gyökerező társadalma iránt s erősen hangsúlyozva 
dolgozata alapeszméjét, hogy a nevelés az állam talpköve s Róma buká
sának hatalmi túltengése, s a közerkölcs romlása volt főoka. Az okta
tásügy tárgyalását chronologiai szempontból két fő szakaszra osztja, 
egyik a régi Róma oktatásügye a legrégibb kortól kezdve Augustusig 
(754—30 Kr. e.), másik Augustustól a római birodalom bukásáig (30 K. 
e. 476 Kr. u.) s e szakaszokat nevelés- és oktatásra osztva tárgyalja.

Philologiai Ködönj. X. 3. 34

Némethy G éza.
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Hibás azonban úgy az egész mű, valamint az egyes szakaszok 
czíme, mert tudnivaló, hogy az oktatás csak egyik része a nevelésnek, 
nem pedig oly egész, mely alá mint körét alkotó egyedek a nevelés és 
tanítás tartozhatnának. Lehet azomban általános czím: a régi Róma 
nevelésügye, v. pedagógiája, az egyes részeké pedig: tulajdonképeni 
nevelés, vagy erkölcsi és testi nevelés; továbbá: oktatás, vagy tanítás 
vagy szellemi kiképzés.

Lelkesültségében megígéri szerző a bevezetésben, hogy a rómaiak 
gyakorlati nevelésügyét és azonkívül nevelészeti elméletét is elő fogja 
adni. A gyakorlali feladatot csakugyan meg is oldotta, hanem nevelé
szeti elméletet, azt nem találunk. Elbeszéli miként nevelte a család a fiút 
a köztársasági Rómában, mily nagy reverentiával adóztak az erkölcsi 
nevelésnek, mit tanultak a fiúk nyelvtanból, számtanból, történelemből, 
rhetorikából; miként hanyatlott a császári Róma nevelésügye, elvesztvén 
láb alól a közerkölcsöt mint alapot; mily eszkökkel gazdagodott a 
tanításügy stb. stb. de hogy kiknek és mily nemű theoriái voltak a 
nevelésről, arról nem találunk felvilágosítást. Pedig ezek fejtegetése és 
bírálata lett volna a műnek tulajdonképeni pedagógiai része, mig a mit 
kaptunk, az a ténynek kivonatos relatiója. Korántsem kívánjuk mi azt, 
hogy szerző Quintilianus Institutióinak fejtegetésébe s kritikájába bocsát
kozzék ; csak azért jutott eszünkbe, mert ő maga Ígérte volt meg beveze
tésében.

Nem helyeselhető az a chronologiai zavar sem, melyet szerző 
egyes példák vagy idézetek felhozásában tanúsít. így például a köztár
saság neveléstörténetében Martialis- és Juvenalisból hoz adatokat (18— 
19. lap.), továbbá a latin nyelvi oktatásról szólva ezt mondja: «A latin 
írók közül legszívesebben foglalkoztak Yergiliussal; de nem feledkeztek 
meg Horatius, Livius, Tacitus értelmezéséről s Ciceróról sem*. (23. lap.) 
Vagy u. o. «Nagy szorgalommal tanulták a történelmet......... s külö
nösen a császárok korában a hitregetant*. Vagy: «Suetonius állítása 
szerint néha 20 rhetor-iskolánál is több volt Rómában*. (24. lap.) Azt 
kell hinnünk, hogy szerző nincs tisztában a chronologiával, a mi ke
vésbbé föltehető, vagy hogy igen csekély súlyt fektet saját felosztására, 
a mely esetben nem kellett volna az egészet oly merev szakaszokra kü- 
lönítenie*B általános karczképet kellett volna nyújtania az összes római 
nevelésről.

Hasonló zavart találunk néhol a nevelés és tanitás pontjainál is. 
Például a II. főrész «nevelés*-fejezetében csupa oly dolgok foglaltatnak, 
melyek kiválóan a tanitásügyhöz tartoznak.

A római irodalomtörténet nem eléggé alapos ismeretéről tesz 
tanúságot az a hallgatás, melyben szerzőnk több előkelő grammatikust 
s rhetort részesít, kik az ifjúság oktatásával foglalkoztak, így pl. L. Aelius
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PrfiBoonius (Stilo)-t, kinek pedig Mommsen, kit szerzőnk úgy látszik 
alapfelfogásban és egyébben követett, igen nagy fontosságot tulajdonít.

