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ADALÉKOK A BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSÉNEK 
TÖRTÉNETÉHEZ.

A nyelv fejlődésének majdnem minden mozzanatában fontos 
tényezőt képez annak irodalmi használata. Csak megszorítással 
áll ez a kiejtés történetére nézve, mert a kiejtés változásával mó
dosul az orthographia is, vagy ha ez nem történhetik, a kiejtés 
csak a nyelv hangtani sajátságai szerint, esetleg idegen befolyás
nak is engedve az orthographiától teljesen függetlenül fejlődik. 
Ezt tapasztalhatjuk a bibliai szöveg kiejtésének történetében is, 
úgy a punctatió behozatala előtt, mint azután. Itt a hagyomány 
által szentesített szövegről volt szó, melyen nem volt szabad vál
toztatni semmit, mindamellett úgy a hangzók mint a mássalhang
zók kiejtésében eltéréseket találunk még akkor is, midőn már a 
hatalmasan kifejlődött pontozási rendszer a hagyományod kiejtést 
megörökíteni igyekezett. A kiejtésnek ezen megállapítására csakis 
akkor lehetett szükség, midőn a bibliai szöveggel foglalkozók 
érezni kezdték a nyelv kihalását. Mert a héber nyelv nem volt 
ugyan sohasem holt nyelv szó szoros értelmében, mert a liturgiá
ban, a zsinagógái és világi költészetben, valamint az úgynevezett 
rabbinikus irodalom nagy részében való használata életet lehelt 
belé, de Ealir s a nyomába lépő európai zsidók költészete, nem 
különben az arab befolyás alatt fejlődött próza eléggé bizonyítja, 
hogy közvetlenül a nyelvtudatban gyökerező életet csak a talmud- 
midrási irodalom korinak végéig találunk benne.*) E korszakban 
a  reánk maradt tanúságok után Ítélve a héber kiejtésre az alexan
driai s általában a görög zsidóknál a görög nyelv volt befolyással, 
míg Paleestinában szyr behatásokat tapasztalunk. A legrégibb tanú
ságok a héber kiejtésre nézve görög íróknak s különösen az 
alexandriai bibliafordításnak átírásai.8) A kiejtés, melyet ezen

3) L. Neubauer értekezését a Magyar Zsidó Szemle 1885« évf. 210. 
s köv. 11.

*) Legkimerítőbben tárgyalta ezeket Frankéi, Vorstudien zűr Septua- 
ginta 90—130. 1. Más kísérleteket a héber nyelv legrégibb kiejtésének meg* 
állapítására összeállított Berliner, Beitrage zűr hebráischen Grammatik im

Philologiai Kődöny. X. 4. 25
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370 SCHREINER MÁRTON.

átírások matatnak, sokban eltér a masszc étikus kiejtéstől. Az e l
térés oka részben a fordítók járatlansága; részben pedig a nehézség, 
melylyel a héber szónak görög betűkkel való átírása járt. Minda
mellett vannak oly sajátságos eltérések, melyek arra mutatnak, 
hogy a masszórétikus kiejtés csak némi fejlődés után vehette fel 
azt az alakot, melyben előnkbe lép. A mássalhangzók közöl csak 
a sziszegő betűk átírásaira, vagy az 'ajin-nak g kiejtésére kell 
utalnunk. A hangzók kiejtésében néhány figyelemreméltó jelensé
get találunk. A kámecz kiejtésére nézve ez átírásokban fontos 
tanúságot látunk, hogy az mint az a és o közt levő hang a kiejtés
ben ingadozott. Az a hang lassankint veszi fel az o színezetét8 

és a punctatió ugyanazt a jelt használja mind a kámeczek szá
mára. Ezen o kiejtés minden külső befolyás nélkül fejlődhetett, 
a mint később tényleg helyesnek is tartották. Egy másik jelenség 
a pátachnak a szególlal való gyakori fölcserélése,4) mely annál 
fontosabb, mert babyloniai pontozási rendszerben a hangsúlyos 
pátach és szegól ugyanazon jegyek által fejeztetik ki. A hangzók 
ezen változása is idegen befolyás nélkül mehetett végbe. Gyakori 
még az i-nek e-vel való fölcserélése.6) Ilyen fölcserélés az oka, ha 
az alexandriai fordítás JUPjT; neveket isxiáv, ’lsxvájjL-mal
ú ja át, mert valószínűleg pPjT formák lebegtek a fordító
szemei előtt.

Egy másik tanúsággal a hébernek régibb kiejtésére nézve 
bírunk Sz. Jeromos átírásaiban.6) De még hivebbek és fontosabbak 
ezen adatoknál azok, melyeket ezen korszak zsidó irodalmában

T&lmud und Midrasch (a berlini ortliodox rabbiképző értesítőjében 1878— 
187U) 27. 1. 1. jegyzet. Nevezetes adalékot nyújt Kautzsvh is (Grammatik 
des Biblisch-Aramáischen, Lipcse 188i), midőn az1 új testamentomban elő
forduló arainaeus szók átírásait tágyalja 8. s köv. 11. A feliratok által a 
különböző helyeken és korokban való kiejtésre nézve szolgáltatott anyagot 
itt nem vettük figyelembe.

s) Az a-nak o-ba való átmeneteiéről 1. Ewald, Ausführliches Lehr- 
buch dér hebraischcn Sprache, 8. kiad. 106. 1. Kautzsch feltűnőnek találja 
Máté 27, 46. versében az IXcoí átírást, mert az a héber i|"f^^-nak felelne 
meg, a mi a rákövetkező aramaeus szókkal nem illik össze. De ez az ara- 
maeus i,"j^-nak átírása, a mi a LXX. átírásaival magyarázható.

*) Frankéi az i. h. 117. 1. Ewald, Lehrbuch 71. s köv. 1. 
í ö) Frankéi 119. 1. Ewald u. o.

*) Újabban Siegfried tárgyalta azokat, Die Aussprachc des Hebrai-
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BIBLIAI SZÖVEG1 KIEJTÉSE. -371

találunk. Ezeket jórészt összeállította Berliner7) s majdnem kizá
rólag a mássalhangzók helyes és helytelen kiejtéséről szólanak. 
Még egy jelenségre kell itt utalnunk, mielőtt a masszóra megálla
pítása után fejlődött kiejtés tárgyalására áttérnénk. A szamaritá
nok, kik teljesen függetleníteni igyekezték magukat a többi zsidók
tól s így az általuk behozott pontozási rendszerekről sem akartak 
tudni, későbben külön munkákban törvényeket igyekeztek meg
állapítani, a melyek szerint helyesen olvasniok lehetett.8) E kísér
leteik természetesen igen gyönge alapon állanak s csak a masszóra 
értékének nagyságára figyelmeztethetnek bennünket. Egyik sza- 
maritán grammatikai írónál szintén találkozuk a szególnak pátach- 
ként való kiejtéséről, a miben épen az 'iraki (babyloniai) zsidókra 
hivatkozik. Egy másik pedig a és közt való különbséget nem 
ismeri, a mi mint sok más jelenség eléggé bizonyítja, hogy csakis 
a masszóra tette lehetővé a grammatikai megismerést s biztossá 
az olvasást. De a masszóra sem volt képes a kiejtésben egységet 
létrehozni, mert ugyanazon írásjelek, ugyanazon hangzók külön
böző országokban kölönféleképen ejtettek ki. Csak a masszóra 
megállapítása és a babyloniai pontozási rendszer elterjedése után 
látjuk rendszeresen föllépni a különbséget az iszlám és az európai 
kereszténység országaiban lakó zsidók kiejtésében. Rappoport9) 
és utána Berliner10) a spanyol-arabs és a német-lengyel kiejtés 
közt való különbséget a babyloniai és a palsestinai zsidók eltéré
seire vezetik vissza, úgy hogy a spanyol-arabs zsidók a babyloniai 
és az európaiak a palaestinai zsidók örökösei lennének. Ugyanazon

seken bei Hieronymus ezímii értekezésében, mely Stade folyóiratában jelent 
meg. Zeitschiift für alttestamentliehe Wissensohaft 1884. I. 34—83. 11.

7) Az i. h. 14—25. 1„ továbbá 26. 8 köv. 11. V. ö. Goldziher ismerte
tését a Zeitschrift dér dentsehen morgenlándiscben Ges. XXXIV. köt. 368. 
s köv. 11. A palaestinaiak kiejtéséről 1. Frankéi, Mebö ha-jerűsalmi 76. 
és köv. 11.

®) E munkákról s általában a szamaritánok nyelvészeti törekvéseiről
1. Geiger, ZDMG. XVII. 719 s köv. 11. A szamaritánok olvasása szerint 
Petermann kísértette meg egy héber nyelvtan megírását.

9) Kalir 10. j. Bikkűré ha-ittím X. 105 s köv. 11. Rappoport e helyen 
Kolir nmeiből kiejtésére, kiejtéséből pedig hazájára skar következtetést 
vonni. Némileg megerősíteni látszik ezt Kaufmann, Az érzékek. Adalékok a 
középkor physiologiája és psychologiája történetéhez (A budapesti orsz 
rabbiképző-intézet 1883—84. évi értesítőjében) 40. 1. 16. j.

lü) Az i. h. 27. s köv. 11.
25*
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372 8CHREINER MÁRTON.

föltevésből indúlt ki Luzzatto is, midőn a német zsidóknak kámecz- 
kiejtését, mint általában egész kiejtésüket a szyrekével hasonlítja 
össze.11) De ezen föltevés ellen szól, hogy a tibériási pontozási 
rendszer és kiejtés az egész diasporában annyira uralkodóvá lett,13) 
hogy a babyloniai pontozás rendszerét csak a mi korunkban födöz- 
ték fel és fejtették meg. A mi a kámecz kiejtését illeti, a mint 
föntebb láttuk, annak magyarázatára nem kell idegen befolyást 
föltennünk, a hangzóváltozás a héber természetének megfelelőiem 
is történhetett. A Hieronymus átírásai is bizonyítják a hangzók 
kiejtésének ingadozó voltát.1B) Arra is vannak bizonyítékaink, 
hogy később az iszlám országaiban is az ó-hoz közeledő kiejtést 
tartották helyesnek,14) a miben különben már Ben Ásér adataira 
támaszkodhattak.16) Ha tehát a palrestinaiak kiejtése mindenütt 
uralkodóvá lett, az úgynevezett szefárád és német zsidók eltéréseit 
a héber kiejtésben, más körülményekből kell magyaráznunk. Az 
európai zsidóknál teljesen elhomályosult az érzék a tiszta sémi 
hangok iránt, míg az arabs országokban lakó zsidóknál a rokon 
nyelv sajátosságai voltak zavaró befolyással. Ezeknek megvilágí
tására és bizonyítására szolgálhatnak a következő adatok, melyek 
teljességre nem tartanak ugyan igényt, de a zsidó kiejtés fejlődé
sének megismerésére adalékúl szolgálhatnak.

I. Nyelvhasonlítások.

Ugyanazon körülmény, mely a zsidókat képessé tette a sémi 
nyelvészetnek megalapítására és fejlesztésére, az arabokkal való 
érintkezés, nyújtott nekik alkalmat hangtani megfigyelésekre s e

n) öheb gér 92. 1. A kámecznek o kiejtését Frankéi is (Yorstudien 
115. 1. e j.) szyr befolyásnak akarja tulajdonítani.

lt) Épen ezért volt Ben Aser a legnagyobb tekintély. L. Baer és 
Strack bevezetését Ben Ásér Dikduke ha-Teamim-jához IX. s-' köv. 11- 
Továbbá Strack, Prolegomena critica in Vet. Test. hebr. 44. s köv. 1.

1S) pl. efron és efran (p^BJ?). Hasonlót olvasunk Sír-ha-sírim rabbában
2, 4-hez, melv hely más tekintetben is érdekes JHKH DJ? KHK *YK
t k  m nx 'by íaî rni rrspn (row  rónai paa) w k  naror* 
iö k  pap p-iapS pn* pinaS jtoö toiü S  miprc pirn - e w  

♦nan* ,l?p naiba^i rrapn
u) L. alább a 22. s köv 1. 16. j. 
l5) Dikdnke ha-Teamim, p. 25. m).
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BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSE. 373

szempontból való nyelvhasonlításra is.16) Ilyen megfigyeléseket 
közöl velünk Száadjá a Jeczirá-könyvhöz való commentárjában.17) 
Némelyek, úgymond, 42 betűt különböztetnek meg. A 2 2  betűn 
kívül, melyekhez még a 7 kétféle kiejtésűt18) és a 7 hangzót szá
mítják, felsorolják még a dád és zá’ betűket, továbbá a pét az 1HBK 
(Dániel XI, 45.) szóban, a lámot az alláh és a gimet a gábir szóban 
és a perzsa s-et. Mint Derenbourg már megjegyzi,19) Száadjá-nak 
ezen felsorolásából kitűnik, hogy a hehezetes D, D, 1, 3 betűket az 
arabs *>, £ betűkként ejtették ki. A Iámnak az alláh szó
ban való kiejtéséről Fachr al-Dín Házinak nyilatkozataiból tud
juk, hogy az különböző volt más Iámnak a kiejtésétől,20) ugyany- 
nyira, hogy némelyek a kétféle lám viszonyát, a dal és tá’, szín és 
szád viszonyával hasonlítják össze.81) Az szó fi betűjének

*•) Ilyent találunk Ibn Kurejsnél, Riszálá ed. Bargés et Goldberg
pag. 2.

17) Manuel du lecteur, ed. Derenbourg p. 207.
18) A is hozzászámítva.
lö) Manuel du lecteur, 210. 1. A hol az egész helyet megvilágítani 

igyekszik. Itt csak egy-két adatra szorítkozunk, melyek Száadjá szavait 
megmagyarázhatják.

*°) Maf&tlh al-gejb, ed. Bül&k 49. 1.: 

x^jyaÁJf cyÜLÜf ^ jc ŝt> Jjo ílsdJUJf

fjiüuf | » i í S u u a f l J !  cjÜlJÜÍ ^  ^
I p y f  JU> I  ̂fa A Ág > 

luJú jjLJUf KfaJLQf iáAJUJf syujűf
.áÜŰJf

**) U. o. 81. 1. &UÓ J y b  jJÜ ü  (iuuljJf

"ájumJ S j  *UaJ! J!<XH 'ájumjS  kíaxiJLÍ! p»̂ Uf ^Jf jüűijJf

j í ' j u  ^UaJfj jjLJU ! <■ y S ő 3  J f jJ I  jLnJf ^ jf

^ L mDI
xíóUaJí r^Jf Hús,!! r^J! J  oujcí J L J 3\ JJo

Lül^ Ul t>LoJf ájuj+jS'y * llaJf ^11 J ljJ !  xjumJ S '

J f f t ,  * UaJlj Jf j j f  iy u  |*yüf
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374 SGHREINER MÁRTON.

sajátos kiejtéséről már Hieronymus is tud 8S) s lehetséges, hogy az 
ő korában némelyeknél a & kiejtése olyanná kezdett fejlődni mint 
az arabsoknál s ezen szó S-je különösen ellentállott az aspiratió- 
nak,38) a mi a későbbi hagyományban sokszorosan nyilatkozik, a  
miért is még lesz alkalmunk e szó sajátos kiejtésével más íróknál 
is találkozni. Ki kell még emelnünk, hogy dád, zá és gim 24) mint a  
héberben nem létező hangok szerepelnek Szádjánál, a ki ezen 
nézetet, mely a Jeczira könyv adataival ellenkezik megczáfolja, a  
mennyiben a fölvett számon felül való betűket átmeneti hangok
nak akarjatekinteni.

Ilyen kitérésekre, minőt Száadjánál találunk a Jeczirá könyve 
magyarázóinak mindig alkalmat adott, s e körülménynek köszön
hetjük, hogy egy másik, korra nézve Száadjától valószínűleg nem 
távol éső kommentárban, mely Izsák Izraélinek tulajdoníttatik 25) 
határozott összehasonlítását találjuk az arabs és héber hangoknak. 
A helyet egész terjedelmében közöljük tartalmának tárgyunkra 
nézve való fontossága miatt.26) Miután a magyarázó a 'n'Tfi'D'*7'a'3

Ju  Lo p-gjfj ííijJLijl
Ugyanitt bővebben szól az alláh szó kiejtéséről.

M) Siegfried az i. h. 63. 1. Luzatto egyik levelében már utalt erre, a 
miből azt akarta következtetni, hogy a kemény és aspirált p  közt való 
különbségtétel, 8 így punctatiónk is nem palaestinai eredetű fiVTIX-
ed. Graber III. 345. 1.

*3) Talán nem véletlen, hogy a fi betö Zsolt. 25, 22. és 34, 23, 
melynek Ewald (Lehrbuch 122. 1.) külön kiejtést tulajdonít, szintén 
előtt áll.

*•) A perzsa sin alatt nem biztos, hogy a ^  vagy 'j érti.

aB) L. e commentárról Kaufmann, Geschichte dér Attributenlehre. 
173. 1. és a Revue des Études Juives 1884. a 126. s köv. 11.

*°) Dr. Kaufmann D. tanár úr szíves közbenjárása folytán a com- 
mentámak boroszlói másolatát (a boroszlói rabbiképző könyvtárának 193 
sz. kézir.) és az illető helynek két más kéziratból való másolatát használ
tam. Az egyiket Pietro Perreau abbé készítette a pármai, a másikat Dr. 
Loewe (Broadstairs, Kent) a saját birtokában levő kéziratból. Az olvasás
módokat B., P., L. botükkel fogjuk jelölni. A helyet részben közölte már 
Dukes Konteros Hamassoreth ez. munkácskájában, de ez nem volt hozzá
férhető. L. még Dukes megjegyzéseit e helyre, Philosophisches aus dem X. 
Jahrlmndert. 34. 1. a) P. b) c) hiányzik B*ben, d) így B. és L.
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BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSE. 375

betűknek kétféle kiejtéséről szólott, fejtegetését következőleg 
folytatja:

na b) snwn n'wai w n  onwj? wnn xaaan nrmx rni a) 
m ám on m sii ,npia 'n i jua nem  író n  c) xim '3-ij? pwba ix a  
p x  '323 n^JDie xrtr inax®  nwijnn s n m  *]:tsa n e  ja 
om D’napn bx* nixata: őr*© n ro n  o^aipn bxx n  .Stnw  
"txa 3naai to'aiw is toaw a'kp -'c pia )  ja mám a'ácp [a dj nxácn 
e) rrSi m án 1? tspa nam  naatj? ':ca mart xm  nbpaba rmpn 
■:ca m án xvn ,nbpobti n-npji n-Tsa anayi dijö? díjp "bi nciaj 
"B ,inaj na'u ja D'im n cia  [n-bi m án 1? n an  tm  dji nastp 
nBDin dtik w’ "a lax®  'a Sax mta "E nnaj 'a ruca ja f)  Sa':m 
ní'a npm npta -na ni íaa nnx naa n'anaan *]■** raSn g)i 
n w  xbx dj u h )  mana: nnx naaw vbs?x oanaa® íj^x ra b  
nSit o^aipn© 'sh j)  .tspaa a i  S^an^i utpS í j  oibdx nvmx 
aip'aa D’rjp a n  •yio'xai nutps o^jDiai d t i t  niaixn Sa 
omr- • -inana ja .tb-ti n a : ja ‘ra'jn on'Sp naain un* w i nnan  
na1?® Kjai p  prtr x js i nvn D'nBwna rroacr w tb  nrnBw 
rrm ixicni m) xbn onston  i) bxx d"“qjh  jwSa w  's  lá ix  bnk) 
anaa x'm o) uiwba xtin icro nm  iídbx uibx «; ’Snx p o i xnp  
n'm uwba ixx'n no'a rrni ojiw1? dk lanac'i xnp n’m n"bi 
pb rriaa ’Ja nxnpa p a  nnw ’» a  naS nt bai ,r\S~\ anaa 
® i nrmx DBa onxi i:nx o:®" 'a nvmxa o"aij?n np ui©  nnj? 
pania om n-sm S-a'jni n"'an a n  iá1? orxw nrmx v b v  vb 
nB n*'aa vSib*; i'amai o'j ix S-a'jnti n^ai rj ,tbtt nnn p) 
iB'üim ';ipírJ7i u) m r a i  f'D'D t) b‘t irm án  pwSa x ip :n  o®a dw 
rpbna -jnxn1? iísbh  iSi p n i t r i i  om nrmx "nw írSp on 
1X13113 r) " p ia  f 'x n i  ib d 3  p n x a  r) í r n  asw Si m w ^ 3  n n a m

■1:1 mSiB3 p s v  l a x  inti
«A betűk száma tehát nálunk 29, s ezen hét közül van 

olyan, mely nincs meg az arabéban, ezek a hehezetes béth

csak P. tn2Cn» e) & záljelben levő rósz B. és L. ben a homoe'telenton
folytán kiesett, f )  B ff) A zárjelben levő szók hemoeot. folytán B.
és P.-ben hiányzanak, h) B. D3ÖK» V D^BIDX’ i )  p - hiányzik
P.-ben, l) Q'w'Q'On B- L.-ben, m) P. H3KT1’ n> C8ftk 13bBK» de 
hogy helyes B. olvasásmódja bizonyítja L., a hol a két szó ^töBK 
romlott, o^P. P )^ . és L.*ben. P-ben hiányzik, r) kiegészítendő am int
következőből kitűnik, a) P. B. és L. t) így B. és L., P.
u) B.-néi, p. T- ^ p w h ) ;  v> B- p sn a c ö ’ *) p - irm an s*
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376 SCHREINfiR MÁRTOK.

