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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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