Kevés súlyt fektet továbbá szerzőnk a tankönyvirodalomra, mely 
pedig a római szellem praktikus irányának, mit "W. úr oly igen szeret 
hangsúlyozni, egyik legkézzelfoghatóbb bizonysága; továbbá a nőneve
lésre, melylyel igen röviden végez.

E hibák azonban mind nem eredményezik azt, hogy a mű úgy a 
hogy van, kellemes olvasmány ne legyen. A könnyed, folyékony előadás, 
a biztos meggyőződés hangja, itt ott váratlan, szellemes megjegyzések 
jó forrásokra vallanak, s ha egyszer az eredetiség s philologiai érték 
veszélyes kérdésén túl vagyunk, szerző érdemeit: a jó Ízlést, helyes 
tapintatot, s jó nyelvet el kell ismernünk.

Még nehány megjegyzés t
Szerző magáévá téve a franeziás republioanus elveket, Augustus 

koráról olyat mond, a mi Tiberius koráról is csak a tulkritikus és repub- 
lieanus érzelmű Tacitus szerint áll.«A jellemtelen politikai élet rányomta
bélyegét az irodalomra is....... A mosolygó álarcz alatt szolgai meghu-
nyászkodás lappang. A költők könnyű, erkölcstelen tartalmú műveket 
bírnak létrehozni. . .  . Yirgilius, Ovidius s mindenek fölött Horatius 
tartózkodás nélkül állanak be Augustus hízelgői közé. Szóval a zsarnok
ság lealacsonyította a múzsákat, vagy hízelgést követelvén vagy a szabad 
szót halállal büntetvén*.

Kívánatos lenne, ha az efféle kritikákat kissé több conservativis- 
mussal gyakorolnák Íróink, mert igen könnyen megesik, mint itt is, hogy 
alaptalanok, túlságosak lesznek, s torzképeiktől nem lehet az igazit 
megismernünk. Szerző annyira elferdíti az aranykor irodalmi alakjainak 
képét, hogy Vergiliust, Horatiust az erkölcsiség legalacsonyabb fokán 
álló ndvaronczoknak kell tartanunk, holott józanabb kritikávál szerző is 
belátná, hogy ők is emberek voltak. Az ily sulyok-elvetések okozzák egyes 
vitás kérdésekben az ellentétek kirívó élességét, melyek kevés körülte
kintéssel ki volnának egyeztethetők.

Végül figyelmeztetem "W. urat, hogy Ennius művének czíme nem 
Cronica, hanem Annales, meg hogy ecclecticn* rosszúl van írva s újabban 
Vergiliust, nem Virgiliust írnak.

Fodor Gyula.
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V E G Y E S E K .

— A. Budapesti Philologiai Társaság f. é. februárius 3-ikán fel
olvasó gyűlést tartott, melynek tárgyai voltak:

1. Dr. Pozder Károly: Á világnyelvről. Az érdekes felolvasásra 
Mayr Aurél egyetemi tanár tett egy pár figyelemre méltó megjegyzést.

2. Binder Jenő: Prister Johannes.
A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte:
Elnök: Ponori Tewrewk Emil. Jegyző: Peez Vilmos.
Jelen voltak: Ábel Jenő, Fináezy Ernő, Kassai Gusztáv, Maywald 

József, Pozder Károly, Riedl Frigyes.
1. Elnök jelenti, hogy Cserhalmi Samu pénztárnok beküldte a 

társaság pénztári állásáról szóló részletes jelentését. — A jelentés tár
gyalása a jövő ülésre halasztatik.

2. Cserhalmi Samu ajánlatára Müllner Mátyás lycenmi igazgató 
Sopronban, Bossányi József lelkész Nyitra-Novákon és oki. gymn. tanár, 
Lászlófy Kamill főgymn. tanár Győrött, Binder Jenő nevelő Budapes
ten, Jánosi Boldizsár főgymn. tanár Újvidéken; Ábel Jenő ajánlatára 
méltóságos Ráth György tanácselnök Budapesten; Maywald József aján
latára Kiss Sándor k. rend. tanár N. Kanizsán, Tóth György k. rend. 
tanár Budapesten ; Fináezy EmŐ ajánlatára Kiáltossy József budapesti 
VII. kerületi gymn. tanár rendes tagokká választatnak.