"1(513 *,!l^-ben,27) a dágessel ellátott pé a ^  szóban 88) és a rés 
dágessel, mely a pahestinaiak sajátossága. # Vannak azonban az 
arabsoknak hangjaik, melyek a hébereknél nincsenek meg, éa 
pedig a dád a kadib szóban és az 'azim szónak zá’ja, (kadib pál- 
czát jelent és czadéval írják, melyre pontot tesznek, és ez külön 
hang, mely kissé hasonlít az aspirált daleth kiejtéséhez,39) továbbá 
a gubhá szónak éimje, (azaz a «homlok» szónok gimje, m ert 
gubhá homlokot jelent.80) De a ki azt mondja, hogy az arabsok
nak van még azonfelül egy betűjök, a lámed-álef, melyet egybe
írnak, az téved, mert a lámed-álef, habár egybeiratik, mégis két 
betűt képez, melyeket a rövidség okáért összevontak, minthogy az 
arabsok, mint egyetlen más nép sem arról ismeretesek, a mi sajá
tosságukat is képezi, hogy mindent rövidíteni szeretnek. Nekünk 
pedig többletünk van fölöttük a gimelben a gibbőr szóban és a  
pében a pdröcheth szóban81) [. . .], mely utóbbiak ajakbetük 
(azaz az ajkak által ejtetnek ki).8a) R. Izsák, R. Salamonnak fia 
pedig azt szokta mondani, hogy a héberek nyelvében a tibériásiak 
kiejtése szerint megvan a zá’ és a dád s az ’appadnő szót ’appaznő- 
nak olvasta zát ejtve habár írva daleth volt, továbbá vajadrechűt 
(Jer. 9, 2 .) olvasott s dádot ejtett ki, habár a szó dalethtel volt 
írva, mindezt pedig azért tehette, mert ismerte a tibériásiak olva
sásmódját. Azért hát az arabsokkal egyenlő számú betűink vannak, 
mert nekünk ép úgy mint amazoknak 29 betűnk van, ezek között 
három, melyekkel amazok nem birnak: a béth, gimel és pé, miért 
is a pé helyett béthet írnak, a gimel helyett kaft vagy gimet, s így 
a V^IB szót béthtel írják (a mi egy fűszernek neve, melyet taní
tóink sziszinnek neveztek s a mely görögül vlészkűninak hivatik.83)

") Gén. 1, 5.
*) Deut. 28, 4.
*®) A héber fordító magyarázó toldaléka.
®°) A fordító megjegyzése.
31) Itt hiányzik valami. Valószínűleg az aspirált béth volt itt meg 

említve, erre utal legalább a rákövetkező flVflBtP DHI*
3S) A héber fordító szükségesnek tartja ezt megjegyezni, mert nem 

volt külön terminus az ajakbetűkre.
39) E helyre nézve Kaufmann tanár úr a következőket volt szíves 

velem közölni: «A magyarázó szerint az arabok pulejumot 6-vel írnák. Ez 
egy illatos fűnek a neve, melyet a talmudban p£iQ-nek, a görögök pedig 
£Ur((jxouvtQV-nak neveznek. Hogy a görög ,'3Aríaxouviov és a latin pulejum 
ugyanaz, Aszáf és Donnolo által tudjuk (v. ö. Steinsehneider, Donnolo. Phar-
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BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSE. 377

Ők pedig két betűvel több fölött rendelkeznek s ez a gim és gain, de 
ha bővebben akarnók fejtegetni a hangok különbségeit a mi nyel
vünkben s az övékben e könyvben igen hosszadalmasaknak kellene 
lennünk s eltérnénk a czéljához vezető útról.*

Commentátorunk ezen összehasonlításai a Száadjáéival több 
pontban érintkeznek. A héber nyelv sajátos hangjainak csak az 
aspirált béthet, a dágessel ellátott pét és rés tM) tekinti, melyekhez 
azután a gimelt is csatolja. Izsák Izraéli az szó kiejtésének 
egy másik sajátosságáról beszél, mint azt Száadjánál láttuk.85) 
A mit a 1DTT1 szó kiejtéséről mond, másutt nem található. 
A lámed-álef kiejtéséről való nyilatkozata valószínűleg a Száadjá 
adatának teljes félreértésén alapúi, a kinek commentáiját szerzőnk 
használta s a ki ellen mint másutt, úgy itt is polemizál, habár ez 
alaptalanúl történik, mert a mint láttuk Száadjá kétféle kiejtést 
ért, s nem Írásmódja miatt tekinti a lámed-áleft külön betűnek. 
A dád, melynek kiejtése igen hasonlított a zá’-éhoz az arabs nyelv 
egyik sajátosságának tekintetett az arabok által, sőt ismeretes a 
prófétának egy mondása is azokról, a kik «dáddal beszélnek*.86)

makói. Fragmentq 137. 1. n. 31.). Hogy pedig a talmudi pQiQ szót a latin 
pulejum által szokták fordítani, bizonyítják Hasi és az Arúch, 1. Löw, Ara* 
maische Pflanzennamen. 207. l.«

•*) A rés ezen kétféle kiejtéséről 1. Dikduke ha-Teamim 7. és 82, 1. 
Frankel-Graetz, Monatsschrift für Geschichte und Wiss. des Judenthums 
1872. 280 b köv. 11. Bacher, Ábrahám Ibn Ezrá mint grammatikus (Az orsz. 
rabbiképző értesítőjében (1881) 61. 1. 28. j. Ugyanazon szerzőtől, Abulvalid 
Merván Ibn Ganáh élete és munkái s szentírásm. forrásai. (Az orsz. rabbi - 
képző ért. 1885) 52.1. Maga a commentator más helyen igy nyilatkozik ró la:
n x n p a i © -npn p s ^ a  j^ p a n  on  m a o i S m r  p x  ’ ja i 
no n tn  bbz ba x vbp o ^ a e m  ia  p o in o m  p rT ra n  om  nS :nn 
w —n m  rm in ®  ’b1? p a ca  >6 i jt ik  pavb T iS a v n p T  *b 

■w S a ipa i w r r  patoa ía a  x in  m ra p m
M) V. ö. Manuel du lecteur 210. 1. 1. j.

**) Fachr al-Din Kázl, Mafatih 49.1. oLóJí sLuú&í ^  f U JUft^UíáűL*JI
V* w w

1+gÁAj aJLöla. auJU J jo j  í^LöJÍ JJxo y
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378 SCHREÍNER MÁRTON.

A mit commentátorunk az arabs átírásokról mond, azt a tények, 
mint alább látni fogjak, igazolják.

Ilyen nyelvhasonlítások későbbi időkből is maradtak ránk.87) 
Nevezetes, a mely Simon b. Gzemach Dűrán Magén Abőth czímű 
encyclopaedikus munkájában van.88) Ő is ismeri az 1HBK szó Tjének 
sajátos kiejtését, mely az arabs zá’-éhoz hasonló.89) Vannak hangok, 
úgymond, melyek a héberben hiányzanak, mint pl. azon betű, melyet 
az arabok gimnek, a «keresztények* pedig jenek neveznek, melyet

^ 4  ^  íUáJf ^  L gjt

üL *  oLáJI y jcuo^  LJUJf LUiJI ^L JÜ Í vjyb

JeLwjjl oLőJf lő j

>̂/o _r | ■■■ H IcV^^ l

S^LoJI XxÁfi JU  \jOyjgJCKK jLőjf ^ Jx ü f ^jí
p %

xgjl m»»H Ly3 l»-> oulÍí oLaJü {Jjlaj ^ jo ül
A dádnak kizárólag arabs 
voltáról szál Szujúti is, 

oLőJI fy $  v jy iK aUÜ 8j  saMaxáfcf 1*jô  (JLü

A hely Ibn Fárisznak egyik jvo^f ^jLw {SXc. Hj^oiLo
munkájából van idézve, a kinek tendenttájáról 1. Goldziher, A nemzetiségi 
kérdés az araboknál 25. s köv. 11.

37) L. Maimúni szavait Kóbécz II. 23a, Efódi, Ma'aszé éfód 34. 1. a 
következőket mondja: HÖ nijnJTI D'TtKH iT O ltt^a IKJttS" ”133 H ím
103 n : a n  n o n '  tű i  n a p n  p w b n i a n a a  n iw ttu n  n b x  r b n  n r n i t o  
oiv. n jru n i)  n ijru n i n w b w  n v n u n  n iy u n n a  n o n ' d^ ö i “ in p w b w  
Sftjátoágos, hogy ,n c® n  [m p u n a ]  n i jru n a  n n s  ' i?K pa® 'm  r t e - n  * p n
a mássalhangzót np13ft*nak nevez. V. ő. alább 17. 1. 48. j., a hol n jflan  
kiejtést jelent. Az arabsban hiányzó ajakbetű alatt a £ -t érti.

M) A helyre Kaufmann tanár úr figyelmeztetett s a munka livornoi 
kiadásában az 53. b. 1. kezdődik, a hol a héber nyelv hangjairól értekezik, 
különösen Abulvalidot és Ibn Ezrát használva.

” ) n p a n o ö  k t t o  o ^ a m a n a  r m  n s n  m a  íw a t r '»  p í r b a  u n  
w n  S tr  h  n a n p  *a k t i  n b a p  "a o n o n n  r r t o b  n  n m p  p a  

♦SapaET1 p t rS a  n s n n  n w  n a n p a  i n s a  - S ík
A mássalhangzóknak mind az öt csoportját három osztályba sorozza: 

a kemények ÍQ ^ a a ^  a félkemények lágyak osztályába (O ^p).

v>JI 8(\j(Xw »LiőJf̂  t)l<óJí
ApMuzhir fi ‘ulúm al-luga ed. Búiák I. 104:
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azután vagy gimellel kell a héberben átírni, miután az araboknál 
nincs meg ez a betű, vagy pedig jóddal, a betűnek a keresztények 
által használt megjelölése után indulva. A gimellel való átírás 
annál helyesebb, mert az arab szókban a gimelnek gim felel meg,
mint pl. *H3 nraa — szókban. Itt kiemeli
azután azt is, hogy az arabsban nincs meg a hehezet nélküli fi, a 
v*i-t azonban, épen úgy mint ehá’, ha* és cajint megkettőztetik. 
Lehetséges náluk a kainak kemény kiejtése hangzó után is. Van 
még az arabsban két betű, mely a héberben hiányzik, a ehá’ és a 
gain,40) dó a keresztények 41) nyelvében sincs meg, az utóbbi azon
ban a görög gammának 4a) megfelelő hang. További fejtegetéseiben 
Dűrán a betűk alakjáról szól, melyek után kortársainak kiejtésére 
tesz megjegyzéseket.48) Nagyon hibás némely betűk kiejtése, az

") o rxi p m  póniam  n rm x 'a b*yav' pwba n m  
wa'j [ws-a rbSk onaiK on©a p  |v p©*?ai SSa  o n xu n  p©Sa 
Msab otci-i 13KV3 o n  b a * b 'b t u  'h* n v n u ó  i:S p * uxi 
nniK onsaa ijk p n  p i rrbp n©* ipa nmx pana iát k“3 p© Sa

'ír rrhs -iwk ipa
41) Északafrikában élő szerzőnk a tkeresztyének* alatt a román népe

ket érti, kiket fejtegetése folyamában Qij^p-nek is nevez. L. alább a 46. j.
4*) A görög álfabétára a következő megjegyzést teszi kapcsolatban a 

betűk elnovezésével más nyelvekben: n r m « n  n m x  o n  i*?ki

•0 n m i*  m a rn  n w  a T n rn n o  n n s n A  p ro  n i w  nnb im p a i 
□n Sdk m a r  anb t r  D^Rptwni naba n tr m n  ov by dk 
ia t& ro n &  |v  jwbz p i  ♦ ♦ ♦ róna ona í a r r  ufy\ i33i t t ^ ö M i 33 
x rh i kot wra kö̂ k 13311^0 2133 Kin onö upatPi Tiöbro 1300 
'iái nsn '33 kot pi női 'aa Kto-m nei .rsa ksSk pipi ikot pi
Tehát a bétát v-nek és a gammát j-nek olvasták. L. még a köv. jegyzetet.

“) Migén Abóth 54b. ffl'ITOtn ílJCp JV'jna VlU ©13© niH
o'SinwTi ona n a 1? p i bnj p’B ia o^a-ipn nm* D'jin n a  'a nr 
o'bto©'n p i otibw pián pnna nmx 0'jin O'ipi'm oaina O'jawn 
laa otib© piana o^a-ipn m in nem  rrani D ninxa D'»i©n 
p » o  o,:3i©no,l?»n©,ni nni' p'B-ia nj© tspaa ns-i © ro  n©vm  
x-k© Sn: ©13© rm r in  oastp on n-:in© i03 nm* D'jin nnrun  
irrP n  p  nn’n xbi d’jb oi©3 rnn rraro rrsn  m n  rmn© 
ma© on'1?* ipnpinw maian p i . . . .  ni n-m ia r» a  urrma 
di©3 n a  í t í o  kS© rran D'jin on app' prnr om ax maxn 
on n'TiBon "a np r 3"P m sas laa cnrtx ma© nam a p l o'jb

Digitized by LjOOQ Le



380 HCHREINER MÁRTON.

arabs zsidók, úgymond, a vávt az arabokhoz hasonlóan igen lágyan 
ejtik ki, míg a dágesnélküli béthet csak valamivel keményebben 
a dágessel ellátottnál, a mely utóbbi helyes is. Határozottan hely
telen a román országokban lakó zsidók kiejtése, a kik a vávt 
ugyan keményebben ejtik ki, de épen úgy az aspirált béthet is. 
Hogy az utóbbinak kiejtése különbözött a vávétól, bizonyítja a 
hagyomány44) és azon körülmény, hogy a bibliai nevek és más 
héber szók, mint pl. szebáóth, melyek más nyelvekbe átmentek, a 
vávtól különböző kiejtésre utalnak. A spanyol zsidók őrizték meg 
tehát legtisztábban a helyes kiejtést, a kik csak a szó végén ejtik 
ki az arabokhoz hasonlóan a vávt. A lamednek ő is kétféle kiejté
sét ismeri,45) de ez nem függ össze azzal, a mit fentebb Száadjánál 
láttunk. Fejtegetésének egyik adata 46) nevezetes bizonyítékot szol-

'3  nVnn m xisn a “tok n m rm  is ®  Sdö n ni' n n  d jw S  by m p n
Tovább még a kővetkező r j l  OTIBBH n ip 3 1 3  H B m  r r a n  D 'jin  
megjegyzést teszi a görögök kiejtésére : 0'31’n  '3  'JU H ' n t 713TI3® m x i
rr a n  n a 'j k jto  nm p anw n S  larwnpB anb® m a  a m p  
D'bp® n j» a a  n i3n 3i  on p i n-nnn vki im n p s  p -rrn  
n  n x -ip s  ncn n^sn m n p  n sp  D"prui [ h l fej. 2. m.]
így akaija Dúrán bizonyítani némileg a béth v kiejtésének jogosultságát. 

**) Itt utal a Beráchőth 15b. adott szabályokra.
") ü. o.
**) r\2üb omrn pa D̂ anpn p*a bm tzrotr Ss: nam 

rwvn rnm n"non nsnan pa n^naa ontr nan pírba ô ann 
'pm 'ami 'ion *0 ^̂ pm *pn njnan pai ■natm ptrn nsnan pai 
onut cttw ö om mmrr 'nm abwb om* ü'.Yjaa on 
sa rna vrav nt on1? ama arrm  n^wn DHiTn nt 'öbi dy\yb 
enimm pntt oSin oipoai p*m Dipaai bnp pip nns oipoa 
D&atpa m?önw "ktsktt ^pk *tkö nto onnta ô npn pne D̂ aanrn 
n n  laa 'jrn *b\ 'an naa *pn tuoaö jw  xaaaa nisbnna on 
mwb pK bnx rnsrb ub\y  pn nm 'tón laa ntnan 'nn kSi
A hangzók felosztásáról, a melynek alapján 4*)j n "O n  *,3BÖ S*?a npiaHH 
Dür&n magyarázatát adja, még alább lesz szó. alatt a
román népeket kell érteni. L. Steinschneider, Jüdische Literatur, ErBch és 
Gruber encyclopaediájában II. S. 27. kot. 425. 1. Ilyen értelemben fordul 
még elő az pl- Maimúninúl is, Kőbécz II 27. col. c. Az arabs
O ^ .  szót «particula» értelmében vagy szóval szokták fordí
tani (1. pl. Prófiát Dúrán, Ma‘aszé éfód; ed. Friedlánder et Kohn 32. lap

— open m« npisn nbzb mp n^ap  ̂n w i  'nn nam)
s így jutott a szó a «betü» jelentéshez.
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gáltat arra, hogy az arabsok közt élő zsidók kiejtésére a rokon 
nyelv hangjai zavaró befolyással voltak. «Az arabsok, úgymond, 
különbséget tesznek a teth és a dágessel ellátott távnak, a szin és 
czádé, a kaf és kóf hangzóinak kiejtése közt, a mennyiben a teth, 
czádé és kóf betűket mindig magasabban álló hangzóval látják el, 
a dágessel ellátott távt, szint és kaft alantabb állóval s ezáltal a 
köztük élő zsidók nagy hibát követnek el, mert a pathach helyett 
szególt, czéré helyett chireket és chólem helyett sűreket olvasnak, 
a mitől a román országokban lakó zsidók nagyon óvakodnak, 
habár lehet, hogy a betűk maguk különbözők a kiejtésben, mert a 
p kiejtése nem olyan mint a 3 -é, sem a tT kiejtése nem olyan mint a . 
¥-é, sem pedig a dágessel ellátott n  kiejtése nem olyan, mint a tO-é, 
ők pedig (a román zsidók) nem tudnák köztük különbséget tenni, 
de ezért nem szabad a hangzót megváltoztatni.* E szavaiból, ha 
nem is fogadjuk el a tény részletes magyarázatát, eléggé kitűnik, 
hogy az arabs nyelv nem csak a mássalhangzók, hanem a hang
zók kiejtését is befolyásolta, mert a zsidók az arab kiejtésnek 
némely sajátosságait átvitték a héberre. Maga azon körülmény is, 
hogy a zsidók a Dúrán által említétt betűk közt különbséget tettek 
arabs befolyásra utal, mert a különbség az európai zsidóknál 
eltűnt, a hangzók kiejtésében való ingadozás pedig határozottan 
az arab hangzókiejtés által jött létre.

