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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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