3. Ábel Jenő jelenti, hogy a társasági diplomák elkészültek és ezzel 
kapcsolatban indítványozza, hogy azon társasági tagok, kiknek még 
diplomájuk nincs, jelentkezésre szólíttassanak fel. — Elfogadtatik.

4. Elnök jelenti, hogy a Magyar Tud. Academia mindazon társu
latoknak, melyek palotájában tartják üléseiket, a termek használatával 
együtt járó költségeket elengedi: egyszersmind indítványozza, hogy a 
Magyar Tud. Académiának ezen elhatározásáért a társaság részéről 
köszönet mondassék. — Elfogadtatik.

5. Elnök jelenti, hogy a magy. kir. belügyministeríum Georges
Károlynak tiszteletbeli külföldi taggá való választását helybenhagyta. 
— Tudomásul vétetik. P. V.

— Magyar eredetű szók az erdélyi szászok nyelvében. Az 
Erdélyt lakó három fő népfaj (magyar-székely, német-szász, oláh) nyelv
határai igen sok helyt egymásba folynak s az erdélyi részekben sok 
vegyes ajkú községet találunk. Természetes, hogy ezeknek lakosai nem
csak beletörődnek egymás nyeivébe (leginkáb az oláhokéba, kik nem 
szeretnek más nyelvet tanulni), hanem hogy e szomszédos sőt közös 
telkü nyelvek jelentékeny hatást gyakorolnak egymásra, főleg a szó-
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Anyagra nézve. A következőkben megkísértjük kis jegyzékét adni olyan 
szóknak, melyek szemlátomást magyar eredetre mutatnak.

Aldemásch, álmesch (Bestatigungstrunk), magy. áldomás, 
babrelen (pantschen), magy. babrál.
de yrunen uch bajussen (Bárt und Schnurbart), magy. bajusz, 
balte (Axt, Beil), magy. balta. 

s bika (Stier), magy. bika. 
dikisch (Beschneidmesser dér Schuster), magy. dikis. 
butsch-fel (dicker, ungestalteter Mensch), magy. bocs. .. 
fokosch (Streitaxt), magy. fokos, 
ffutsch (Wagen), magy. kocsi. (V. ö. Nyelvőr XI. 103.) 

to hinta (Schaukel), magy. hinta, 
katschken (Handohen), magy. kacsó. 
kalapátsch (Hammer), magy. kalapács, 
kalip (Hntte), magy. kaliba.
katner (Soldat, eig. móser =  mausern), magy. katona. 

ik kortzelt (schnarren), magy. korczotj. 
kurtéchen (kurze Jacke), magy. kurta (székely: kurtékli). 
kutschme (Mütze aus Lammfell), magy. kucsma, 
muschtar (Klopfhammer dér Schuster), magy. mustár (musta). 
nyivelt-nyavelt (greinen), magy. nyifog-nyafog. 

so paputschen (Pantoffeln), magy. papucs, 
pogátschen (Kuchen), magy. pogácsa, 
pulyka (Truthahn), magy. pulyka, 
óbélen (jammern), magy. óbégat. 
tschákán (Stockhammer), magy. csákány.

25 tschingeln (kiingeIn), magy. cnlinge, csenget, 
tschismen (Stiefel), magy. csizma.

Anthologia latina. Szemelvények a Iyrai és didaktikus költészetből. 
Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikai függelékkel ellátta Pirchala Imre.
2. kiad. Budapest, 1886. Eggenberger. 1886. (8. XX, 171 1.) 88 kr.

Dengi János. Költői olvasmányok. Románczok, balladák és alanyi 
költemények. A gymnasiumi tanítás uj terve és az utasítások alapján a 
gymn. V. oszt. számára. Szerkesztette és magyarázó jegyzetekkel ellátta —. 
Budapest 1885. Eggenberger. (8r. VIII, 167. 1.) 1 firt. 20 kr.