Ugyanazon tendentiával. a mint azt az eddigieknél láttuk, 
hogy tudniillik a héber nyelv hangbeli tökéletességeit kimutassa, 
alkalmazza a nyelvhasonlítást egy későbbi, de azért önálló gram
matikus, Ábrahám de Balmes.47) Szerinte különösen bizonyítja a 
héber nyelv tökéletességét, hogy benne mind a hangok megvan
nak, míg más nyelvekben egyik-másik hiányzik. A legmélyebb 
torokhangtól az aleftől egészen a vávig, a legkülsőbb ajakhangig, 
mind a hangok megvannak benne. Még azt sem lehet ellenvetésül 
felhozni, hogy az arabsban és olaszban pttl 1 ) megvan a g hang, 
míg a héberben hiányzik, mert az italiai s proven<;al kiejtés szerint 
a dágessel ellátott jód az arabs gim kiejtésének felel meg,48) míg a

4T) Mikné Ábrám, ed. Velencze 11a s köv. 11.
4S) A jód kétféle kiejtéséről szól Efődl is, Ma'aszé Efőd 3G. 1.:

ro 'n n  psKaia u n  m p j uros '3 sin  -n n  bip nbcan  djök 
i * o" i m  t iv ö  Sips nsTin n b n ro i o>n o;k íea  t iv d  bipa

Digitized by



382 SCHREINER MÁRTON.

szefárádbeliek a fönt ponttal ellátott gimelt ejtik úgy ki. Az előbbi 
kiejtés hívei azzal okolják meg ezt, hogy a dágessel ellátott egy 
hiányzó hangot pótol, mire az utóbbiak az felelik, hogy a dáges 
ép úgy, mint többi betűk kiejtését nem változtatja meg úgy a 
jódét sem, kivéve a 6  aspirálható betűt. Saját olvasásmódjukat 
pedig azzal támogatják, hogy a <j kiejtése sokkal közelebb áll a 
gimeléhez mint a jódéhoz, s azért adták vissza e hangot a gimel 
által s jelül pontot tettek reá. De Balmes tanítója Szár Sálóm a 
betű alá tette a pontot, mint az arabok a gim alá. Hosszabb meg- 
okolás után de Balmes a szefárádbeliek kiejtését mondja helyes- 

t nek, mert az ellenkező esetben a Jeczirákönyvnek legelső sorban 
kellett volna említenie a jődot a kétféle kiejtésű betűk között. 
A szefárád kiejtés helyessége mellett szól az is, hogy TOTM (Gene- 
zareth) szót más nyelvekben </-vel ejtik és nem g vei. Tehát ezt 
kiejtést, a mely Apuliában, Görögországban, Franczia- és Német
országban is el van terjedve, kell megtartani, nem pedig az olaszok 
és prove^alokét. De mindnyájuk nézete szerint a g hang megvan 
a héberben.

Nem egészen világos, hogy grammatikusunk itt a bibliai 
szöveg kiejtéséről, vagy csak mint Simon Dúrán, átírásokról szól. 
Az utóbbi mellett szól a (110.) SOT m iO  HH KSTlön MSbxTH kife
jezés, de az egész összefüggés és maga a bizonyítás ezélj a, hogy a 
héber nyelvben a g hang megvan, továbbá az olaszok és provemja- 
lok jód ki ejtése ellene szól. Ha a héber szöveg kiejtéséről van szó, 
találó bizonyítékát látjuk benne azon hatásank, melyet a zsidók 
által beszélt nyelvek azok héber kiejtésére gyakoroltak. Míg Simon 
csak a g hangnak Dűrán} vagy1 által való átírásáról beszél, de Bal
mes már arról értesít bennünket, hogy az illető betűket héber 
szövegben is úgy ejtették s hogy mindegyik a maga kiejtése mel
lett kardoskodott.

Egy másik betű, melynek meglétét a héber nyelvben de 
Balmes bizonyítani akarja a görög y. A hehezetes kaf szerinte az, 
mely e hangnak megfelel, s nem egészen alaptalan állítása, mert az 
alexandriai bibliafordítás legnagyobbrészt /-vei írja át a kaft. A ró
maiak (olaszok), úgymond, e betűt épen úgy mint a kappát és zitát 
átvették a görögöktől, csakhogy rosszúl te-nek olvassák, a mely 
hangnak tudvalevőleg más betű felel meg a görögben. Különben az

•w S  ián ' D T ű ijn i o'TBwteTO "a1? (i3) 't?att* m a t t  o :d k  . . .  
■iái rroTin 'w k -o  írS x x  n*? nwa njrunn ktii r m  njmn p u n

Digitized by LjOOQ le



BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSE. 383

újgörögök ejtik azt ki még leghelyesebben, lágyan, gyöngébb 
hehezettel.

A hangzókról is szólva, de Balmes újra utal a héber nyelv 
phonetikns tökéletességeire, megczáfolva az ellenvetéseket. Ilyen 
ellenvetés pl. az, hogy a héberben nincs meg a qu, a mely azonban 
az átírásban igen pontosan pótolható, a mit az olaszról nem min
dig lehet állítani.

II. Grammatikai elméletek és szabályok.
A kiejtés fejlődését, mint említettük, a zsidók által beszélt 

nyelv befolyásolta. Épen így függnek a hangok kiejtéséről való 
elméletek a héber nyelvészek által ismert grammatikai theoríáktól, 
a szabályok pedig, melyeket egyes kiejtésbeli sajátosságokról 
masszórétáknál és grammatikusoknál találunk, részben meglevő 
hagyománynak tekinthetők, mely azonban módosul, részben pedig 
a kiejtés későbbi fejlődésének nyelvészeti elismerései. Ezen elmé
letek és szabályok közvetve és közvetlenül számos adatot szolgál
tatnak a héber kiejtés történetéhez, miért is legalább fejlődésük
nek főbb phásisain végig fogjuk azokat kisémi. Egyik nevezetes 
példáját annak, hogy az arab grammatikai elméletek mennyire 
befolyásolták a zsidó grammatikusokat, a hangzók elméletében 
látjuk. A masszóra és a régibb grammatikusok «hét királyról* 
szólanak, így nevezve a hangzókat ellentétben a sevával, mint 
szolgával. Ben Ásérnél*) találkozunk először e hangzóknak azon 
felosztásával, a mely szerint azoknak három csoportját kell meg
különböztetni, a fölemelkedés, leereszkedés és megállapodásnak 
megfelelőleg.a) De épen úgy mint Ben Ásér nyolcz pontozási jelt 
(niTIpí) különböztet meg, a hét hangzót és a sevát, úgy Szibavejhi 
i s 8) a mássalhangzóknak nyolcz kiejtési módját (így fordíthatjuk

*) Dikdüké ha-Te‘ámim ed. Baer et Strack 34. a köv. 11.
*) (odiáaJ!) n a a  - jm  nviro dtiw ikik ( ^ y t)  o n n  -p n  

u i  m m  'k na rvnwi? ( v - 3*-'1) 3,J£n^ rvroo
3) Szibavejhi Eitábja, H. Derenbourg kiad, 1. s köv. 1. Ben Asór 

Dikdüké ha-Te‘áraimja az arab grammatikának és terminológiájának befolyá
sát gyakran feltűnő módon mutatja, pl. osak az idézett hely folytatásában

— imxttn Dtrn n  paprr pap ik ; ̂  — nü'im nb

Digitized by



384 SCHREINER MÁRTON.

csak a szót) különbözteti meg, a három hangzót és a
gezmát kettő-kettőnek véve, a szerint a mint eredetileg a betűk 
kiejtésére szolgálnak, vagy pedig a hajtogatás által látjuk el azok
kal a mássalhangzókat. Az arab grammatika befolyása4) folytán 
történt tehát, hogy a zsidók is hangzóikat is három csoportra osz
tották. Egészen határozott kifejezést ád ennek a felosztásnak 
Abulvalid Mer van Ibn Ganáh Eiszálá al-takrib va-l-taszhil czímű 
munkájában.6) Szerinte három alaphangzó van, az u, i és a, az 
első megfelel a tűz fölfelé való mozgásának, a második a kő lefelé 
való mozgásának, az utolsó pedig a körforgásnak. A legmagasabb 
helyet foglalja el a sűrek utána következik a chölem, kámecz, 
szegól, mely utóbbi a pátach felé hajlik,6) azután a pátach, ezeré 
és a chirek. A ezéré a pátach és chirek között áll, de mégis inkább 
lehet a chirek származékának tekinteni, mert némelyek a chireket 
tényleg a ezérehez hasonlóan ejtik, a mint ezen változást sok jövő 
idejű alak is mutatja. Itt Abul valid azon jelenséget tartja szem 
előtt, melyet fönnebb Simon Durannál láttunk felemlítve, az í-nek 
é-be való átmenetét.

Abulvalid fejtegetései ezen elméletnek nagy elterjedést sze
reztek. Találkozunk vele Ibn Ezránál,7) Jehűdá ha-Lévinél8) és

— áüJuol ; LgjJf — DVH
•"BCttp “  t^áűue. A Baer által e szónál idézett m nÖ  kifejezés Menáchém 
b. Száruknál ;^pj£-nek olvasandó (a Maohbereth 2i. lapján IflVinÖ h. 
olv.) és megfelel az arabs -nak. Az egész fejezet érdekes világításban 
tűnik fel, ha Szibavejhi Kit&bjának első fejezetével összehasoniítjuk.

*) L. még Fachr al-Din, Mafátih I. 71 1. Lcl>!

auöuCÁJf L^ájuóÎ  U&fjSf
lásd továbá a 36. s köv. 1.

5) Derenbourg Opuscules et traités etc. 274. s köv. 1. V. ö. Deren
bourg Bevezetését XXXI. 1.. Bacher, Abulvalid Merván b. Ganáh élete és 
munkái 8. lap.

•) Itt az arab ’imálára kell gondolnunk.
7) Bacher, Abrahám ibn Ezrá mint grammatikus 56, s köv. 11. Az ő 

befolyása alatt is áll Simon Duran, a ki szintén fejtegeti ezen elméletet 
Magén Ábóth 54. b. s köv. 1. Szavaiból különösen kiemelendők, a miket az 
arabokról mond:
ra e rra n  n ro jn n  w i naSa n n m  -j o n 1? f f '  d '^ kpow ' íti 
■r r  p i'n S  na  uponw ’i  n rp w n  rrow m  p-nw bi nSinS n a
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a névtelen jemeni grammatikában.9) Ibn Ezránál és a jemeni 
grammatikában, épen úgy mint Abnlwalidnál a három alaphangzó 
elnevezése a beszédszervek mozgásával is összefüggésbe van hozva.

A három alaphangzónak ezen föltevésével találkozunk de 
Balmesnél is.10) Ingadozik ugyan, hogy ezen nézetét az arab zsidó 
grammatikusoknak fogadja-e el, vagy aKimchi theoriáját, de végre 
mégis az előbbihez csatlakozik. A három hangzót az ajkak moz
gásával hozza összefüggésbe s így eltér Ibn Ezrá magyarázatától, 
a ki a hangzók elnevezéseit a nyelv mozgásából magyarázza.11) 
József Kimchi az európai grammatika példájára «öt királyt* (hosszú 
hangzó) és öt «szolgát* (rövid hangzó) különböztet meg s így át
veszi a sevá elnevezését az általa rövideknek tekintett hangzókra. 
Ugyanilyen befolyás alatt áll Pró fiát Dúrán is,12; midőn öt hangzót 
különböztet meg a kámeczet a pátbach-al, a szegőit a czérével 
egyenlő kiejtésűnek tekintve. így látjuk a zsidók által beszélt 
nyelvnek befolyását a grammatikai tudatra s a hangzók kiejtésére.

Egyik nevezetes példája annak, hogy a kiejtésre nézve helyes 
alapon álló törvények hogyan keletkeznek és fejlődnek, a sevá 
kiejtése. Hogy az nem ej tetett ki a legrégibb időkben egyenlően, 
hanem kiejtése a legközelebbi hangzó vagy mássalhangzó szerint 
módosúlt, bizonyítják az alexandriai fordítás és a vulgata átírásai. 
De már Ben Ásérnél18) pontos szabályokat találunk a sevá kiejté
séről. A szó elején ha nincs métheggel ellátva e-nek, ha igen a-nak 
kell olvasni. A torokbetűk előtt, akár van méthegje a seváuak, 
akár nincs, mindig a hangzóhoz hasonlóan ejtetik ki, melylyel a 
torokbetti el van látva. A jód előtti sevá i-nek hangzik. Némelyek 
bizonyos esetekben sevá helyett chatef kámeczet vagy chatef

"vb k ^ k  m a m á n  a rt1? p n  nne*? na  íw o n a n  n ia rn n n  
.n jra m  Sp m ia n  rm x a  kS n io ip a n

Az Északafrikában élő író tehát a fathának é kiejtését, vagyis az iinálával
való kiejtését is említi. A nniMH* ÍTQ5É',r n  kifejezések itt is az
arab hangzók elnevezésének felelnek meg.

8) Bacher, u. o. 57. 1. 2. j.
*) Manuel du lecteur, 56. s köv. 1. V. ö. Derenbourg levelét, Jti-

dische Zeitschrift IX. 152. 1.
,0) Mikné Ábrám foL 14a.
n ) Bacher, az i. h.
19) Ma'aszé éföd 34. 1.
14) Dikdüké 12. s köv. 1.
Philologiai Ködönj. X. 4. 26
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páthacht olvasnak. Chatef páthacht kapnak néha a mássalhangzók, 
ha ugyanaz a mássalhangzó következik utanok.14) Ugyanezen sza
bályokat többé-kevésbbé módosulva találjuk Chajjugnál15) és 
Mózes Ibn Gikatilla toldalékaiban annak Széfer ha-nikkűdjához. 
Chajjug szavaiból itten egyúttal az is kitűnik, hogy a kámeczet 
nem a-nak, hanem ő-nak ejtették. Azt mondja ugyanis,16) hogy 
•egy sevá mobile, mely után gutturalis betű következik, mindig a 
legközelebb utána következő hangzóhoz hasonlóan ej te tik ki, bár
melyike legyen az a hét hangzónak, kivéve a kámeczet, mert a 
legtöbb szóban nehéz így a sevát a kámeczhez hasonlóan kiejteni, 
s azért páthach-al ejtjük ki, mint pl. ,-,TSP stb. szókban, me
lyekben a sevát nem kámeczczel, mely utána következik, hanem 
páthach-al ejtjük a könnyebbség kedvéért*. A jemeni grammatika 
azonban, melynél a sevá kiejtésére vonatkozó törvények17) a Ben 
Áséréivel egyeznek, épen úgy mint ez, nem ismeri ezt a szabályt, 
s szerintök kámecz előtt rövid kámecz gyanánt kell a sevát kiejteni. 
A jémeni grammatikában már azon eltéréssel találkozunk az előb
biektől, hogy a métheggel ellátott sevát chólem vagy jód előtt, 
chólemnek és chireknek kell olvasni, továbbá, hogy a többi (a 
torokbetűkön és jodon kívüli) betűk előtt mindig «könnyű* 
páthachnak kell ejteni,18) ha pedig métheggel van ellátva, úgy 
mint a páthacht.

Mind a sevá kiejtésére vonatkozó szabályok azonban idővel

M) U. o. 31. 8 köv. 1.
l5) pH pT  'HBD n trS tr  ed. Nutt 4. s köv. 1. Dukes kiadásában 

szintén a 4. s köv. 1* Bővebb tárgyalása a sevának Nutt kiad. 130. s köv. 1* 
A HUH HSD épen idézett helyének befolyása alatt áll Ibn Gikatilla a 
131. 8 köv. 1.

*•) L. Baer, Metbegsetzung, Merx Archivjában I. 59. 1. 1. j. A hely
nek eredetijét Jastrow kiadta, Abu Zakarijá Jahjá b. Dáwúd Hajjug 20. 1. 
Idézi Efődl, Ma‘aszé Efód 175. 1. Hogy a kámecznek az o-hoz hasonló 
kiejtése igeu el volt terjedve már fönnebb említettük s minden időben a 
legkülönbözőbb íróknál találkozunk vele. így Ibn Ezránál is, Bacher az 
i. h. 34. 1. 7. j. 1. még 58. 1. Ibn Ezrá szerint a helyes kámeczkiejtést is 
a tiberiásbeliek tartották fenn. L. fentebb 377. 1. 34. j.

,7) Manuel du lecteur 61. s köv. 1.
,K) A szerző igyekszik itt egyúttal azon nehézséget is elhárítani, hogy 

miért nem írunk hát a sevá helyett chireket, chatef páthacht vagy páthacht. 
Ezek azonban csak a nevezetesebb eltérések Ben Asértől.

Digitized by LjOOQ le



BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSE. 387

legalább az európai országokban19) a héberül olvasók tudatából 
kivesztek s mindenütt, a hol a sevá egyedül állott (nem kámecz- 
czel, páthach-al, szególlal összetóve) rövid e-nek ejtették. Legelő
ször veBzszük ezt észre Profiát Durannál.20) Ő csak egy a szególhoz 
közel álló kiejtéséről tud a sevának és a torokbetük előtti kiejtés
ről. s itt épen észrevehetjük, hogy a kámeczet nem ejtette o-nak, 
mert a D*nptj7, 0nj?j szókban a sevát a rákövetkező hangzóhoz 
hasonlóan ejti Chajjug szabályával ellenkezésbe jőve. Ha daczára 
ennek de Balmesnél ismét találkozunk Ben Ásér szabályaival, 
ezek csak a grammatikai irodalom e kitűnő ismerőjének construc- 
tiói, a kinél azonban még újabb eltéréseket is találunk. A szegól
hoz közel álló kiejtést nem is említi, a sevá, mely sem torokbetü, 
sem jód előtt nem áll, páthachhoz hasonlóan ejtendő, ha pedig 
ga'jával van ellátva, a következő magánhangzóhoz hasonúl. 
Szerinte tévednek azok, a kik ebben az esetben is páthacht akar
nának olvastatni, pedig mint láttuk, e szabály Ben Ásérra megy 
vissza. Így változnak e szabályok a grammatikusoknál.

Még tisztábban láthatjuk egyes önkénytelenül keletkező 
kiejtésbeli sajátosságoknak, szokásoknak a grammatikusok által 
való szentesítését egy jelenség törvényeiben, mely ugyan a nyelv 
természetében gyökerezik, de valószínűleg későbbi eredetű. Ez a 
jelenség a mássalhangzók elnyeletése. Chajjugnál21) is találunk 
már szebályokat az «elnyeletésröl», s ez alatt épen úgy a szók kö
zepében végbemenő assimilatiót érti, mint a szó végén álló mater 
lectionisnak a következő szó elején álló dágessel pótolt s általa 
supponált elnyeletését. így magyarázza meg az általa felhozott 
helyeken22) a dágest a szó elején és Exod. 4, 2 . meg Jesájá 3, 15.

lw) Simon Dűr&n, Mágén Abóth 55a. szintén fejtegeti e szabályokat.
*») Ma‘aszé Efód 34. 1. npW1? ínjTUn STpAlS Klttn D3ÖK

....... onnan bbaa ima tó n-ixp "inr ?a« buon
iöb vby aan iw  mxn nsnri*? nrump non p'nrw by Kamrai
Előbb pedig ezeket mondja: ♦on^iti m r c  m p a  - ikb - in a  o n p t r  o n p a
trönn nnrw nijnan w  jKaav 'tb  wno bnana i&ik d:öki 
riana nacm rtncnö onna: w w  îaom rapn om onaun 
S-r̂ ön ra hnarfn viöwnS «mpn ptr̂ a irtain capai trpnö
Ilyen határozottsággal és a helyesség .n iK T in t í i n  n i íT P n i tT P Ö n 
ilyen tudatával nála lép fel először a kámecznek d kiejtése.

#1) Mindkét kiadás 8. lapján.
**) Csak Deut. 11, 11. a D ^ 'n r j t^ r i  szókuál nincs meg a mi kiadá* 

sainkbn a dáges.
26*
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az egy szóba írt ÜT HÍD és Üíb Sitt szókat, melyekben azután a H 
kiesése dáges által van pótolva. De Ibn Ganáhnál, ki az általa 
szintén «elnyeletésnek§ nevezett nyelvi jelenségnek külön

fejezetet *8) szentel, azzal a felfogással találkozunk, hogy az elnye- 
letés olyankor helyes, ha a szó ugyanazon betűvel kezdődik, mely- 
lyel az előbbi végződik24) s ilyenkor nem határoz még az sem, 
hogy a szókat a hangjelek elválasztják. Abulvalid nézete nem 
volt általánosan elfogadva s benne csak egy meglevő kiejtési mód
nak a grammatikus által való szentesítését látjuk.

A grammatikusok elméleteiből a betűk osztályozására nézve 
és szabályaikból még számos adatot nyerhetünk a kiejtés történe
tére nézve. Megjegyzéseik a hehezetes és quiescens betűkről, a 
torokbetűk sajátosságairól mind a kiejtés fejlődését mutatják azon 
időtől kezdve, midőn a masszóra még a változékony sémi hangzó- 
kiejtést is szigorú pontossággal megállapítani akarta. Csak néhány 
adatot akarunk még kiemelni, melyek megmutatják az átmenetet 
a régibb kiejtéstől az újabbhoz s élénk világot vetnek a befolyásra, 
melyet a zsidók által beszélt nyelvek a héber kiejtésre gyakorol
tak. Az arabok közt élő zsidók távol voltak attól, hogy olyan han
gokat mint 3  és p, és tD egyenlőknek tekintsenek s így érthető, 
hogy Abulvalid25) több szóban a p,26) ¥ 27) és fc?28) dágesét úgy 
magyarázza, hogy az 3 , D és T-nal való összetévesztés kikerülése 
czéljából tétetett oda. A hangokat hasonlóknak tekintették tehát, 
de hogy kiejtésük nem egyenlő jól tudták s meg is különböztették 
azt ott épen úgy mint az arabsban. Ezzel összehasonlíthatjuk

*8) Széfer ha-Rikmá ed. Goldberg et Kirchheim 140—147. 1. V. ö. 
Derenbourg, Opuscules XC. 1. Rikmá 141. 1. 12. sorában, mint tisztelt 
tanítóm, Bacher Vilmos tanár úr figyelmeztetni szíveskedett az eredeti 
nyomán pj-fl olvasandó helyett Ugyanitt idéz egy Száadjának tulaj
donított munkát, melyben a szó núnjának elnyeletéséről is van szó.