Felsnumn József. Német grammatika. 5-ik jav. kiadás. Budapest, 1885. 
Lauffer. (8r. 198 1.) 90 kr.

Q. Horatius Flaccus válogatott ódái. Folyóbeszédben magyarftá

Dr. W lislocki H enrik.

KÖNYVÉSZET
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Gyurits Antal. (Római remekírók magyar nyelven. I.) Szatmár 1885. 8r. 
VHI, 95 1.) 60 kr.

Lewis Lajos Űr. Az angol nyelv vezérfonala a Jacotot-féle módszer 
alapján a saját aíapelvei tekintetbe vételével. Budapest 1886. Szerzó kiadása. 
(8r. 100 1.) 50 kr.

Titus L ivim  XXI. könyve. Ford. Vajdafí Géza. 2-ik kiadás. (Római 
remekírók magyar fordításban. 28-ik köt.) Budapest 1S86. Lampel. (16r. 
80 1.) 40 1.

Neményi Imre. Magyar alak-és mondattan. A gymna»iumi, polgár* és 
reáliskolai tanuló ifjúság használatára. Budapest 1886. Lampel. VIII, 110
1.) 70 kr.

Sallustius művei. II. füzet. Jugurtha 85. végéig és Catilina összees
küvése. Ford. Vajdafi Géza. 3-ik kiad. (Római remekírók magyar fordításban, 
13. köt.) Budapest 1885. Lampel. (lfir. 113—232 1.) 40 kr.

Szemált István dr. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodai r 
magán használatra. I. évf. 6-ik kiad. Budapest Lauffer, 1886. (8r. 81 L) 50 kr.

8génássy Sándor latin mondattana al- és főgymnasiumok számára. 
Harmadik jav. kiad. Sajtó alá rendezte Elischer József. Budapest, Athe- 
naeum. 1885. (8r. 278 L) 1 frt. 40 kr.

Tóth Sándor dr. A prózai írásművek elmélete. A gymnaaiumi g reál
iskolai utasítások szerint középiskolák használatára. Budapest 1886. Révai. 
(8r. H. 51. 1.) 40 kr.

Hbllebbant Abpád.

NYÍLT TÉR.*)
Válasz Szabó János ur bírálatára.

A «Phil. Eözl.» múlt havi számában Szabó János úr az esztergomi 
főgymnasium értesítőjében megjelent értekezésemmel foglalkozott. Gán- 
csolódásait czáfolgatni nekem sem időm, sem kedvem nem volna, annál 
is inkább, mert a ki bírálatát elolvassa, tisztában is van vele rögtön, 
mint Ítéljen e «bírálatról..........de hát Ő ezt egyetlen tud. szaklapunk
ban kisérlette meg, illő tehát, hogy szives figyelmét viszonozzam.

Kifogásolja először is a t. bíráló úr, hogy a bevezetésben felemlí
tettem azon nevesebb kommentátorokat, a kik az Ars poetioaval fog
lalkoztak. Azt hiszem, erre nem kell egyebet válaszolnom, mint saját 
szavaira emlékeztetnem. Ha én az Ars poetica «sokféle megítéléséről* 
akarok szólni, talán csak fel kell említenem azokat is, a kiktől a «sok
féle megítélések* származnak ? Ha ez már Önnek oly sok, elgondolom, 
mennyire bámul majd, ha valaha még Düntzer II. kötete kezébe 
kerül?!

A mi pedig az idézett szerzők megítélését illeti, bíráló urat csak 
a mű figyelmes olvasására utalom. Ott mindegyik vélemény megítélését 
megtalálja; végül pedig elmondom a magam okadatolt b önálló nézetét

*) E rovat tartalmáról nem vállalunk felelősséget.
S z e r k.
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is. Hogy Ön mindezeket értekezésemben nem találta meg s így kritikát 
sem mondhatott rólak, nem csodálom: hisz a «klasszikus művek barát- 
jainak* (úgy látszik, Ön is az f) nincs «kedvök oly értekezés olvasásá
hoz, mely mindenféle obscurus és nem obscurus névtél tarkállik*. Igaz, 
Kegyedet nem idéztem!

Fordításomról azt mondja, hogy «hű, értelmes és magyaros*. 
Azonban úgy emlékezik, mintha valahol hallotta mgy olvasta volna. 
Nagyon sajnálom, hogy emlékező tehetsége, a melyre, úgy látszik, sokat 
ad, most az egyszer cserben hagyta. Fáradságot vettem magamnak 8 ked
véért összehasonlítottam P. Thewrewk E. urnák az idézett iveken közölt 
fordításával az enyimet. Az ő fordítása csak a 100-ik sorig teljed; én 476 
sort fordítottam le. Minek nevezzem, kedves bíráló úr, az Ön eljárá
sát ? Szelíden szólva, kell egy kis lelkiísmeretlenség ily szembeszökően 
téves állítás megkoczkáztatásához! Aztán hol, miben egyez meg ez a 
100 sor ? Én két, vagy legfelebb három egyező helyet találtam. Uy for
dításról meri Ön állítani «mintha szóról-szóra hallotta, vagy olvasta 
volna valahol* ? ! Nem kérem, hogy vonja vissza állítását; ily bírálati 
•önálló* rendszer feladása nagy áldozat lenne Öntől. Több bennem a 
felebaráti szeretet.

A fordításhoz csatolt magyarázatokról azt mondja, hogy «azok egy 
része fölösleges paraphrasis, más része minden jegyzetes Horatius-kia- 
dásban megtalálható*. Úgy látszik, Ön szenvedélyes (!) tanúlmányozója 
a Horatius-kiadásoknak . . . .  Értettük egymást ?

Tetszik nekem bírálata következő passzusa is : «Jellemző az ilyen 
auctorításos bizonyítás: Dr. Télfy Iván (Aeschylos stb.) bebizonyította, 
hogy annak (t. i. Aeschylosnak) több darabját a negyedik szereplő nél
kül adni alig lehetett. Furcsa bebizonyítás, mint az alig mutatja.* Látja, 
t. bíráló úr, mindjárt megmagyarázhatta volna magának az «alig» értel
mét, ha tovább olvas. Az okoskodás ugyanis így folytatódik tovább: 
•De ha ott még lehetne is azzal segíteni, hogy a karvezetőt veszik fel 
a negyedik színésznek; semmi esetre sem lehet ezt tenni Sophoklesnek 
Oföútbuc iiz\ KoXfuvG czímű tragédiájában*. Tehát midőn Aristoteles és 
követői véleményét nem fogadom el, nem Aeschylosszal, hanem 
Sophokles említett tragédiájával bizonyítok.

Bocsássa meg nekem, t. bíráló úr, ha szemet szúr az az erősen 
hangsúlyozott «auotoritáBos* kifejezés. — Elolvasván bírálatát, önkény
telenül eszembe ötlött, hogy még csak haragudnom sem illik érte. 
Miért, is? Kegyed, úgy látom, ellensége az *auctoritásoknak»; szeret 
önálló lenni s tudja, hogy nincs könnyebb út a Parnassusra, akarom 
mondani, az önállósághoz, mintha az ember emancipálja magát az 
aucioritdsok nyűge alól. Még a legrosszabb akarat sem foghatja rá, hogy 
mások után indul!
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No de nincs könnyebb módja a bírálat megírásának, mintha az 
ember innen is onnan is kikap a contextusból egy árva mondatot a 
belekapaszkodik abba; beletekint itt is ott is a szegény szerzó művébe, 
s valami csak akad a horogra . . . .  Aztán a mi a legfőbb, az ily mnnka 
még sok fáradságba se kerül. Ezt az eljárást bizony még csak nem is 
kifogásolhatom. Sic itnr ad astra s én is azzal fejezem be (lám itt sem 
vagyok önálló !), hogy boldogalt Arany Jánosunk helyett Szabó Jánosra 
hivatkozom s fölkiáltok az olvasóval: cElég !• s én «egyetértek vele!»

Győr, 1886 január 25.
Samu F brencz, tanár.