**) Sőt még olyan szóknál sem helyteleníti az assímilatiót, melyeknél 
ez csak a hangok rokonsága által idéztetett elő mint a ^  ^  |rH
an rt * p 3 a  p a i r  ,d*dt p * ö  szókban, a hol ^  és j, a ^  és J. a g
és 1 hangbeli rokonsága idézte elő az assímilatiót. Bikmá 142. 1.

*) Rikmá 143. s köv. 1.
“) vrapnaiJud- 32> Tnnp'O Zsolt- *5,10- atb-
” ) DTTOJCP* Zsolt. 16. 4 s több példát is hoz föl.
**) nQ & P  Példab. 27, 25.
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Própbiát Dúrán szavait:w) «Ha valaki azt mondaná, hogy a héberül 
beszélő két alakkal jelölt meg egy hangot, mint a X és D, a p és 
dágessel ellátott 3, a 1 és aspirált 3, a tű és dágessel ellátott D-val, 
a mi tényleg úgy is volna a mi mai héber kiejtésünk szerint; úgy 
talán (azt lehetne mondanunk, hogy) ezen betüalakok nála (a 
héber nyelv feltalálójánál) külön hangoknak feleltek meg, mert 
mi ma már nem ismerjük pontosan a héber olvasást. B. Jóná 80) 
is azt írja, hogy a résnek vannak sajátosságai81) a tibériásiak 
szabályai szerint, mert ezek a legtisztább kiejtésüek mind a zsidók 
között. Az araboknál meg épen hallható különbség van az aspirált 
béth és váv kiejtése között ».8a) Tehát az itt felsorolt mássalhang
zók között a különbség teljesen elveszett s itt, épen úgy mint 
másutt csak igen szerényen mondja ki Efődi nézetét, hogy ama 
betűk kiejtése egykor nem volt egyenlő. E betűk kiejtésére nézve 
érdekes még a következő nyilatkozat egy anonym metrikában: 88)
íV n a ' tó  D 'an i JK03122 n a n p  p ®  n v n iK  v'v  n p*6 b t1 *njn 
m se  m m  p »  m m  n in it t  rwsyb ra e n n  on  a r r r a a i jm saaa 
m m  ó i® ?  dS sk m a r  x 1? 'a  n x n  rra ó ia n  'Sj?a h m  
'jv a i - u r a  ruca T ix n  kS i *ppa rtpiat ’ :® 3i  * p 3 n a io  nnx 
ro jru n n  T » nS  m ru n a  c n rp a n  on®  nS xx n a r  ?a» fö D S  n o »  
p ^ i dSscx p n w m  n b in n  nsm n i»3 w aaoa f ix a  m a n p  p ©  
oS m a n r o n  '3®3i p n ®3 n m  t i k  m n a  a in a 1? m a r
Tehát 3 éa p, X és D, sűrek és chólem hasonló hangok, úgy hogy 
a költők azokat rímeikben alkalmazták. De még nagyobb mértékű 
romlásáról e kiejtésnek szól Immánuel b. Jekuthiél Beneventből,84) 
a kinek szavai szerint nemcsak a 3 és p, IS és D, 1 és 3 közt tűnt 
el teljesen a különbség, hanem a szegöl és ezeré, a páthach és 
kámecz között is. így értesülünk különböző időkben a bibliai 
szöveg kiejtésének romlásáról, mely az európai országokban lakó 
zsidóknál történt.

29) Ma‘aszé Efód 34. 1.
^  Rikmá 7. 1. A helyet Efódi A. 17d. 1. is idézi, e hol n31pH3’t 

(olv. p y p m )  olvas egyezően a Rikmá kiadásával.
31) L. fent 377. 1. 34. j.
**) V. ö. a 175. 1. s Simon Dúrán-nak fentebb közölt szavait.
83) Az Q i p r m  cz* gyűjteményben ed. Velencze a 46b. 1.
w) m *? ed. Mantua föl. 5a.
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TTT. Muhammedán írók átírásaL

A források ismeretének teljes hiánya, bibliai, agádikus és 
muhammedán elbeszéléseknek összekeverése jellemzi az arab 
történetírók legnagyobb részét a bibliai történet tárgyalásában, 
így természetesen a nevek átírásában is csak pontatlanúl járhattak 
el s majd azon alakokat használják, melyek a koránban és a tra- 
ditióirodalomban fordulnak elő, majd pedig újabb szyr források 
után indúlva hívebben, de azért az eredetitől mégis nagyon eltérő 
módon írják át a neveket. De az arab történetírás fejlődésével s az 
arab kultúrában élénk részt vett zsidókkal való sokszoros érint
kezés folytán a bibliai történelem tárgyalásában mindig kevesebb 
elfogultságot s a forrásoknak nagyobb ismeretét veszszük észre *) 
s így az átírásokban is pontosság mutatkozik. Bennök egyúttal 
különösen későbben megannyi tanúságát bírjuk a héber nyelv 
kiejtésének, a milyen az azon országban volt, a hol az illető író 
tartózkodott.

A koránban tudvalevőleg az aramaeusból átvett s még ezen
kívül is eltorzított nevekkel van dolgunk s csak lassankint szaba
dulhatnak meg némely történetírók valamennyire ezen átírások 
befolyása alól. A koránnak héber szavaira itt csak egy megjegyzést 
akarunk tenni, hogy azok t. i. a kámecznek á kiejtésére mutatnak9)
az egy ^1? szó kivételével, melyről azonban Fachr al-Din által

tudjuk, hogy Omar ^Lö-nak ejtette.8) Ha nem is fogadjuk el e 
hagyományt hitelesnek, mindenesetre azt mutatja, hogy ilyen

*) L, erről Bacher értekezését Kobak Jeschurunjában VIII. 1. s köv. 11. 
és Goldziher, Zeitsohrift dér d. morgenl. Ges. XXXII. 357. s köv. 11.

2j L. Fraenkel, De vocabulis in antiquis arabum carminibus et iu 
corano peregrinis, Lugd. Bat. 1880. 19. s köv. 11.

(ha a zsidó aramaeusból sz&rmazottnak tekintjük).

8) Mafátih II 467.1. oüt+xaJ LJU pjüüf ^  &*JL* &*JUf ^  r^ lüJí 

cAiJ ILKÍj I j í

y-LÜl M «3l «JJI ^  ^  ^
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kiejtés valaha létezett. Az első történetírók átírásai szyr források 
a tán történtek így kölönösen a Jákúbínál4) előfordulók is. Némely 
nevek nála egészen szyr alakkal bírnak, mint Le, 6)
forrása pedig úgy látszik a LXX befolyása alatt állott.6) Ja'kűbi- 
nak épen úgy mint az arab történetírók nagy részének sajátossága, 
hogy a szegolat alakú és némely más neveknek is az átírásában 
Jicli alakot szeretnek adni, mint pl. uojLsf — }HB
m n , m?» Mások még ^jDÜ-t (Hflp) is írnak, a mit ő ír
át. A mi a hangzók megjelölését illeti, az á-t és <?-t l-val írja át, az 
utóbbi helyett gyakran 5̂ -t is használ. A sevá mobilét néha L-val • 
írja át, mint vdibU, -bbb, nevekben.7)

A dáges nélkül való béthet o  v. által találjuk helyettesítve.
A i átírása ingadozó, majd £ felel meg annak, mint pl. 
nevekben, majd pedig ^  mint Jc^-ban és mint az
(p^P) szóban.8) A 2C-t egyszer ^ -n e l íija át — A plt hely
névben.9) A héber nevek tf-jét megtartja s nem ,j*-nel írja át,10) 
mint azt a koránban s általában az arabsba már régebben átment 
héber szavakban látjuk.11) Különben ennek okát nem annyira

LoLö Lx -̂ jUjXC tífoflJlll 8 JL»
^ J !  &*JUt

*) Ibn Wadhih qui dicitnr Al-Ja‘kúbí Históriáé ed. Hontsma I. p. 

VHI. A héber nevekről maga Ja'kúbi a 253. 1. így szól: sjj&y

X-ófj-uJf yjx  Lgj f̂ áUűUlj t_áJU*a3
5) Mint a LXX. Pou^X.
•) Bizonyítják Dávid fiai neveinek átírásai az T. 53.1. v. ö. I. Sámuel

3, 2—5. 5, 14—16. Kölönösen ’Opvía, A szöveg különben igen
romlottnak látszik.

7) Hogy forrása görög munkák befolyása alatt állott, bizonyítják 
némely tulajdonnevek görög végzetei. Ilyen görögvégzetű név pl. u*Axj^of
— rrrm. ‘

K) Épen így íija át a LXX. a 3 betűt *-val.
•) Lásd fönt a 24. s köv. 1.

I0) L. Österreichische Monatsschrift fiir den ^Orienl 1884. évf. 229a.
u) Példák a héber sínnek az arab szín által való helyettesítésére:
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nyelvi törvényben, mint inkább azon körülményben kell keres
nünk, hogy az arabs írásban csak későn kezdték a ^  és ^  betű
ket diakritikus pontok által megkülönböztetni. Ja'kűbi ezen 
átírásaival Hamza al-Ispahániéi feltűnő módon egyeznek. Héberül 
nem igen tudtak s ezért ingadoztak az átírásokban, melyek a má
solók tudatlansága miatt még corrumpálva is vannak. Nem sokkal 
jobbak Muhammed b. Iszhák átírásai s hosszú időkön át csak 
Abulfidát tekinthetjük pontosabb írónak,18) úgy hogy átírásaiból 
a héber kiejtésre következtetést lehet vonni. Ezen átírásoknál külö
nösen azon körülmény érdemli meg figyelmünket, hogy a kámecz 
tanuságuk szerint nem mindig ej tetett «-nak. Hogy a szövegrom-

V* vw
^ x u / ) XájJCu*, ^ju«wo. A z utóbbi szóról Fachr al-

Din. (Mafátih II 674) a következőket mondja: Xyi'i Ltlj

y í  JjC ^  K % II iUÜ ^  Ák «>»»!(

5'JuUlC y j  J Ü  J jS f

xíhÁS j j f é j  xxjjiü lüüyotjü  xJLof

XAjl^Aft)U LmAiC ^gÁyjO &l .<oí ^*uyjO

JuJlfij ^ jLaJÍ JyiJIj ^liLLáí aJ ,j ^Xj  ^  Jyiil fjüö

Sajátságos hogy ezen Abú ‘Ubejdá, a

ki mint kedves tanítómnak, Goldziher tanár urnák szives közléséből tudom, 
zsidóktól származott (Fihriszt I 53. L és Ibn Challik&n VIII 124.1.), másutt is 
a héberből átvettnek mond sok szót, míg Szujúti egyik nyilatkozatából (Itkán 
ed. Kairó I. 167. 1.) tudjuk, hogy sok más theologussal együtt ellene volt 
azon föltevésnek, hogy a koránban nem tiszta arabs szó is előfordulna. 
Az általa hébereknek mondott nevek szyr alakjai a héber neveknek, a 
mely tévedéssel többször lehet találkozni arabs íróknál. Ide helyezzük még 
Szujütinak egy idézetét, mely tárgyunkhoz tartozik, Al-muzhir fi ‘ulúm 

al-luga ed. Búiák I 132. I.

^  (5^0031 ^  ya>  JU  (aíáJaj

.jvát Valószínűleg itt is aramaeus szókat nevez az iró hébereknek.

1S) Átírásairól 1. Bacher az i. h. 28. s köv. 1.
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lásiiak elejét vegye, sok névnél azoknak olvasásmódját külön meg
jelölte.18) Vannak azonban történetírók, kiknek adatai teljesen 
megbízhatók s feltételezhetjük, hogy elég híven tüntetik fel a 
hazájuk és korukban élő zsidók kiejtését. Ilyennek tékinthetjük 
első sorban al-Bériiní-t.14) Az átírások, miket héber szövegekről 
és nevekről ad, következetesen ugyanazt a kiejtést mutálják, mely 
valószínűleg a perzsa zsidóké volt.16) Belőlük a következőket 
vehetjük ki: a kámecznek legnagyobbrészt, különösen az átírt 
szövegekben16) y felel meg,17) némelyekben azonban L-val van

13) Hyen biztosításával a szövegnek találkozunk Ibn al-Atlmél in.
Tárlch al-Kámil, ed. Bűiák I. 118. 1. jfjJf ^ yy

vagy a 24. 1. ^L» és nevek kiejtéséről.

14) Ghronologie orientaliseher Völker von al-Bérűnl. ed. Sachau. 
Lipcse 1878.

ia) Adatait legalább részben Ja‘kúb b. Múszá al-Nikrlszi gurgánbeli 
zsidótól vette. L. Landauer ismertetését, Gött. gél. Anz. 1880. 768. s köv. 
11. I tt csak a szorosan tárgyunkhoz tartozó adatokat hozom feL

,#) Ilyeneket találunk a 15. s a 192. s köv. U. a hét bolygó meg a 
zodiacus csillagzatainak nevében. Az első helyen, melyre már Steinschneider 
utalt (Polem. u. ápol. Lit. 329. 1.), nem pontosan idézi Deut 31, 18, melyet 
combinált ugyanazon fej. 17. versével. Az utóbbin Dán. 12. f. 11, versét 
íija át: uÁÍf pM yÁ  \jOysL& őkxjyl J l &0yX& őuulajc

A szó kiesett, mert az utána következő fordításban sincs

meg. Ugyanitt találjuk ugyanazon fejezet 13. versének átírását is

a hol a héber szövegben csak flTKÖ áll,
” ) L. az előbbi jegyzetet Az itteni Jüucy &  — T'Ö^n* “

n n S  — ü ’n x ö  szókhoz sorozhatjuk a 15.1. a — ' 3B átírását
is. míg a kámecznek á kiejtéséről tanúskodik a ^juoLJ szó. A kámecznek ó 
kiejtését mutatják még különösen a csillagnevek átírásai, melyeket teljesen 
ide teszünk: (? a
3 3 <0*nak felelne meg) íúLöJ. A zodiacus csillagzatainak nevei: tJyio 

(rbif) V5;»,
(?) A vízöntő csillagzat neve yXfO  valószínűleg
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átírva.18) Czéré és szegői rendesen <5 -, a pátach l-val van meg
jelölve.19) Különben átírásai nem mutatnak sajátságokat a hang
zók kiejtésében s nem jelöli meg azokat oly pontosan, mint azt 
más történetíróknál látni fogjuk.

A mássalhangzók átírásában több jelenség ötlik szemünkbe. 
A 3-nek majd v_> felel meg, majd a perzsa u>, 20) majd pedig ha 
nincs dágessel ellátva o . sl) A 2 -t, ha hangzó után áll, tehát ha 
aspirálva van, £-nal,aa) ha nincs aspirálva dS'-fal írja át, találunk 
azonban gimet is helyette.as) A 1 -nek 4  vagy ó felel megf de nem 
találunk következetességet azoknak használatában. Ennyit emelünk 
ki al-Bérűni átírásaira nézve s csak arra szorítkozva, a mit 
figyelemreméltónak tartunk, miután az arabs mássalhangzók álta
lában igen alkalmasok a megfelelő héber hangok pontos megjelö
lésére. Ezen okból történhetett, hogy némely muhammedán pole-

ből (*^7) lett és a jód a sevá jelölésére szolgól, mely a masszóretikus sza
bályok értelmében itt t-ként hangzik.

18) Ig7 pl* 92 ‘An&n származásfájáhan előforduló nevekben az 58. s 
köv. 1. a minek részben azoknak héber írásmódja is lehet oka (pl.
— TCftDO* ^ ' )  — '’iOT 8*b.) s számos bibliai névben (1. 73. s köv. 1.)

mint — p-Q, — ’HpSjn
stb. A bibliai neveket azonban úgy is írhatta, a mint azokat 

régibb történetíróknál olvasta s nem bizonyíthatnak annyit mint szöveg 
átírásai.

19) Igen sok esetben a czéjének is l  felel meg, mint pl. ezekben:

•)tü> y j j  JUÁÍftj jL x jf j. Egyszer a
%

páthachnak y felel meg Lco^jof — JTICÖK nevében. Al-Bérűni osztja al- 
Ja‘kübival s a többi történetírókkal azon sajátságot, hogy a neveknek s 
különösen a szegolat-alakoknak JccL i  formát szeret adni. így találkozunk 
nála is e nevekkel:

**) A már idézett szóban a g - t  adja híven vissza.

81) Pl. a JűÁw — hónapnévben, vagy a aúlaJ azóban.

n ) — JfltP  (a Bev& mint Ja‘kúbinal is láthatunk hosszú
a-val van átírva) yjyXkz  —

*s) A k&ffal való átírásra példák: \ y í — — “UlÜtP* Gim©t
találunk — p jn a  szóban.
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mikus írók, különösen későbbi időkben bibliamagyarázatuk alapjáúl 
a  héber szöveget vették s belőle egyes helyeket arab átírásban 
idéztek. Ezen idézetek szintén némi világot vetnek a kiejtés törté
netére s így ismeijük meg egy valószínűleg egiptomi írónak, 
al-Szinháginak24) idézeteiből némely pontokra nézve az ottani 
zsidók kiejtését. Egy kissé romlott szövegben találjuk nála Gén. 

4r9, 1 0 . átírását: ^ ^  (Ms. “■ yy*** y^

(Ms. ’Skzó) jj-uuo, a5) továbbá Deut. 31, 9. ^ y *
C5 w

pjJjtySZss Jf *\jüjy \yyj& és Deut. 31, 2 2 .-nek

átírását, melynek helyét egész terjedelmében kell közölnünk. 
Miután az író az imént idézett verssel bizonyította, hogy Mózes 
nem Izráel összes fiainak adta a tórát, a kővetkezőket mondja: 

IgJ J lib  &jy+M <—<b**M (27

v->yUOu)̂  fjút JyS viüőj |*C. 5̂ *»yA t

sjjDj Í ^ J I

**) L. róla Steinsclmeider, polem. und ápol. Literatur 17. 8 köv. 1. 
és Goldziher Zeitschr. d. d. morgenl. Ges. XXXII. 376. s köv. 1. Egy másik 
polémikus íróból Eajjim Ibn al-Gauzijaból, közölt e tekintetben is érdekes 
részleteket Goldziher Kobaknak Jeschurun oz. folyóiratában. L. IX. 26. 1. 
és a 28. s köv. 11. Ugyanott utalt a Bérűn! idézeteire is a 25. 1. 10. j.

**) Ezen idézeteket Goldziher tanár úr kivonataiból közlöm, melyeket

a fentemlített író S^L ői! ^yC- S^Lóif czímű
munkájának leideni kéziratából készített s a melyeket szíves volt rendel
kezésemre böcsátani.

*6) A pontozást itt épen úgy, mint a másik két idézetben úgy hagy
tam mint a kéziratban van.

S7) Ms. JJU>.
*8) A mint a fordításból kitűnik al-Szinhági nem irt lpjjC£-t, mert 

5y-wyJf-val fordítja, mig az alőbb sfj^jdf-val fordította s égés bizonyítása 
elvesztené erejét, ha úgy olvasná. A héberben JTVtPn áll- Hogy miképen 
írta át, nem dönthetjük e l ; lehetséges, hogy K̂ wwJ&tt irt, erre utal legalább
fordítása.