Erre az érzékeny, naiv hangú tlirenosra, melynek primitív állás
pontja annyira jellemző, nagyon kevés megjegyzésem lehet. Először is azt 
kell megmondanom, miért felelek én a Szabó Jánosnak szóló válaszra. 
Egyszerűen azért, mert én írtam azt a szegény bírálatot, s nem tudom, 
hogy történt az a sajtóhiba, de megtörtént, hogy helyemet Szabó János 
foglalta el (Bizony furcsa sajtóhiba folytán. SzerkJ

Samu Ferencz úr védekezik egyik-másik kifogásom ellen. Én 
konstatáltam volt, hogy ő értekezésének rövidebbik részében az Ars poe
tica sokféle megítéléséről, keltéről stb. szól. Mit tesz ő? saját szavamra 
emlékeztet, hogy, ha ő az Ars p. sokféle megítéléséről akar szólani, talán 
csak e megítélések szerzőit is idéznie kell ? Hát mondtam én, hogy 
szóljon arról a sokféle megítélésről ? Hiszen épen a sokféle (nagyrészt 
felesleges) megítélés zagyvalékos felhordása ellen volt kifogásom. Cso
dálja, hogy én e sokféle vélemény bírálatát és az ő önálló nézetét fel 
nem találtam. Én azt csudálnám, ha valaki ott találna valamit, a hol 
semmi sincs.

Fordítását is önállónak tartja s arra hivatkozik, hogy a Thewrewk 
idézett ivein csak 100 sor van lefordítva, s alig két-három kifejezés egye
zik meg az övével. Hogy a Samu úr ivein csak száz sor van lefordítva, 
megengedem, de jól tudom, hogy Thewrewk — pl. mikor én hallgat
tam — jóval tovább haladt. Fentartom állításomat, a két fordítás 
megegyezését csak az elvakult nem látja.

•Értettük egymást?* — kérdi egy helyt Samu úr. Pirulással val
lom be gyöngeségemet és korlátoltságomat, de én nem értem, követem 
alásson.

Samu úr oly szives, oly objectiv, hogy azt is elmondja, mi tetszett 
neki az én bírálatomban. Végül oly kegyes, hogy még Szabó Jánost is 
idézi. Samu ú r! igazán sajnálom, hogy Önnek ily nagylelkűségre alkal
mat adtam.

. Dr. Csengem  JÁNOS.
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K IL IÁ N  FRIGYES BlZO M ÁNYA, BUDAPEST.

CSENGERY ANTAL

ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI.
Öt kötet, 2091 lap.

Ára fűzve 10 frt, váőzonkötésben 12 frt.

Fő'bb tartalma:
I. köt. Történeti .tanulmányok és jellemrajsok, 1. A kiadó elő

szava. — Tanulmányok a magyarok ös vallásáról. — Nyugotázsia őstörténetei 
az ékiratok világánál. — A scythák nemzetisége. — Realizmus és idealismus. — 
Egyiptom míveltsóge. — A keleti ügy és Kelet polgárosítása.

II. köt. Tttrtén«ti tanulmányok és Je llca tra jio k , 2. Nagy Pál. — 
FcÖthy Ö dön.— Szentkirályi Móricz. —  Dessewffy Aurél gróf. — Eötvös 
József báró. — Szemere Bertalan. — Szalay László. — Egy pár vonás 
Dessewffy József és Kazinczy Ferencz jellemzéséhez. — Adatok Kossuth 
jellemzéséhez.

IIL köt. Deák Ferenc*. Történetírók és a tttrténe tirés. Deák Ferencz 
emlékezete. — Deák békeszövetsége Windiscbgraetznél. — Macaulay és 
ThierryÁg. — Lamartine. — Ranke. — Gróf Teleki József. — Szalay: László. — 
Csehország történetírója és története. — Művészek levelei a XV. és XVI. szá
zadból. — Római történet Rómában: Thierry Amadé. — Maoaulay. — 
Washington. — Két lap a műtörténetből.

IV. köt. Publicistái dolgosatok és bessédek. 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 illyrismua eredete és története 1848-ig. 
Fiume és tengermelléke. — Az 18f>l-iki követválasztás 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 egyezmény bemuta
tásakor. — A delegatiók hatáskörének tágítása ellen. — Az 1869-iki ország
gyűlés előtt. — A kis-marjai választók értekezletéhez. — A jegybank ügyé
ben. —- A nagykanizsai kerület választóihoz (három beszéd 1872,1875 és 1878.)— ; 
A Szlávy-minis terinm első lemondásakor. — Az önkormányzatról.