") Kinn DTD kiesett.
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U* P _
Sj^Jf ajüt J u u ^ J  Íomj, |J  «Mózes pedig nem
tanította Izraél fiait, csak egy kisebb fejezetre, melynek neve 131KH 
és ez az, melyre Mózes tanította őket s ezt jelenti a tórának szava 
131 mWD aifŰ I azaz: „És felírta Mózes ezen fejezetet s megtaní
totta reá Izraél fiait/' Ez bizonyítja tehát, hogy Mózes nem adta 
Izraél fiainak csak ezt a fejezetet*. Ha szabad a pontozásból követ
keztetést vonni, s e tekintetben mindenesetre lehet, láthatjuk, hogy 
a sevának teljes hangzói jelentősége volt. A kámeczet, mint ezen
átírások tanúsítják, á-nak ejtették. A szó pontozásában a
jé fathája feltűnő, a tesdid azonban a héber dáges, a fölötti vonás

pedig a ráfe befolyása alatt jött létre. Érdekes még a és
szókban a mappik hé írása a kámecz után, a mi az átírás 

pontosságát bizonyítja.
Mindezen adatoknál azonban megbízhatóbbak az arab tör

ténetírók legklasszikusabbikának, íbn Chaldünnak átírásai. Ez a 
férfiú, a ki történelmi felfogásával oly magasra emelkedett, a kinek 
genialitása az általános felfogásban mutatkozik, megmutatja, hogy 
az ő kutatásaiban a legkisebb részlet sem kerüli el figyelmét, 
belátja, hogy a kicsiségek pontos megismerése, bármily szük
ségtelennek is lássék az, szükséges, nehogy a magasabb felfogás 
helyességét veszély fenyegesse. A bibliai neveket a legtöbb 
esetben nagy pontossággal írja á t80) s hogy a másolók által el ne 
rontassanak ^x^ó-tal, erősítéssel látja el azokat. A zavart, mely a 
bibliai nevek átírásában arab íróknál uralkodik, következőleg ma
gyarázza:81) «Ezen idegen nevek mind a taurátból vannak véve, 
melynek nyelve s héber s betűinek kiejtése általában különbözik 
az arab betűkétől. S ha aztán egyike azon betűknek két arabs betű 
közé jön, akkor az arabok egyikéhez azon két betűnek alkalmaz
zák a kiejtésben is s így eredeti voltát elveszti. Innen van aztán a 
teljes vagy csak részben álló elhajlás (aŰLof) s hogy a betű olyanná

%
lesz mint az utána következő jé vagy váv. Ezért közlik eltérően a 
szókat s ha nem, a megjelölés által történt, hogy nincs eltérés».8a)

®°) Héberül nem tudott, am int az az JuoLaJ  szóra adott etymo- 
logiából kitűnik. I. Ch. ed. Bűlak II 81. 1. ‘ J  *

31) I. Ch. 33. 1.
M) V. ö. az 5. és 108. L, a hol megjegyzi, hogy a nevek átírását nem 

adhatja meg pontosan.
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De mivel ama ia-y^-jaival nem láthatta el mind a bibliai neveket, 
azok a másolók által eltorzíttattak. Némely helytelen átírás pedig 
az arabsból nem, de a szyr vagy héberből magyarázható, mint

— fnp* De az ilyen hibák nem számosak, s a mennyiben
átírásai zsidó forrásokra mennek vissza, a héber kiejtésre nézve 
tanuságul szolgálhatnak. A mi a kámecz kiejtését illeti, nála is ta
lálkozunk az ő kiejtéssel. így az Aszá 88) névben, melyben a hamzát 
dammával kell olvasni, vagy nevében, melyet Jachonjűnak 
kell olvasni.84) Szembeállítva látjuk a kétféle kiejtést az Aminádáb 
névnél.85) Legtöbb esetben mégis l  — felel meg a kámecznek. 
Épen így írja át az á-t is, mely helyett ^  — is előfordúl, mint az 
[fr’K 86) szóban. A hosszú ó és u, mint rendesen ^’-val iratnak át. 
A mozgó sevát Ibn Chaldűn a legtöbb esetben fathával,87) a mi 
megfelel a szabályoknak, de néha kaszrával,88) sőt egyszer dam
mával írja át.89) Különösen figyelemreméltó a pontozás irPTITK szó-

M) 101. 1. ü tju u  oiif^ xJLgJf |VÓj Lwf.

M) 106.1. ÜDjüU XjóLx̂ uJI sI áa+M ĵyLdCVj)

Ü&JüU^ OS  Lm y jjj j  pJ ÍJOj+jÓjO

Ugyanazt mutatja a név is.

w) A hely érdekes, ide tesszük egészen, Mukaddima, ed. Bülák 9. 1. 

yfcü ^  Jliü j Lcol óyfo júLi
k— (JLaj  ̂ v— (JLüj^

cH  ^  (olv<

M) Jud. 12, 11. I. Chald. II. 91. xtl < ^  ^  * “■

o r  r 5 V )
37) Rendesen rövid a fatha, hosszú —

nevekben.
<C -**

' 3S) L&a* szóban, melyről így szól 105 1.
&

39j Q p snn  szóban 101. 1. ^ jüue^duo  ü l+ g* cSy*
'Íjô jÁ jo í l i ^ o  Lw így találjuk a LXX-ban
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bán, melyet szerinte y&LyLf-nak kell olvasni.40) Szyr befolyásnak

tulajdonítandó az — flQ# 41) kiejtés.
A mássalhangzók kiejtése Ibn Chaldúnnál kevés sajátosságot 

mutat. Mindig pontosság után törekszik ugyan, de ez csak akkor 
tűnik fel az átírásban, a hol az arabsban hiányzó hángról van szó. 
A K-t üjoyi sy*je-nak nevezi. Az aspirált D o -val
iratik körül, de e mellett megjegyzi »LJf ^ jo *li48)
néha azonban ^-vel is. 2 helyett g-t vagy tó-t ír s nála a mennyi
ben szövegünk romlott volta engedi, még inkább mint al-Bérűninál 
elvként lehet felállítani, hogy a g az aspirált, a ö  pedig a dágessel 
ellátott gimel jelölésére szolgál.48) Egyszer a nézben ^-val44)

írja át a gimelt. mire megjegyzi „láaJb. A 1  helyett
néha dalt, néha pedig dalt ír, de szabályt e pontban nem lehet fel
állítani. A 10 néha Jc által iratik át, mint pl. JéU Li^j-ban,45) a 
hol Jó a zá’ és dál között álló kiejtéssel bír. D helyett jjc-ot is 
szokott írni, mint pl. 46) szóban, melyet azonban ^ -n e l is

is ‘Pô oajx átírással. Ibn Chaldűn másoknál mint a
Pesit&ban.

«) 109. 1. LXX. 'Ó/ó#*?.
4l) 91. 1. Jud. 12, 9. A szyr kiejtés a LXX-tól fiigg (’Afsatauav) Ja*-

kúbínál és ^jLúxjf-nak hívják.
4S) 90.1, vagy mint a névnél Uj u .

43) így a szó elején j^-l^ — p$HJ (LXX Teosiuv

v. Páőewv 1. Frankéi az i. h. 117. 1.) n""0’ DJ73. A szóközepén ^  f-
— “UÖtTí m*8 £ ‘t Piálunk épen úgy mint Bérúninál k£. és ^ J li  —
r b f c  A b  nevekben. A hol I. Ch. a j-t írja át, megjegyzi Ha jJ í

u ) LXX Zzopúy -  an tr*
4A) 101. 1. áUí'Lw jlyy &AjUüSV sLuuO tOyZÁse <-Iaj

JfjJÍ t-Uö Á ^yJ tjo  L̂i?j oUt UdJliu ktjsy jue

4e) Abulfídá rendszeresen ywLsuLs-t ír.
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BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSE. 399

ír néha. A dágessel ellátott pen.o\i be felel meg. mint pl. \joJlj — 
JHB névben, mely nevet azonban a perzsa pével is találjuk.47) A

%
kiejtése hasonló a zá’éhoz, mit e megjegyzése mutat: y&U*aue( 
ÜÍÁa<C cLj Ls&tXxĵ  o fyb  4 H ^Lol! ^X íu^ ^  t d ̂  )

Ijíj W-LöJ XJOy+jÁA »ÜD Lftff KSJJu XajLíSu. A tP*t
néha ye-dal írja át.48)

A többi hangokat a megfelelő arab betűkkel írja át. Általá
nosságban pedig mondhatjuk, hogy IbnChaldűn a neveknek héber 
alakját tünteti fel,49) ha néha eltér is. — így tehát az arab írók 
átírásaiban eleinte a héber tulajdonneveknek szyr s közvetve görög 
kiejtését látjuk, később pedig ezen átírások az iszlám országaiban 
élő zsidók kiejtését mutatják. Általuk szintén csak annak Meg
ismeréséhez juthatunk, hogy a rokon nyelv hangjai bár kissé 
zavaró hatással is lehettek a kiejtésre, a tiszta sémi hangok iránt 
nem engedték kiveszni az érzéket s az egymáshoz hasonló hang
zású mássalhangzókat, melyeket csak a sémi nyelvek különböztet
tek meg, nem engedték összezavarni s egy hanggá összeolvadni. 
S ha a kiejtés, melyet Ibn Chaldún átírásai tükröztetnek, az észak- 
afrikai zsidóké, úgy méltán megérdemelték Ibn Ezrá dicséretét, 
melyben részesíti őket.

IV. Az ifjabb héber kiejtés.

Rövid áttekintéssel akarjuk befejezni eddigi észrevételeinket, 
hogy lássuk, mennyiben igazolja a bibliai szöveg jelenlegi különböző 
befolyások alatt álló kiejtése föltevésünket.1) A ma úgynevezett 
szefárád zsidók korán sem bírnak egészen tiszta kiejtéssel, nem

47) L. fönt 33. 1. 35. j.
iH) Pl. Még az eddig felliozottakon kívül is sok

adatot hozhatnánk fel a két hang hasonlóságára. A fi kiejtéséről az ‘Ataljá 
nevében 1. ZDMG. XXXII. 359. 1., a hol Goldziher ráutalt ezen átírásokra 
8 néhány megjegyzést is tett reájuk.

**) Egy példára utalunk még, nevére (Jud. 12,
13), melyet Ibn al-'Amid a Pesitával ^ ^ X t-n a l  ír át.
Ja‘kúblnál más (keleti) kiejtéssel alakban találjuk a nevet.

‘) L. fönt 371. s köv. 1. '
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400 SCHREINEB MÁRTON. -

különböztetik meg a mássalhangzókat pontosan, *) a hangzók 
kiejtésének is vannak hibái s az arabok közt élő zsidók kiejtését 
csak a jemeniek mutatják.8) Jákob Saphir adataiból, a ki kiejté
süket ismertette, csak egyet emelünk ki, hogy t. i. a dágessel ellá
tott gimelt g-nek olvassák. Ezen olvasásmód, daczára annak, hogy 
kiejtésük tiszta és még a legkisebb pontokban is a masszórétikua 
szabályoknak megfelelő, eléggé bizonyítja az arab befolyást. A mit 
ezen befolyás Száadjá korában még nem tudott elérni, az megvan 
a korunkbeli jemeni zsidóknál.

A szyrek közt élő zsidók kiejtése sok helyest mutathat fel, 
a mennyiben abból a néhány átírásból,4) mely rendelkezésünkre 
áll, Ítélni lehet. Gyakori ezekben a sevának a-val való körülírása 
s előfordul az i-nek i~be való átmenete is. Különösen az előbbi 
régi időre megy vissza. így tehát sem ezeknek, sem az arab 
zsidóknak kiejtése sem változott el annyira, mint az európaiaké. 
Eleinte a kétféle kiejtés nem nagyon különbözhetett egymástól, 5) 
de midőn az európai zsidók az itteni nyelveket elsajátították, a 
sémi hangok iránt való érzékük gyöngült s így látjuk idővel a kiej
tést megváltozni.6) Elősegítette ezt még az is, hogy nem állottak 
sem ebben, sem más tekintetben a nyelvtudomány szigorú ellen
őrzése alatt, mint az arab zsidók különösen kulturájuk virágkorá
ban. Már régibb időben halljuk a görög zsidókról,7) hogy f! és

*) L. a szefárád és askenáz zsidók kiejtése hibáinak felsorolását 
Eben ha-Sappir I 54a.

3) Eben ha-Sappir u, o. és Derenbourg, Manuel, 196. s köv. 11. Bargés 
czikke a Journal asiat 1848-iki évf. nem volt hozzáférhető.

4) Frankel-Graetz, Monatsschrift 1884. 466. 1.
*) L. az átírásokat Giidemannál, Gesohiohte des Erziehungswesens 

und dér Cultur dér Juden in Frankreich und Deutschland 38. s 275 s 
köv. 1L

•) A kiejtés romlását mutatja az is, hogy némelyek a szint és sint 
nem különböztették meg egymástól. L. Zunz. Rítus 55.1. A fr&nczia zsidók 
kiejtését a fejlődésnek egészen más stádiumában látjuk az I. Loeb által a 
Revue des Études Juives X. s köv. 11. közölt átírásokban. A mennyiben a 
szövegből következtetni lehet, Bök közös van bennök a mai német zsidók 
kiejtésével, így a fl-nak sz-e 1 vagy 3-vel való átírása. Nevezetes még a 
"f-nak z-ként való kiejtése stb.

T) Dávid Ibn Abi Zimra Döntvényei ed. Velencze I. 394. sz.
pViy o n w  p" p * ö  m(an c rro n  i S q  "nm  íp rn * "Jöö rbm 
♦pr6  ibrw h ö  nj-m Dipöa m p i r a  'nn x&a& mnnb

Digitized by LjOOQ le



BIBLIAI SZÖVEG KIEJTÉSE. 401

H-t nem különböztették meg. Bárminő különbségek voltak legyen 
a babyloniak és palaestinaiak között, bárminő romlása a kiejtés
nek mutatkozott légyen, nem lehet azt a későbbi változásokkal 
Összehasonlítani. Ezek hangtani törvények szerint, de nem tisztán 
a héber nyelv természetének megfelelőleg történtek. A kámecznek 
ö kiejtése, melyet annyiszor föllépni láttunk, uralkodóvá lesz 
ugyan a német zsidóknál, de nem felel meg teljesen a réginek, 
míg szefárádi zsidók az á-kiejtést következetesen keresztül viszik. 
A német zsidók ezenkívül az ö és ű hangzókat áthajlítják. A sevá 
kiejtésében való különbségek teljesen elmosódnak s csak rövid 
ik é n t ejtik ki, az aspirált és aspirátió nélküli 3 és 1  egyenlő 
kiejtéssel bír, a tű és fi, p és 3  között már régebben eltűnt a 
különbség. A czádét, hogy úgy mondjuk dissimilálják, míg az aspi
rált fl-t a D-hez hasonlóan ejtik ki. Az K és J? gutturalisok iránt 
teljesen elvész az érzék. így keletkezett egy kiejtés, mely leg- 
keveebbé nevezhető a punctatió korából való örökségnek. S ha 
még az arab zsidók kiejtésében is idegen befolyás tükröződik, mely 
azért — 8 itt csak a jemenieket értjük — nem nagyon távolítja el 
őket az eredeti kiejtéstől, úgy az úgynevezett német-lengyel kiej
tésben csak indogermán befolyásnak productumát láthatjuk.

V. ö. Szabó István Gör. Virágok 38. lap. és Pédbi János Uj M. 
Muzenm 1858.1. 305. lap. Zenon az Eleából való híres philosophus, ki 
Kr. e. 460 körül élt. A Nearohos zsarnok elleni küzdelme s borzasztó 
vége nincs historiailag megállapítva.

S c hrbin br  M árton.

Diogenes Laertiustól.
Anth. Pál. VII. 129.

Jót akarál, Zenon, megakartad a zsarnokot ölni,
Hogy rabságából fölszabadítsd Eleát.

Elfogtak s porrá töret össze mozsárban a zsarnok.
Hogy mondtam? téged? Nem, e-ak a portetemet.

P. T. E.

Philologiai Közlöny. X. 4. 27
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402 STEÜER JÁNOS.

TÁJÉKOZÁS A MAGYAR NYELVROKONSÁG 
KÉRDÉSÉBEN.

E Közlöny hasábjain többször fölmerült az ugor és török 
nyelvrokonság kérdése, a nélkül, hogy némi megállapodásra jutott 
volna. A magyar nyelv nem lehet kétféle eredetű, a magyar nyelv
nek csak egy az eredete; ha ugor, akkor nem lehet török, s ha török, 
akkor nem ugor. Jelen értekezés ezélj a megmutatni, hogy csupán 
mely eredet lehetséges, s mely okoknál fogva lehetetlen a másik. 
Ezen tisztán nyelvészeti kérdés megvilágítását tűztük ki czélunkúl, 
a mire egyebek közt főleg a, Nyelvőrnek az ugor és török theoriák 
harczára ezélzó következő szavai indítottak bennünket: «Valóban 
ideje lesz gondot fordítani arra, hogy a mit a szakértők már rég 
tisztán látnak, a nagy közönség is megtudja, a kettő közül melyik 
részen van a tudomány, az igazság*.1) Ily szempontból fogva fel a 
dolgot, ne restelljük egy oly nyelvészeti kérdés megvitatását sem, 
á  melyről már azt hittük, hogy rég meg van állapítva. Tartozó 
kötelességünk ez az okulni akarók irányában. A mi régi, de jó, 
mindig új marad. Idézzük fel újra a régieket, ismételjük el azt, a 
mit már számtalanszor elmondtak előttünk mások is, ha csak a 
tudományos igazság ügyének használhatunk vele.

I.

«Az elméletnek az élet a szülője. Ebből következik, hogy 
előbb volt meg a nyelv, aztán lett meg a grammatika; a mi nincs 
meg a nyelvben, nem lehet meg az elméletben sem; a nyelvbeli 
tények mesterei a grammatikusnak, nem pedig megfordítva* .a)

A grammatikus nem csinál szabályokat, a melyekre a nyelvet 
úgy sem kényszeríthetné, hanem a nyelv jelenségeiből vonja el a 
nyelv szabályait; a nyelvésznek nem lehet az a föladata, hogy 
a-prioristikus elméleteket készítvén, a nyelv tényeit azokra alkal
mazza, hanem ellenkezőleg a nyelvtények alapján alkotja meg az 
elméletet. Mert a nyelvész nem alakítja, hanem magyarázza a 
nyelvet.

*) Magyar Nyelvőr, XIII. köt. 11. fűz. 520. 1.
*) Szarvas Gábor: A magyar igeidők. Bevezetés, V. 1.
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Azon kérdésre tehát: vájjon a magyar nyelv miféle nyelv? — 
maguk a nyelvtények fognak leghatározottabban válaszolni. Ha e 
czélból a nyelvtényeket figyelmesebben vizsgáljuk, azt látjuk pél
dául, hogy:

Görög Latin Ó-szláv Német
8óo duó dva zwei
tpet; trés trí drei
éictá septem sedmi sieben
Őéxa decem deseti zehit
F T O mater mati mutter
(ppáto)p fráter bratru brúder
(j.5; műn miié7 ma us
xáXafi/x; culmus slama halm
véo? novu8 novu neu
t0T7)|U sto stoju stehe

Magyar Vogal Osztyák Mordvin Finn
ak it ifkii ghte

két két kát kafta kahte
három köröm yolim kolma kolme
négy niln net ni l(i neljá
öt üt vet vető viite
hat Ipt /ót kota kuute
hét süt tábet sisem seitsemii

Oszmanli Csagatáj Kazáni-tatár Csuvas Szám
bir bir * bér per 1
iki iki ke ikke 2
ür üti öe visse 3
dört tört dürt tu vatta i
bei bik bii pillik 5
alti alti eilti oltta
jedi jiti jide sir ke 7
sekiz 8ákiz rigez sagir 8
dokuz tokuz tn lz tuur 9
on on un vonna 10

Magyar Vogul Osztyák Mordvin Finn
kö ken /mi kér kive
kéz köt két kod kiite
vér vujr ver ver vere
toll tani togol tolga mika
hall '/fii vui kul'e kuule

27":
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Oszmanli Csagatáj Kazáni-tatár Csuvas Magyar
tas tan ta i col kő
el ilik ( kul) ala kéz
kan kan kan jón vér
bas bas bas pos fej
(fÖZ köz köz köti szem
ver bir bir pár ad

Már e kevés példából is elég világosan látható, hogy némely 
nyelvek több-kevesebb egyezést mutatnak egymás között, a mely 
szóegyezések bizonyos szorosabb egybetartozásról látszanak tanús
kodni, úgy hogy ezek alapján az illető nyelvek többé-kevésbé 
élesen határolt csoportokba oszthatók. Itt bárom ilyen nyelvcso
portot mutattunk be, t. i. az árja, ugor és török nyelvek csoportját^ 

De folytassuk vizsgálódásunkat.

Német Latin
mafer achtwng amatőr oratio
g«rb«r fügwng lector lí'ctio

Magyar Finn Török
adó adat autava altő
tisztelő tisztelet ieVevli ver is

Tudvalévőleg magas és mély hangokat szoktunk megkülön
böztetni. Ámde ezen magas és mély magánhangzók az árja (német,, 
latin stb.) nyelvek szavaiban vegyesen fordúlnak elő, még pedig 
egy és ugyanazon szóban, s a tőszókhoz járuló képzők és ragok 
magánhangzói teljesen indifferensek a tőszó magánhangzói iránt* 
Nem úgy a magyar, finn és török nyelvekben. Ezeknek szavai vagy 
magashangúak, vagy pedig mélyhangúak; s a képzők és ragok a 
szavaknak magas- vagy mélyhangúságához alkalmazkodnak, azaz. 
magashangú szavakhoz a képzők és ragok magashangú alakjukban* 
mélyhangú szavakhoz pedig mélyhangú alakjukban járulnak. 
Ennek a hangtani jelenségnek magánhangzó-illeszkedés ( vocal-har- 
monie) a neve. A magánhangzó-illeszkedés a magyar, ugor és török 
nyelvek közös sajátsága az árjaság ellenében, mely ezt a nyelvtör
vényt nem mutathatja fel; s noha föntebb a szóegyezések útmuta
tása szerint az ugor és török nyelveket két különálló csoportba 
kellett is soroznunk, mindamellett ez a nevezetes hangtani saját
ság a mellett látszik tanúskodni, hogy a magyar, ugor és török
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nyelvek az árjasággal szemben egy szorosabb egységet alkoknak, 
«z ú. n. altaji nyelvek egységét. Szóval tehát a magánhangzó-illesz- 
kedés az altaji nyelvcsaládnak közös nyelvsajátsága. Ellenben az 
árja nyelvek bármelyikében egészen közönségesek és természetesek 
ilyen szavak, mint görög 8 8  o> p, 8  ó o>; latin coelum, poena stb., a 
melyekben pedig a magánhangzó-illeszkedés megvoltának legcse
kélyebb nyoma sincs.

Görög Latin Német
év in aqua im wasser
sv olxtq in domo im hause

Magyar ' Osztyák Finn
vízben jinkne védéséit
házban Xotna talossa

Oszmanli Kazáni-tatár Magyarul
8üda duda vízben
evde didii házban

Itt két lényeges különbséget veszünk észre. Először azt, hogy a 
magyar, ugor és török, illetőleg altaji nyelvcsalád a szó hangjainak 
minőségéhez alkalmazza az inessivns ragját, holott az árja nyelv- 
csoportban ennek semmi nyoma sincsen, — a mint azt már föntebb 
kifejtettük; másodszor azt, hogy az ngor és török nyelvcsoport
ban, illetőleg az altaji nyelvcsaládban a helyviszonyjelölő szócs
kák a tőszó végével összeforrtak, míg az árja nyelvcsoportban épen 
ellenkezőleg a szó előtt s önállólag állanak.*)

Ó-szláv
dobrüji mázt

Görög 
áfaftöc tat? 

7 0VT]
áfaftóv C<pov

Latin 
bonus puer 
bona mulier 
bonum animal

dobraja £ena 
dobroje zvérf

Német 
guter knabe 
gute frau 
(rutes tier

Magyar Vognl Osztyák Votják Finn
jó  f i  ú jomas pi jem poy búr pinái hyvá poika
jó nii jomas né jem neii búr kiino hyvá nainen
jó  állat jomas uj jem vöje búr kika hyvá élőin

Oszmanli Kazáni-tatár Magyarul
éji o^ul jakit ul jó fiú
éji kari jakéi katin jó nő
éji *hajvan jakéi *'/ajban jó állat

*) Szarvas Gábor: A magyar igeidők. Bevezetés, IX. 1.
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Az első (árja) osztály mellékneveinek végződését a főnév 
nemétől teszi függővé, a második (ngor) és harmadik (török), azaz 
altaji osztály nemet egyáltalában nem ismer.*)
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Latin Német
facio pello helfen sprt'ch
feci pepwli half eprach
factum pwlsum geholfen eprt/ch

Latin Német
amo letfo let/ere achten leben
amavi légi lector achtete lebte
amatum lectum lectio achtung gelebt

Magyar Finn Török
ad adna antaa antaisi sevmek sevUmek
ada adjon antoi antakoon sevdi sevinmek
adott adás antanut antaminen sevmis sevinfi.

Az árja nyelvekben, a mint a föntebbi példákból láthatjuk, 
a szóképzés és szóragozás kétféle módon történik. Először úgy, 
hogy a képzők és ragok hozzájárulásával még az alaptő vocalisa is 
változást szenved, sőt néha maga ezen alaptő vocalisának változása 
pótolja a képzőt és ragot. Másodszor úgy, hogy a megfelelő képzők 
és ragok hozzájárulásával az alaptő vocalisa semmi változást nem 
szenved. Az árja nyelvekben tehát mind a két mód el van terjedve; 
ellenben a magyar, ugor és török nyelvekben csak emez utóbbi 
mód az uralkodó, s nincs kifejlődve a belső vocalisoknak változása 
mint grammatikai fanctio.

Mindebből elég világosan kitűnik, hogy némely nyelvek egy 
közös forrásra vihetők vissza, s ezek a rokon nyelvek; de kitűnik a 
felhozott példákból az is, hogy a magyar nyelv az altaji nyelvek 
sorába tartozik, s az ugor és török nyelvekkel képez bizonyos 
szorosabb egyféget. Ennyi az, a mit a nyelv általános tájékozásúl 
és útmutatásúl nyújt számunkra..

Ezeken a szembeötlő nyelvsajátságokon kívül vannak még 
az altaji nyelvekben rokon szavak is, s jóllehet e részben már 
maguk az altaji nyelvek is különálló csoportokra oszlanak, — mint 
föntebb az ugor és török nyelvcsoportok tárgyalásakor láttuk, 
mindamellett az altaji nyelvcsalád körén belül a szorosabb együvé- 
tartozást mutatja és bizonyítja még a szókincs rokonsága is. Ilyen

*) Szarvas Gábor: A magyar igeidők. Bevezetés, X. 1.
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altaji ősrokon szók pl. a verbum esse és Jieri, ugor vol- (magy. val-, 
vol•) : f. öle-, ziirj. völ-, votj. vol-; tör. bol-: oszm. ol-f éag. bol- ; 
rnong. bol- 1 magy. m -ni, f. ime-; tör. em-(im-) | magy. nyal-; ugor 
nal-: f. nnole- ; tör. ja la- | ug. kel-, kil-; tör, kel-, gél- | ug. al (m. 
al) ; tör. al, alt ( alin) | ug. ele (m. elő); tör. il ( el) stb.1)

II.
Eljutottunk addig, hogy a magyar nyelv a nagy altaji nyelv- 

családba tartozik, s ezt mai nap csakugyan nem is vonják többé 
kétségbe. Ámde az altaji nyelvcsalád maga is több részből á ll; 
melyik részhez kell hát sorakoznunk ? 8  erre nézve már szétágaz
nak a vélemények.

A nagy altaji nyelvcsalád részei: 1 . az ugor, 2. szamojéd, 
3. török, 4. mongol, 5. tunguz-mandsu nyelvcsoportok. Mindezeknek 
vannak közös sajátságaik, — mint fönnebb kifejtettük —, mert 
egy közös bölcsőből eredtek; de vannak különbözéseik is — a fej
lődés és változás nyomai —, s ezek különös ismertető jellegeik. — 
A szamojéd, mongol2) és tunguz-mandsu csoportba — az általá
nos altaji rokonságon kivül — mint különös egyedet ma már 
senki sem sorozza a magyar nyelvet, s így ezekről nincs mit vitat
koznunk ; másképen áll a dolog az ugor és török nyelvcsoportok
kal. Hosszú évek nyelvészeti munkásságának fáradságos eredmé
nye az ugor theoria, melyet legújabban (1882) megtámadott a 
•Magyarok Eredetéinek török theoriája. Az ugor theoria szerint 
ugor, a török szerint természetesen török a magyar nyelv. — 
Immár eljutottunk a nagy kérdéshez: az ugor vagy török nyelvek 
sorába tartozik-e a magyar nyelv ?

Minden altaji nyelvnek van hangtana, szótana és mondat
tana ; azért hát vegyük sorra a legszembetűnőbb hangtani, szótani 
és mondattani különbözéseket.
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*) Rövidítések: m., magy. =  magyar; ug. =  ugor; tör. =  török; t. 
t. =  török-tatár; k. t. =  köz-török v. keleti török ; f. =  finn ; mord. — mord
vin ; cser. = 'c 8eremisz; Ip. =  lapp; zürj. — zűrjén; votj. =  votják; vog. =  
vogul; oszty. =  osztyák; oszm. =  oszmanli; csag., cag. =  csagatáj; tat. =  
ta tá r; ~kaz. t. =  kazáni ta tá r; kirg. =  kirgiz; kojb. kar. =  kojbal-karagasz; 
csuv. =  cenvas; alt. =  altaji; jak. — jaku t; szám. =■ szamojéd; mong. — 
mongol.

*) Azelőtt Fogarasi és Bálint megkisérlették ugyan a mongol theoria 
fölállítását, de eredménytelenül.
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E czélból vegyük szemügyre mindenek előtt az általános 
ismertető jeleket, vagyis azon legnyomósabb mozzanatokat, melyek 
biztosan és határozottan tájékoztatnak bennünket a kitűzött kér
dés megfejtésében, mint akár az egyik, akár a másik nyelvcsoport
nak legsajátosabb jellemvonásai. Azt már eléggé megvizsgáltuk, 
hogy miben és mennyiben egyeznek e nyelvcsoportok, most tehát 
feladatunk megfigyelni, hogy miben és mennyiben különböznek 
egymástól. Ezen az alapon azután meg fogjuk állapíthatni azt is, 
hogy mily közösség avagy különbözés van a magyar nyelv és a 
szóban forgó két nyelvcsoport közt általában ?

Első sorban a hangtan szolgáltat erre nézve igen érdekes és 
tanulságos adatokat. Nem is szükség hosszasan kutatnunk, s már 
is nyomára jövünk azon hangalaki sajátságnak, hogy a törökség- 
ben — különösen a köztörökben — n, n hangot a szó elején vajmi 
keveset találunk; ez a körülmény abban leli magyarázatát, hogy a 
törökségben az n, n hangok nem kedvelt szókezdő hangok. Csak 
az altai (kondomi) és kojbal-karagasz török dialectusok használ
nak eredeti szókezdő n, n *) hangokat mint újabb hangfejlődést a 
k. t. j  ellenében (pl. k. t. jumurta, jumurtka, oszm. jumurta: kojb. 
numurtka, numerka, kar. numurha; oszm. jum ruk: kojb. numzunik, 
kar. nuduruk). Nem úgy az ugor nyelvek. A szókezdő n, ú hangok 
az egész ugorságban széltére divatoznak s igen jelentékeny állás
pontot foglalnak el. Szükségtelen említenünk, hogy a szókezdő 
n , n hangok a magyar nyelvben is nagyon fontos szerepet játsza
nak. E szókezdő hangokra nézve olyan érdekes példákat, milyene
ket nz ugor (és magyar) nyelvek terén — a legtöbb esetben még 
egyező szókon is — fölhozhatunk bármennyit, a törökségből nincs 
hatalmunkban kimutatni. FI. m. nyájas: lp. naijes =  vidám; észt 
naljase =  tréfás | m. nyal-: oszty. nal-, vog. n a l u j lp. nolo-, noallo- 
=  nyalni | m. nyel-: oszty. nel-, lp. ndle-, cser. neU, f. niele- =  nyelni, 
lenyelni | m. nyíl: zürj. nöl, votj. nel, vog. nal, nál, oszty. nol, nal, 
lp. nuol; mord. nal, f. nuole, észt nöle, nöli =  nyíl | m. nyúz-: 
vog. nuj-, lp. nuove- =  nyúzni | m. nyelv: vog. lielm, oszty. naltm ; 
cser. jilme =  nyelv; lp. nalme =  száj | m. nyál: mord. nolga =  
takony; lív nolg =  nyálka; lp. naule =  iszap | m. nyél: vog. 
nall; oszty. nal, nül =  nyél | m. nyers: vog. nar, oszty. nar =

*) Szókezdő n  hang különben is csak az északi törökségben, neveze
tesen a karagasgb&n található.
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nyers | m. nyűgöd-; f. n u k k u mord. nuva- =  aludni, szenderegni | 
m. nyir : vog. nir, votj. ner =  vessző, ág | m. nyír- : oszty. nöyr- ; 
mord. nara- =  nyírni | m. nyúl: mord. numil, lp. nőmmel =  nyúl | 
m. nyúl-: vog. nüns-, nuoss- =  nyúlni | m. nyuszt: oszty. nogos, 
vog. noys ; votj. niz, észt nugise =  nyuszt | m. nyolcz: vog. nol- 
lov =  u. a. || m. négy: vog. nila, nile, nüe; oszty. nel, nel, heda, 
net; votj. n il; lp. nelje ; f. neljá, neli | m. negyven : vo«. ndlimen | 
m. nő, né: mord. ni ; vog. ne, ne, nett; oszty. ne, ni =  nő | m. nedv: 
votj. ned =  sár; f. neite =  nedv | m. neki: lp. neik, neika =  u. a. | 
m. név: f. nime, zürj. nim, oszty. nem =  u. a. | m. néz-: mord. 
náje-, neje- =  látni; oszty. ni- =  u. a. Ezek mind nevezetes pél
dák, s a mit hangsúlyoznunk kell, jó részök igeszó. Ilyen szavak 
egyezése, m int: nyal-, nyel-, nyúz-, nyűgöd-, nyír-, nyúl-, néz- stb.*) 
páratlan a maga nemében. — Valamint a szókezdő n, n hangok, 
úgy a szókezdő l, r hangok is a török szótárnak alig számbavehető 
•csekély részét foglalják el, míg az ugor szótárnak igen kedvelt 
hangjai. Nincs oly ugor nyelv, melyben a szókezdő l, r hangok 
fontos szerepet ne játszanának, s a magyarban is nagy elterjedés
nek örvendenek. A törökségben mindössze csak egy-két dialectus- 
ban találunk néhány eredeti példát; a többiek javarészt hangkopás 
útján keletkeztek, mit a megfelelő k. t. teljesebb alakok bizonyí
tanak. Pl. kirg. lak ; k. t. ólak ; lau: idan ; rak: irak; rü : uruk ; 
<a szókezdő n-vel is megtörtént ez, pl. kirg. nan : k. t. inán). Sőt 
a köztörök még az l, r kezdetű idegen szók elé is vocalist told, 
mert az L r liquidák épen nem kedvelt szókezdő hangok a török
ségben; pl. limun: k. t. ilimun; rus: k. t. urus. Annál fogva nincs 
is módunkban a törökség részéről oly tanulságos példákat kimu
tatni, mint az ugorság és magyarság részéről. Pl. m. lep-: vog. 
lep-, votj. lip-, cser. lebed- =  befödni | m,16: vog. lü, oszty. lövi =  
ló | m. lő-: cser. lü-; zürj. lij-; vog. li-, láj-; mord. lede- =  dobni, 
lőni | m. lök-: f. lykkád- =  u. a. | m. lúd: vog. lunt =  lúd; cser. 
ludo =  kacsa | m. lap : észt lapp =  lapos; cser. lapa =  tenyér; 
mord. laps =  lapos | m. lé: f. lieme, észt lem, cser. lem =  lé, leves | 
m. lélek: vog. lili, oszty. lil =  u. a. | m. lép: züij. lop =  u. a. | 
m. lependék: oszty. libindi =  lepke | m. lev-: lp. le-, f. lie- =

*) V. ö. Bndenz J. Magyar-ugor Összehasonlító Szótár. — Megjegy
zendő, hogy a szókezdő n, n hangok a szamojéd és mongol nyelvekben is 
«1 vannak teijedve.
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lenni | m. liszt; f. listime =  korpaliszt | m. lucsok: f. losko =  u. a. | 
m. lyuk: f. loukko =  rés, nyílás | m. láb: vog. lájl =  u. a. || m. 
rág- ; vog. ragn- =  u. a. | m. rak-: f. rakenta- =  rakni, építeni | 
ni. rejt-: vog. ráüt- =  u. a. | m. renyhe: f. röhmid =  ügyetlen és 
lassú | m. reped-: f. repi- =  szétrepeszteni | m. reszket-: vog.' 
rásg- =  u. a. | m. roskad-: lp. ruossa- =  leroskadni, ledőlni | m. 
röpül-: f. ryöppy- =  szállongani.1) íme, ismét ilyen egyező ige- 
szók, m int: lep-, lő-, lök-, lev-, rág% rak-y rejt-, reped-, reszket-, ros
kad-, röpül- stb.!

Czélszerűnek láttuk a szókezdő n és n bangókat, valamint a 
szókezdő l és r  liquidákat is — mint egybetartozókat — együtte
sen tárgyalni. De meg kell jegyeznünk, hogy az n és n hangok közt 
maguk közt is némi különbséget kell tennünk. A jésített n hang 
ugyanis mint szókezdő hang az ugorság nagyobb részében, az 
ú. n. északi ugor nyelvekben és a magyarban szerepel, mig a déli 
ugor nyelvekben csak sporadicusan fordúl elő néhány esetben;*) 
ellenben a szókezdő n hang az ugorságnak mind a két ágában, 
különösen pedig a déli ugor nyelvekben (melyekhez a finn is tar
tozik) viszi a főszerepet. Erre a nevezetes momentumra különben 
még rátérünk. — A szókezdő n, l és r  a törökségben nem kedvel
tek ugyan, de annál fontosabb szerepe van az utóbbinak (r) a 
török szók végén. Van t. i. egy sajátságos török hangváltozás, az 
ú. n. rotacismm, vagyis a z : r hangok váltakozása.8) A rotacismust 
legnagyobb mértékben kétségkívül a csuvas nyelv fejlesztette ki, 
de e hangváltozás nemcsak a csuvas és a többi törökség, hanem 
az egyes török dialectusok között is egészen közönséges. Pl. k. t. 
ikiz : csuv. jiger; k. t. H z: csuv. y ir ; oszm. ja z-: csuv. sir- ; 
oszm. sekiz: csuv. sakkir; oszm. dokuz: csuv. tu%%uroszm. jüz : 
csuv. éiir ; csag. tűz-: ujgur tűr-; k. t. boza: ujg. bor; oszm. gel- 
mez: azerbaj^ani gelmer; k. t. beriniz: alt. páriyár,4) Minden 
esetre föltűnő és nevezetes tény ezzel szemben, hogy a magyar

’) V. ö. Budenz J., MUgSz. — Megemlítjük még, hogy a szókezdő l 
szám. és mandsu nyelvekben is szerepel.

2) így nevezetesen a finn K., finn V., mord M.t cseremisz nyelvek
ben. Budenz: Verzweigung dér ugrischen Spraclien, 13. 1.

3) V. ö. lat. ausosa : aurora; kín. was: úfn. ivar.
4l Sok ily szó a mong. nyelvben is r-es alakvi; pl. uhür =  ökör

ikere =  iker stb.
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nyelv nem ismer ilyen z : r-féle hangváltozást, valamint az ngor 
nyelvek sem fejlesztették azt ki. A rotacismus tagadhatatlanul a 
törökségnek egyik igen érdekes fejlesztménye.

Következik már most az alaktan, mely a legáltalánosabb 
körültekintésre is egy igen érdekes és figyelemre méltó jelenséget 
s egyszersmind igen hathatós kritériumot nyújt nekünk. Ilyen ft 
tárgy ás igeragozás. Az igeragozásnak ezt a nemét pompásan kifej
lődve találjuk az ugorságban meg a magyar nyelvben, de a török
ségben nem mutathatunk ki hozzá foghatót. Annál nagyobb súlyt 
kell helyeznünk erre a fontos és határozott különbséget feltünteti 
mozzanatra, mert a tárgyas igeragozás a török nyelvekkel szemben 
jellemző ugor nyelvsajátság, s ott, a törökségben egyáltalában 
nyoma sincs. A tárgyas igeragozás megvan a mordvin, vogtd és 
osztyák nyelvekben, továbbá a magyarban is. Pl. küldöm, küldöd, 
küldetek s tb .; vog. kietilem: küldöm ered. * küldőim (v. ö. küldeíek, 
látZak); ellenben vog. kietem: küldök; a tárgyra mutató rag az l.1) 
A tárgyas igeragozás a mord. nyelvben a lehető legtökéletese bb. 
Pl. mord M.