V. köt. K tfsgasdaságt s kösmívelftdési dolgosatok. Hitelintézet.—  
Emlékirat a magyarországi vasutak tárgyában. — Népbank s 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 színmüvek bírálatai. — Élet
rajzi adalékok.
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A F ra n k ü n -T á rsu lA t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv- 
árusnál kapható — az osztrák tartományok számára S ze lin sk i G yörgy csász. 
kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben, I.* Stephansplatz Nr. 6.

MAGYARORSZ ÁG 
a  t ö r ö k  h ó d ít á s  k o r á b a n

IRTA

SALAMON FERENCZ.
Második javított kiadás. Ara fiizve £ frt.

■ :

A B A L L A D Á R Ó L
É S

E G Y É B  T A N U L M Á N Y O K .
IRTA

G R E G U S S  Á G O S T .
Ara fűzve 2 f r t  50 kr. —  Vászonba kötve 3 fo r in t .

TARTALOM: A  b a llad áró l. A ballada meghatározásának nehézségeiről. — A románcz 
meg a ballada különbségéről. — Rom&nczos és balladás képekről. — A ballada keletkezéséről. 
— A balladák eredetiségéről. — A ballada viszonyáról a népköltészethez. — Nemzeti külöaL* 
Bégekről. — A magyar népballadáról. — A magyar müballadáról. — Arany balladájáról. — 
A ballada meghatározása. U jabb széptan! csik k ek . A művészet osztályozása (1872). — 
Az aesthetikai érzésekről (1873). — A stylről (1874). — A szép érzékéről (1874). — A szép 
erkölcsi alapjáról (1875). — A tárczaczikkről (1876). — Az érdekesről (1880). U jabb b eszéd ek . 
A szabadságról (1873). — Toldy Ferenczről (1876) — Az országos műcsarnok arczképes termének 
megnyitása (1878). — Az egyetemi pályáról (1879) — Köszönetmondás az ifjúság nyújtotta 
arany tollért (1880). — A kritikáról, meg egyébről (1881). U jabb v egyes csik k ek . Köz
oktatási észrevételek 1—V (1871). — A triz földről I—IV (1872), — Előszó Petőfi nagy kiadásához 
(1874). — Válasz, a kiadás megtámadóinak (1874). — Trouvilleból I—ü l (1875). — A bölcsé* 
*zet története (1875). — Shakspeare és Moliére a nemzeti színpadon (18S1).

AZ OLCSÓ KÖNYVTÁR
legújabban megjelent füzetei.

S z e r k e s z t i :  GYULAI PÁL.
197. füzet. G erv in u s G. G. B ev ezetés

a t iz en k ilen o zed ik  század tö r 
tén etéb e . Németből ford. Rozsad gi 
Antal. Fűzve 50 kr.

198. füzet. O lasz k ö ltő k b ő l. Ford.
Radó Antal. Fűzve 50 kr.

199. füzet. M. T u lliu s  C icero. L a e-
liu s  a  b a rá tságró l. Latinból ford. 
Némethy Géza. Fűzve 20 kr.

200. füzet. G oetbe. B e r lio b in g e n i
G o ttfr ied  a vaskezű  dramatizált 
története. Németből ford. Balta 
Mihály. Fűzve 50 kr.

201. füzet. P e ll ic o  Sylvio. B örtön eim . 
Olaszból foTÜ.Erdélyi K. Füzv. 50 kr.

202. füzet. T ain e  Hippolit Adolf. A z  
o lasz  m ű vészet b ö lc se le te . Fran- 
cziából ford. Kádár B. Fűzve 20 kr.

203. füzet. I lo zv a l S e lym es Péter. Az 
h iresn ev es T h o ld i M ik ló sn a k  
jeles cselekedetiről és bajnokságáról 
való história. Bevezetjte és jegyze
tekkel kísérte Szilády Á. Fűzve 20kr.

204. füzet. G regorovius Ferdinánd. A  
p áp ák  s írem lé k e i. Németből ford. 
Hegedűs István. Fűzve 30 kr.
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