Csak alanyi raggal. III. tárgyszem.
Ind. praes. 1. sz. sodan tudok 1 . sodasa tudom őt

2 . sz. sódat tudsz 2 . sodasak tudod őt
3. sz. sodaj tud 3. sodasl tudja őt

1 . sodasajnd tudom őket
2 . sodasajt tudod őket
3. sodasina tudja őket

II. tárgyszem. I. tárgyszem.
1. sódat ii tudlak —
— 2 . sodasamak tudsz engem
3. sodatansa tud téged 3. sodasa mán 6 tud engem

1 . sodatádaz tudlak titeket —
— 2 . sodasamast tudsz minket
3 . sodatadaz tud titeket 3. sodasamaz tud minket.8)

Vámbéry szerint a törökben is volna nyoma a tárgyas ige
ragozásnak, mert az oszmanliban van határozott és határozatlan

M Az -m és -k az egy. sz. 1. szem. ragjai.
*) Búd., Mord. Nyelvi. § 29.
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igeragozás; csakhogy itt nem határozott és határozatlan, hanem 
tárgyas és tárgyatlan igeragozásról van szó. Avagy képes az oszm. 
határozott (determinativ) igeragozás a cselekvés alanyán kívül 
egyúttal tárgyát is kifejezni, mint pl. a magyar tárgyas igerago
zás? Tapasztalásunk szerint nem képes arra; s ennélfogva mi 
ismételve hangsúlyozzuk, hogy bár mindent hozhatott a magyar 
nyelv a törökségtői, de a tárgyas igeragozást soha!

(Vége következik.)
Stedkr János.

Palladastól.
Anth. Pál. X. 32.

Sok van a serlegnek s az ajaknak a széle között még.

Az Anthologia ezt a közmondássá vált verset Palladesnak tulaj
donítja. Már jóval ő előtte idézgették. Aristoteles szerint e közmondás 
Alkaiostól ered. (Aristos in Sehol. Hóm. Od. XXII. 9. Lycophr. Caes. 
489.) V. ö. Zenob. V. 71. Diogenian. VH. 46. Proverb. Bodlei. 768. Gel- 
liusnál így van latinra fordítva: Múlta cadunt inter calicem supremaque 
labra. S a M. Gato Gensorius egyik beszédében előfordult inter os atque 
offam-mal azonosítva. Festusnál p. 149. a 2. ezt olvassuk: Manum et 
mentum proverbium ex Gr»co ductum, quod est noXXa stb. Az ango
loknál ilyen alakot váltott:

There is many a slip 
’twixt cap and lip.

A francziáknál:
Entre bouche et cuillier 
Avient souvent grand encombrier.

Kind Frigyes, a «Freischütz» librettó szerzője, így fordítja Ankaeos 
czímű költeményében:

Zwischen Lipp’ und Kelchesrand 
Schwebt dér finstem Máchte Hand.

A németeknél ez szokásos idézetté vált s első sorát Heyse leg
újabb regényének czímeül is választotta. (V. ö. Büchmann Geflügelte 
Worte VI. kiad. 56. lap.)

A magyar közmondások közül az felel meg neki leginkább: Sok 
szerencsétlenség eshetik egy szempillantásban is. Ballagi Példab. 7039.

P. T. E.
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A CLASSICA PHILOLOQIA MŰVELÉSE HAZÁNKBAN 
1879—88.

1874-ben jelent meg Bartal Antalnak «A classica philologia . . 
művelése hazánkban* czímű munkája. Ozélja volt tájékozást nyújtani 
azon munkálkodás körül, mely eddig hazánkban a classica philologia 
ügyében folyt. Ezért összegyűjtötte mindazt, a mi ezen a téren önállóan 
és folyóiratokban megjelent. Az (Egyetemes Philologiai Közlöny* 
1879-ik évfolyamában pótlékot adott, melyben az 1874—78-ig terjedő öt 
év alatt megjelent philologiai munkákat és értekezéseket gyűjtötte össze. 
Miután ez utóbbi adalék összegyűjtésében nekem is volt némi kis részem; 
azt hiszem, nem teszek helytelen dolgot, ha az utóbbi öt év (1879—83) 
alatt folytatott munkálkodás eredményeit e folyóiratban közzéteszem. 
A beosztásra nézve ugyanazon rendet követtem mint Bartal Antal. Az 
egyes munkák után adom az ismertetéseket és bírálatokat. Itt-ott régibb 
évekből való adatokat is felvettem. De ezeknek száma csekély.

Ha áttekintjük a eláss, philologia könyvészetét, azt tapasztaljuk, 
iKgy az e téren tett munkálatok értéke emelkedőben van. A munkálko
dás nem szorítkozik pusztán az iskolákban használt classikusok magya
rázatos kiadásaira, hanem terjedelmesebb monographiák és kitűnő 
fordítások láttak napvilágot.

Nem csekély befolyással van a eláss, philologia fejlődésére a 
budapesti philologiai társaság. Ez megalakulása óta némileg közelebb 
hozta egymáshoz a philologia művelőit. A társaság működése által azon 
van, hogy ta művelt nagy közönséggel a classikus ókort megismertesse 
és megkedveltesse és a szigorú philologiai módszert úgy a classikus 
mint a modem philologia terén meghonosítsa. «De legnagyobb hatással 
lesz a philologia fejlődésére hazánk első tudományos intézete, a M. T. 
Akadémia. Ugyanis 1883 május hó 17-én megalakult az Akadémiának 
classica philologiai bizottsága. E bizottság feladata: a m. t. Akadémia 
munkakörét annyiban kiegészíteni, a mennyiben a hazánk művelődésére 
nézve rendkívül fontos, de az Akadémia részéről eddigelé csak alkalmi
lag támogatott olassica philologiát tudományszakai közé rendszeresen 
beilleszti.

A)  Általános rész.
1879. Fináczy, Ernst. Philologische Gesellschaft. — Bericht. 

(Literarische Berichte a. Ungarn. III. 776—785.11.)
1879. Két előadás a klasszikus nyelvtanulás szellemi értékéről. I. 

Irta Prof. A. Bain, H. Irta C. A. Mason. Közli dr. Kont Ign. (Magyar 
Tanügy. VHL 433—464.11.)
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1879. Káplány Antal. Nők az ó-korban. Paedagogiai dissertatio. 
Budapest. (8 r. 76.1.)

1879. Egyetemes Philologiai Közlöny. III. évf. 1 . fűz. Ism. S+b. 
{Erdélyi Muzeum. VI. 117—120. 1.)

1880. Putnoky Miklós. A görög olvasásról iskoláinkban. (Tanár- 
<3gyl. közi. XIII. 200—206. 11.)

1880. Szőke Adolf. A gymnasiumi görög és latin nyelvbeli oktatás 
czélja. (Losonczi főgym. értés.)

1880. Váry deliért. Rajzolatok a görög miveltség világából. Vácz.
1879. (16r. 211.1.) — Ism. Nagy Z. (Tanáregyl. Közi. XII. 501—504.11.)

1880. Philologiai előadások. (Egyet. Philol. Közi. IV. 299—300. 
371. 640—641. 11.)

1880. Dr, Csengén János. A klasszikusok fordítása iskoláinkban 
(Magyar Tanügy. IX. 512—516.11.)

1880. Müller Miksa. A classikus nyelvek tanításáról. (Egyet. Philol. 
Közi. IV. 372.1.)

1881. Moller Ede. Kell-e latin és görög nyelv a középiskolában? 
Közoktatás ügyünk reformjához. — A klasszikusok s a latin és görög 
nyelv. Bain véleménye. — Nemzeti középiskola. — Budapest, Grimm. 
(8 r. 54 1.) 50 kr.

1881. A német philologusok 35. gyűlése. Közli Hellebraut Á. 
(Egyet. Phil. Közi. V. 334—338. 1.)

1882. Markusovszky Sámuel. Miért tanuljuk a gymnasiumban a 
latin és hellen nyelveket és vájjon ezen nyelvek tanulásának van-e 
valami haszna és előnye ? (Pozsonyi ág. ev. főiskola értés.)

1882. Bászel Aurél. A classika philologia jelesebb munkásai élet- 
rajzokbau. I. kötet. A 16. 17. és 18. század első felének jelesebb philolo- 
gusai. Budapest Kókai. (8 r. XIII, 246 1.) 1 frt. 80 kr. — [Előfizetésre 
való felhívás. Egyet. Phil. Közi. VI. 280—281.1. Ism. — n — n. Buda
pesti Szemle, 31. köt. 154—156. 1. — Ábel J. Egyet. Phil. Közi. VI. 
800—804. 1. — Kont I. Pesti Napló. 1884. 194. sz. — Egyetértés 1882. 
118. sz. 11. lap. Köpesdy S. Tanáregyl. Közi. XV, 617—619.]

1882. Gerevics Gusztáv. Néhány szó a klasszikusok jegyzetes kia
dásáról. (Közoktatás 1882. 1 1 . sz.)

1882. Bászel Aurél. Néhány szó a régi hellének főjellemvonásairól. 
(Külön lenyomat a lőcsei főreáltanoda «Album »-ából.) Lőcse. Reiss 
(8 r. 14. 1.)

1882. Karkecz Alajos. Temetkezés az ókorban. (Jász-Nagykun- 
Szolnok. 1882. 28. sz.)

1883. Szerencse Menyhért. A latin és görög klasszikusok tanítása a 
gyinuasium felső osztályaiban. (Tanáregyl. Közi. XVI. 71—86.1.)

1883. Barta! Antal. Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba.
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Különös tekintettel a classicas nyelvekre. E. Egger nyomán dolgozta —. 
(A philologiai társaság kiadványa. I.) Budapest, Eggenberger. (N. 8 r. 
II. 144 1.) 1 frt 2 0  kr. — ism. Dr. Csengeri I. (Égyet. Phil. Közi. VII. 
1095—97.)

1883. Dr. Bászel Aurél. Az ókori classikusok tanulmánya mint 
általános műveltségünk egyik főeszköze. Budapest, Kókai. (8 r. VII, 
155 1.) 1 frt 2 0  kr. — [Ism. X. Y. Magyar Tanügy. XI. 489—493.1. — 
K. S. Tanáregyl. Közi. XVI. 622.1. — Csengeri I. Egyetértés 1883. 
286. sz. mellékl.]

1883. Dr. Lutter Nándor. Az ó- klasszikus nyelvek tanításának 
érdekében. (Közoktatás. 2. sz.) — d — o — r. ugyanarról. (Közoktatás.
1883. 3., 4. sz.)

Külföldi munkák: Philologische Rundschau. Herausg. von Dr. 
C. Wagener, u. Dr. E. Ludwig. I. Jahrg. 1881. Nr. 1 . ism. Dr. Pecz 
Vilm. Egyet. Phil. Közi. 1881. 160—161. 1.

1882. Forbiger A. u. Winkler Ad. Qellas u. Rom. 2., 3. Bd. Leip- 
zig. ism. Egyet. Phil. Közi. 1883. 399. 1.

B) Görög irodalom.
AÍBOpOB.

1882. Eiselt A. Aesopus és az aesopusi mesék. (Selmeczbányai 
kath. gymn. ért.)

Alkaios.
1881. Dr. Boros Gábor. Alkaios. (Egyet. Philol. Közi. V. 294— 

301. 1.)
Anakreon.

1815. Hatvani. Egy nehány mesék Anakreonból. (A rózsáról.) 
(Magyar dámák kalendárioma. 1815. 129—130.1.)

1882. P. Tewrewk E . Anakreoni dalok. 3. Serleg. 5. Az enyelt 
Erős. 26. A csatavesztés. 26. B. A szerelem bélyege. 31. Éji látogatás. 
(Egyet. Philol. Közi. V. 31. 1.) 7. Gondüző (u. o. 129. 1.) — 13. Szerelem 
jegyzék. — 30. Életöröm. — 34. Hiába való kincs. (u. o. 130.1.) — 45. 
Fiatal öreg; 21. Példák, (u. o. 131.1.). — Gondtalanság, (u. o. 529. 1.) 
Sikertelen szerelem; Szerelem és kincs. (u. o. 644.1.) — 40. Bútalan 
élet. (u. o. 698.1.); — 2 0 . Báj ital. (u. o. 728. 1.) 50. Legjobb tudomány, 
(u. o. 734.1.) — 6 . (u. o. VI. 14.1.) 8 . (u.»o. 111.1.) — 43. (u. o. 127.1.)
— 22. (248.1. 279.1.) — 44. (u. o. 308. 1) — 11. (u. o. 322.1.) — 25. (u.
o. 340. 1.) — 23. (u. o. 312. 1.) — 53. 54. Rózsa; (u. o. 792. 1.) — 4. 
Tavaszi serleg, (u. o. 799. 1.) — 59. Daphne. (u. o. 807.) — 14. Küzdés 
Erossal. (u. o. 864.1.)
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1882. Gergely Károly. Anakreon. A megelégedett élet. (u. o. VI* 
475. 1.) — A mámor (u. o. 489.1.) Óhajtások, (n. o. 526. 1.) — Gondta
lanság. (u. o. 555.1.) — Af estőhöz. (u. o. 572.1.)

Apollonius Rhodius.
1882. Pipos Péter. Apollonius kérdése. (Tudori értekezés.) Buda

pest. (8 r. 31. 1.)
Archilochos.

1882. P . Thewrewk Emil. Archilochos. 6 . sz. Ford. (Egyet. Philol. 
Közi. VI. 896.1.) — 15. sz. (u. o. VII. 1084. 1.)

Aristophanes.
1880. Arany János. Aristophanes Lovagjaiból. Ford. (Egyet* 

PhiloJ. Közi. IV. 1—29. 1.)
1880. Aristophanes vígjátékai. Fordította Arany János. A magy. 

tud. akadémia által gr. Karácsonyi jutalommal kitüntetett fordítás*
I—III. köt. Budapest Akadémia. (8 r. XXIII+390, 402, 328.1.) 6  frt. — 
Ism. I. köt. (Koszorú III. (1880) 568—569.1.) — III. köt. (u. o. 477— 
478. 1.) — Silberstein A., J. Arany als Hellenist. (Pester Lloyd 326. sz.)

1880. Kont Ign. Aristophanes, mint möbíráló a Békákban. (Egyet. 
Phil. Közi. 1880. 209—219. 1.) — Aristophanes vallási szempontból, 
(u. o. 659—673. 1.)

1880. Kont Ign. Aristophanes. (Olcsó könyvtár, szerk. Gyulai Pál. 
97. sz.) Budapest, (16r. 151 1.) 30 kr. — Ism. Dr. Boros Gábor. (Tanár
egyl. Közi. XIII. 573—578. 1.) — Irmei Fér. (Koszorú ÍII. (1880) 
570—573. 1.)

1880. Boros Gábor. A paraba9Í8 Aristophanesnél. (Egyet. Philol* 
Közi. IV. 305—324. 410—428. 510—541. 1.)

1880. Pozder Károly. Aristophanes Acharn. 1 0 0 . és 104. vers. 
(Egyet. Philol. Közi. IV. 294—297. 1.)

Arietoteles.
1876. Nyácsik Endre. Aristoteles elvei a gyermekek neveléséről. 

Aradvidéki tanitóegyl. Közi. 1876. 6 . sz. 113—117. 1.)
1882. Bászél Aurél. Rövid párhuzam Pláton és Aristoteles között. 

(Egyet. Philol. Közi. 1882. 1—14. 1.)
1883. Wiener Márkus. Aristoteles aretologiája és ontologiája 

Budapest, Lampel. (8 r. 24. 1.) 40 kr.

Colluthus.
1880. Colluthi. Lycopolitani Carmen de Raptu Helenae edidit 

EugeniusÁbel. Berolini Calvary. 1880. (N. 8 r. 1401.) — Ism. P. (Egyet.
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Phil. Közi. V. 408—410. 1.) — de Nolhac. (Revue critique d’histoire et 
de littérature XV. 1881. 49—51.1.)

1883. Dalmartello A. La vita di Demade, Oratore Ateniese, ed il 
frammento deli’ orazione ónép rí)? Sco8 sxaeTÍa<;. (fiumei gymn. ért.)

1879. Ábel Jenő. A görög Epikusok töredékeihez. (Kinkéi G. Epi- 
corum Graeoorum fragmenta. Lipsiae, 1877.) (Egyet. Phil. Közi. ü l .

1879. Hegedűs István. Epikuros tana az örök megsemmisülésről. 
(Erdélyi Muzeum. VI. 23—30. 57—63. 88—93.11.)

1881. Dr. Kont lgnácz. Euripides vallási szempontból. (Egyet. 
Philol. Közi. Y. 119—129.1.)

1882. Dr. Krausz Jakab. Euripides élete és költészete. I—III. 
(Egyet. Philol. Közi. VI. 112—127 ; 232—248; 309—322. 1.)

1882. Pecz Vilmos. Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylas 
és Sophocles trópusaival. Míveltségtörténeti és költészeti szempontból. 
Adalék a költészet összehasonlító tropikájához. (Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből. X. köt. 6 . sz.) Budapest, Akadémia, (8 r. 99 1.) 
60 kr. — Bírálta: Dr. Ábel J. (Egyet. Phil. Közi. VI. 865—874.1.)

1883. Travnicsek Hubert. Euripides ethikája. (Lőcsei Kath. fő- 
gymn. ért.)

1883. Kont lgnácz. Az Euripidesnek tulajdonított Rhesus-tragédia. 
(Egyet. Philol. Közi. VII. 401—416. 1.)

Fordítás : 1881—3. Herodot. Görögből fordította dr. Télfy Iván.
1 ., 2 . füzet. (Hellen remekírók magyar fordításban. 15., 17. fűz.) Buda
pest, Lampel. (16r. XXXII, 192 1.) egy-egy füzet 40 kr.

1881—2. Szemelvények Herodotos műveiből. Dávid Istvánnak 
Eggenbergernél megjelent kiadása szerint. Fordította és magyarázta 
Dávid let. I., II. füzet. (Tanulók könyvtára szerk. Dávid I.) Pozsony, 
Stampfel. (16r. 128 1.) egy-egy füzet 30 kr. — Ism. Polgár György. 
(Tanáregyl. Közi. XVI. 370—373. és n—n. u. o. 373—376.1.)

Értekezés. 1879. Fináczy Ernő. Gymnasiumi olassicusok. IV. He- 
rodotus. (Egyet. Philol. Közi. III. 480—483.1.)

1883. Oeréb I. Részletek a Herodotoshoz való praeparatiókból. 
(Budapesti tanárképző intézet ért.)

Philologiai Közlöny. X. 4. 28

Demades.

Epikusok.

303—311. 1.)
Epikuros.

Euripides.

Herodotos.
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1883. Boumáz E. Herodotos földrajza. (Brassai katb. gym. ért.) 
1888. Geréb I. Herodotus vallási és ethikai elvei. Tanulmány. 

Budapest. (8 r. 42 1.)

Homeros.
Kiadás : 1880. Homeros Odysseája. Magyarázta és bevezetéssel 

ellátta Veress lgnácz. I—VI. ének. (Görög és latin remekírók gyűjte
ménye. Magyar jegyzetekkel iskolai használatra. 31. sz.) Budapest Lam- 
pel. (8 r. XXXII, 8 6  1.) 1 frt 2 0  kr.

1881. Homeros Iliása. I—Hl. ének. Iskolai használatra magya
rázta és bevezetéssel ellátta Ábel Jenő. Budapest, Franklin. (8 r. 175 1.) 
80 kr. — Ism. Polgár Gy. (Tanáregyl. Közi. XV. 257—260.1.)

1881. Homeros Odysseája I—Hl. ének. Iskolai használatra 
magyarázta és bevezetéssel ellátta Ábel Jenő. Budapest, Franklin. (8 r. 
207 1.) 1 frt. — Ism. Schill Salamon. (Magyar Tanügy. X. 214—217. 1.
— Veress Ign. (Egyet. Phil. Közi. V. 699—710). — Polgár Gy. (Tanár
egyl. Közi. XV. 257—260)

Fordítás : 1879. Homér Iliása. Görögből fordította folyó beszéd
ben dr. Télfy Iván. 8 -ik kiad. bővített bevezetéssel, l-ső füzet. (Hellen 
remekírók magyar fordításban. 5. fűz.) Budapest, Lampel. (16r. CXIV, 
1 0 0  1.) 60 kr.

1879—83. Homér Odysseája. Görögből fordította dr. Télfy I. 
2 -ik kiad. I—III. fűz. (Hellen remekírók magyar fordításban. 10. 14. 
16. fűz.) Budapest, Lampel. (16r. XXXH, 1—264. 1.) egy-egy füzet 
40 kr.

1880. Az Iliászból. I. Hektor búcsúja Andromachétól. (VI. ének 
369—502. v.) U. Hefajsztosz paizst készít Aohillesznek. (XVILI. ének.
368—616. v.) ford. Szász Károly. (Budapesti Szemle. 24. köt. 163—
177.1.)

1882. Nauzikaa. Homérosz Odisszeájának VI. éneke, fordít. 
Csengeri János. (Beszterczebányai fŐgymn. ért.) — Ism. Kont Ign. 
(Egy. Phil. Közi. VI. 76. 1.) — Egy kis helyreigazítás a «Nauzikaa* 
bírálatára. Csengeri Jánostól, (u. o, 287. 1.) — Kont Ign. Válasz a 
helyreigazításra, (u. o. 288. 1.)

Értekezések: 1879. Ábel Jenő. A Homércentókról. (Egyet. Philol. 
Közi. Hl. 585—592. 1.)

1881. Bartal Antal. Homerosnak magyar fordítói. (Egyet. Philol. 
Közi. V. 485—499.1.)

1881. Szilád Mór. A verbális előtagu összetett szavak Homéros- 
nál. (Egyet. Phil. Közi. V. 341—388.1.)

1882. Lichtena/f/er J. A hasonlatok Homeros Iliasából és Odys- 
seajából. (Nagybecskereki főgymn. ért.)
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1882—3. Roseth Arnold. A hőmérőéi hasonlatok. (Tanáregyl. 
Közi. XVI. 553-562.1.)

1882. N. Die Homer’sche Küche. (Nene Arader Zeitung. 1882. 
115. sz. )

1882. Rzach Alois. Neue Beitráge zűr Technik des Nachhomeri- 
echen Hexametere. Wien. (Ism. Egyet. Phil. Közi. 1883. 400. 1.)

Ibykos.
1883. Ibykos. Szerelmi dal. (Bergk, p. 196.) ford. L. M. (Egyet. 

Philol. Közi. YH. 647. 1.)

Iulianos.
1880. Fináczy Ernő. lulianus császár. (Egyet. Philol. Közi. 1880. 

129—140, 324—334.1.)

Lukianos.
1882. A szamár. Lukianosz elbeszélése. Görög eredetiből ford. 

gyöngyösi László. (Magyar Föld. 1882. 266—276. sz.)

Meleager.
1881. Meleager. 28. Ford. P. T. E. (Egyet. Philol. Közi. V. 520.1.)

Moschos.
1882. 8 .: A szántó-vető Erős. Ford. P. T. E. (Egyet. Phil. Közi. 

VI. 895.1.)
* Musaios.
1879. Musaeus Grammaticus Héró és Leander-e. Felolvastatott a 

Kisfaludy társaság 1878-ik évi jun. ülésén. Görögből fordította és beve
zette dr. Tóth Sándor. Selmeczbánya. (8 r. 29 1.) 30 kr. — Ism. Koszorú.
H. köt. 93.1.

Nonnus Panopolitanus.
1882. Dr. Tóth Sándor. Nonnus Panopolis Metaphrasisa. (Nagy

szebeni áll. főgymn. ért.) — Ism. Egyet. Phil. Közi. 1882. 87. 1.

Orphens.
1881. Orphei Lithica. Accedit Damigeron de Lapidibus. Recensuit 

Eugenius Ábel. Berolini Calvary. (8 r. 198 1.) 5 márka. — Ism. P. 
(Egyet. Philol. Közi. V. 731—734.1.) — Bzach Al. (Philol. Rundschau.
1882. 577—585.1.)

1881. Orpheus Lithikája. íheurgikus éposz a kövek bűvös erejé
ről. ford. Latkóczy Mihály. (Egyet. Philol. Közi. V. 500—520.1.)

28*
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Findaros.
1882. A 14-ik olympiai óda. Ford. Hegedűs Istv. — (Egyet* 

Philol. Közi. 1882. 178—179.1.)
1883. Maywald 7. Piodaros győzelmi dalairól. (Budapesti IV. kér. 

kegyesr. gymn. ért.)
1883. Dr. E. Ábel. Zűr Handschriftenkunde des Pindar. (Wiener 

Studien. 1883. 224—262.1.) Rövid kivonat: Egyet. Philol. Közi. 1883. 
1 2 0 —1 2 1 . 1.)

Fiaton.
1883. Szemelvény Plató műveiből. Gymnasiumok számára össze

állította, bevezetéssel, tartalomkivonattal és jegyzetekkel ellátta dr. 
Szamosi József. (Görög és római remekírók könyvtára). Budapest 
Eggenberger. (8 r. XXXIV, 98 1.) 70 kr.

1883. Plátónak Socrates vélelme vagy Apológiája és Critonja, 
Görögből fordította Télfy Iván. 3-ik kiadás. (Hellen remekírók magyar 
fordításban. 4. füzet.) Budapest, Lampel. (16r. XX, 79 1.) 40 kr.

1879. Molnár Istv. Laj. Párhuzam Xenophon és Platón Sympo- 
sionja között. Fehértemplom. (8 r. 44 1.)

1879. Simon I. 8. Plató gondolatai a szépről. (Egyet. Philol. 
Közi. Hl. 233-254.1.)

1880. Holecz 1. Platón «Phaedon»- a. (Szakolczai algymn. ért.)
1880. Zanbauer A. Plátó méltatása. (Újvidéki főgym. ért.)
1880. Doleschall I. Az Aristotelest megelőzött hellén világ sesthe- 

tikai nézetei, kiváló tekintettel Platóra. Bölcselettudori értekezés. Arad.
1880. (8 r. 73.1.)

1880. Háhn Adolf. Pláton psedagogiai eszméi (francziából). I.
A köztársaság. — A harczosok nevelése. — A tisztviselők nevelése. —
II. A nevelés a törvények hetedik könyvében (francziából). (Magyar 
Tanügy. IX. 93—103; 210-218; 313—329.1.)

1882. Bászel Aurél. Rövid párhuzam Pláton és Aristoteles között. 
(Egyet. Philol. Közi. 1882. 1—14. 1.)

1879. Gohen Herm. Platon’e Ideenlehre und die Mathematik. 
Harburg. (ism. M. — Budapesti Szemle, köt. 479. 1.)

Plntarchos.
1880. Életrajzok Plutarchosból. Görögből fordította Sziláéi Móric. ■ 

I. H. füzet. (Ifjúsági iratok tára. 9. 1 0 .) Budapest, Franklin. (8 r. VII, 
120 és 204.1.) 60 kr. és 1 frt.

Simonides.
1881. A 300 spártai sírverse. (Simonides. 92.) Ford. P. T. E. 

(Egyet. Philol. Közi. V. 520.1.)
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Sophocles.
1883. Sophoclis Antigoné. Scholarum in usum edidit Fr. Schu

bert. (Bibliotheca scriptorum gracorum et romanorum. Edita curantibus 
Joanne Kvicala et Carolo Schenkl.) Budapestini Lampel. (8 r. XII, 481.)

1880. Sophocles tragoediái. Fordította Csiky Gergely. Kiadja a 
Kisfaludy Társaság. Budapest Tettey. (8 r. XVIII, 491 1.) — Bir. dr. 
Kont I. (Magyar Tanügy. IX. 34—52. 1. Rövid ismertetés Koszorú, 
lü . köt. 95. 1.

1883. Sophocles Antigoné. Fordította s magyarázta Csiky Gergely. 
(Jeles irók iskolai tára. XX,) Budapest Franklin. (8 r. 95 1.) 50 kr.

Értekezések 1879. Cnky G. Sophokles. (Egyet. Philol. Közi. i n .  
409-420.1)

1879. Brankovics György. Antigoné elsfl előadása 2240 év előtt. 
(Közvélemény. 1879. márcz. 30. szám.) Helyreigazítás erre Fináczv E.- 
től. (Egyet. Philol. Közi. III. 294—295. 11.)

1880. Fennrz Valdemár. Grammatica Sophoclea. Összeállítva a 
szövegből. Egyet. Philol. Közi. IV. 336—343. 1,)

1880. Szamosi János. Sophocles a magyar irodalomban. (Erdélyi 
Muzeum. Vn. 53-56. 81—87. 108—114. 171—184.11.)

1881. Collins Vilmos. Sophocles. Angolból fordította Kont lgnácz. 
{Olcsó könyvtár 126. sz.) Budapest Franklin. (16r. 1841.) — Ism. P. V. 
{Egyet. Philol. Közi. VI. 607.)

1881—3. Kassai Gust. Varira qurestionee. I. Refutatur A. Schöllii 
de Sophoclea tragoediarum componendarum ratione sententia. H. De 
figuráé etymologicre usu Sophoclea. (Budapesti V-ker. főgymn. ért. és 
Egyet. Philol. Közi. VII. 609—622.1.)

1882. Braitenberg. A történeti ezélzások Sophocles tragédiáiban. 
(Egyet. Philol. Közi. VI. 680.1.)

1883. Samu Ferencz. Sophocles élete. (Egyet. Philol. Közi. VU. 
281—326.1.)

1883. Gleditsch H. Die Cantica dér sophokleischen Tragoedien. 
Nach ihrera rythmischen Bau besprochen. Zweite durch den Abdruck 
des Textes vermehrte Bearbeitung dér «Sopbocleischen Strophen* dee- 
selben Verfassers. Wien, 1883. — ism. Pecz V. (Egyet. Philol. Közi. 
VH. 1114-1119. 1.)

Theognis.
1882. Theognis. Ford. P. T. E. (Egyet. Philol. Közi. VI. 874.1.) 

Theokritos.
1882. A kecskepásztor Ford. György Lajos. (Egyet. Philol. Közi. 

VI. 602—3.1.)
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1882. 21. epigr. (Hipponax sírverse.) Ford. P. T. E. (Egyet. Philol* 
Közi. VI. 895.1.)

1880. Bászel Aur. Theokritos idylljei és a görög-római idyll* 
Tanulmány. Budapest. (8 r. 355.1.) 1 frt 70 kr. — Ism. Csengeri János. 
(Budapesti Szemle. 25. köt. 315—317. 1.)

Theophrastos.
1880. Theophrastus jellemrajzai. A görög eredetiből fordította 

Hunfalvy János, (Olcsó könyvtár. 107. sz.) Budapest, Franklin. (16r. 
47 1.) 20 kr. — Ism. Irmei Fér. (Koszorú V. 183. 1.) — Fináczy E* 
(Egyet. Philol. Közi. V. 311-313. 1.)

Thukydides.
1882. Mutatványok Thucydides magyar fordításából. (lü . könyv

ből.) Zsoldos Benőtől. (Sárospataki ref. főiskola jelentése 1881—2-ről.}
— Ism. Egyet. Philol. Közi. 1882. 87. 1.)

1882. Thukydides. A peloponoesusi háború története. Fordította 
Zsoldos Benő. I. könyv. (Sárospatak. 8r. VUI, 101.1.) 1 frt.

Értekezések. 1880. Vaszary D. Thucydides. (Győri főgym. ért.)
1880. Bászel Aurél. Thucydides. I. II. (Egyet. Philol. Közi. IV* 

569—585. 682—702.1.)
1881. Dr. Bászel Aurél. Thukydides beszédei. Budapest, (8 r. VII, 

2111.) Ism. Csengeri J. (Budapesti Szemle. 28. köt. 150—152.1.) — 
Kont I.A  legnagyobb historikusról. (Pesti Napló. 1881. 316. sz.) — 
Keleti V. (Tanáregyl. Közi. XV. 353—358. 1.)

Xenophanes.
1881—2. Král I. Xenophanes. (Gondolat. VII. évf. 7. 8 . sz.)

Xenophon.
1879. Chrestomathia Xenophon Cyropediája, Anabasisa és Socra- 

tes nevezetességeiből. Magyarázó jegyzetekkel és szótárral ellátta dr. 
Schenkl Károly. Magyarra fordította V. Horváth Zsigmond. 3 -ik jav. 
kiadás. A nyomtatásra felügyelt Elischer József. (Görög és latin remek
írók gyűjteménye. Magyar jegyzetekkel iskolai használatra 2.) Budapest, 
Lampel, (8 r. XVI. LXXXVH, 260.1.) 1 frt 50 kr.

1881. Xenophon emlékiratai Sokratesről. (Szemelvények.) Beveze
téssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Kassai Gusztáv (Jeles írók 
iskolai tára. XV.) Budapest, Franklin. (8 r. 157 1.) 80 kr. — Ism. Sz. 
Tanáregyl. Közi. XV. 91—92.1.) — Dr. Csengeri Ján. (u. o. 294— 
297. 1.)

1881. Xenophon Anabasisa. (Cyrus hadjárata). Görögből fordította
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Télfy Iván. 1. füzet. 3-ik kiadás. (Hellen remekírók magyar fordításban. 
I. köt.) Budapest, Lampel, (16r. XVI, 1 1 2 .1.) 40 kr.

Értekezések. 1879. Bászel Aurél. Xenophon «Hiero»-jának czélja 
és iránya. (Egyet. Philol. Közi. Hl. 258—270. 314—326.1.)

1879. Sokrates és Xenophon psBdagogiai eszméi. Francziából 
Hahn Adolf. (Magyar Tanügy. VIH. 363—367. 1.)

1879. Molnár Istv. Laj. Párhuzam Xenophon és Platón Symposi* 
ónja között. Fehértemplom, (8 r. 44. J.)

1882. Pozder Károly A Kyros-monda. (Egyet. Philol. Közi. VI.
369—374.1.)

Görög Anthologia.
1882. Szemelvények a görög lantos költészet remekeiből. Beveze

tésekkel és jegyzetekkel ellátta dr. Boros Gábor. I. füzet: Az elegia-, 
epigramma- és iambos költészet. (Jeles írók iskolai tára. 19.) Budapest, 
Franklin. (8 r. 94. 1.) 40 kr. — Ism. Dr. Ábel J. (Egyet. Philol. Közi. 
1883.80—83.11.) — Dr. Csengeri J. (Tanáregyl..Közi. XVI. 193—195. 1.)
— Boros Válasz Dr. Csengeri J. bírálatára (u. o. 260—265.1.) — Csen
geri J. «Vála8z»-a (u. o. 265—266. 1.)

Fordítás. 1880. Szabó István. Meleagros koszorúja. (Egyet. Philol. 
Közi. IV. 562—563.11.)

1881. Erős és a méh. Ford. P. T. E. (Egyet. Philol. Közi. V. 
481. 1.)

1881. Adonis gyilkosa (Pseudo-Theocr. 30.) ford. P. T. E. (Egyet. 
Philol. Közi. V. 586. 1.)

1881. Euenusból (2. Bergk.) ford. P. T. E. (Egyet. Phil. Közi.
V. 333.1.)

1882. Theodectes tragicus rejtvénye. (Athén. X. p. 451. f.) ford. 
P. T. E. (Egyet. Phü. Közi. VI. 895. 1.)

1882. Virágok a görög nnthologiából. Ford. Péchi István. 1. 
A nyúl. 2. Biztatás. 3. A dalnok. 4. A szerencse. 5. A spártai nő. 6 . 
A vén dajkának. 7. Leonidas sírja. (Egyet. Philol. Közi. 1882. 49—50.1.)

1882. Tanaquil Faber; az Anacreonteor. 27. A dal szerzőjéhez, 
förd. P. T. E. (Egyet. Phüol. Közi. VI. 895. 1.)

1883. Enemostól. 4. sz. ford. P. T. E. (Egyet. Phil. Közi. VII.
1130.1.)

Görög nyelvtan.
1882. Curtius görög nyelvtana. I. rész. Alaktan. Kiss Lajos fordí

tásának felhasználásával a 14-ik eredeti kiadás javításaival és bővítései - 
vel kiegészítette Haberern Jonathan. 8 -ik javított kiadás. Budapest, 
Kilián. (8 -r. VIII, 264 1.) 1 frt 2 0  kr. Uyyanaz II. rész. Mondattan. 
Kiss L. és Haberern J. fordításának fölhasználásával átnézte, javította
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és kiegészítette Dávid István. 4-ik javított kiadás. Budapest, 1882 
(8 -r. VI, 2301.) 1 frt 2 0  kr.

1883. Dr. Pecz Vilmos. Görög mondattan. A gymnasiumok felső 
osztályai számára írta —. Budapest, Eggenberger. (8 -r. VI, 1141.) 
80 kr. — Ism. Spitkó Lajos. (Egyet. Philol. Közi. 1883. 1021—1028. 1.)

1883. Szamosi János. Görög nyelvtan gymnasiumok számára.
2-ik rósz. Mondattan. Budapest, Zilahy. (8 -r. XI, 151 1.) 1 frt. — Ism. 
Burány Gergely. (Egyet. Philol. Közi. VI, 805—807.1.)

1879. Pozder Károly. Nehány adat Curtius etymologiai művéhez. 
(Egyet. Philol. Közi. i n .  368—373. I.)

1880. Pozder Károly. Idegen szók a görögben és latinban. (Egyet. 
Philol. Közi. IV. 465—469. 674—681. 1.)

1883. fíartal A. Tanítsuk-e a görög nyelvet? (Nemzet, 1883. 
8 6 . sz.)

1883. Pozder Károly. Idegen szók a görögben és latinban. (Érte
kezések a nyelv- és széptndományok köréből. XI. köt. 4. sz.) Budapest, 
Akadémia. (8 -r. 77 1.) 50 kr.

1883. Pecz V. Optativus obliquus. (Mutatv. görög mondattaná
ból.) (Egyet. Philol. Közi. 462—467.1.)

1881. Buonaventura Giac. — Schmidt Al. Griechische Unter- 
richts-Briefe für das Selbst-Studiura. Leipzig, 1881. — Ism. Pecz Vilm. 
(Egyet. Philol. Köz). V. 729--731.1.)

1882. Hintner Val. Griechische Schulgrammatik. Wien, 1882. 
(8 -r. 230 1.) — lem. Schill Sál. (Magyar Tanügy. XI, 95—97.1.)

Görög olvasókönyvek.
1880. Dárid István. Görög elemi olvasókönyv. Szerkesztette —. 

I. rész. Az ötödik osztály számára. Budapest. (8 -r. IV, 149 1.) 1 írt. — 
Bir. fíunfalvy Pál. (Magyar Tanügy. IX, 361—362. 1.) — Dávid I. 
Válasz H. P. úrnak. (u. o. 557—558.) — Ism. Ferencz Valdemár. (Egy. 
Philol. Közi. V. 317—320. 1.) Dávid István válasza, (u. o. 590—591.) 
Ferencz felelete Dávid úr «válaszáéra, (u. o. 593—596.1.)

1881. Dávid I. Görög olvasókönyv. II. rész. A VI. és VII. osztály 
számára. Pozsony, Steiner. (8  r. IV, 184 1.) 1 frt 20 kr.

1882. Szamosi János. Görög olvasókönyv. A gymnasiumi V. osz
tály számára. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrtól kiadott 
•Utasitások* értelmében szerkesztette —. Budapest. 1 frt. — Ism. Pút* 
noky Miki. (Tanáregyl. Közi. XV. 452—457. 1.)

1883. roh/ár Györyy. Görög nyelvkönyv, bevezetés az alaktanba. 
Olvasó- és gyakorlókönyv. Xenophon Kyropasdiájából. A gymn. V. oszt. 
számára írta —. Budapest, Eggenberger. (8 -r. II, 188 1.) 1 frt 2 0  kr. — 
Bir. Spitko Lajos. (Egyet. Philol. Közi. VII. 1097—1106.1.)

Digitized by LjOOQ Le



A CLASSICA PHILOLOGIA MŰVELÉSE HAZÁNKBAN. 425

1883. Schenkl görög elemi olvasókönyve Curtius nyelvtanához. 
A 1 0 -ik eredeti kiadás nyomán átvizsgált 7-ik javított kiadás. Budapest, 
Kilián Fr. (8 -r. 232 1.) 1 frt.

Görög szótár.
1877. Lóvay J. és Yida Aladár. Magyar-görög Bzótár. Budapest.

— Ism. Szamosi János. (Erdélyi Mnzeum. IV. 40—45.1.) Pecz V. nyi
latkozata. (u. o. 1 0 1 . 1.)

1879. Kopcsay János. CsHládi jogintézmények az attikaiaknál. 
(Szakolczai kath. algymn. ért.)

1879. Novák Lajos. A szegény gyermekek sorsa az ó-kori társa
dalomban. (Budapesti V. kér. gym. ért.)

1879. Véf/h Endre. Attika hadügye. (Kaposvári gymn. ért.)
1879. I>r. Ábel Jenő. Az Ipsambuli görög zsoldos föliratokról. 

{Egyet. Philol. Közi. III. 295—296.1.)
1879. Fyffe. A görög nép története. Angolból. Budapest, Athe- 

naeum. (8 -r. 117 1. és 5 történeti térkép.) 60 kr.
1880. Ábel •/. Trója története. (Budapesti V. kér. főgymn. ért.) — 

Ism. Kont. I. (Egyet. Philol. Közi. V. 145—147.1.)
1879—80. Curtius Ei'nö. A görögök története. A m. t. Akadémia 

megbízásából a negyedik kiadás után ford. Szilasy Mór, Lehr Albert, 
Komáromy Lajos. IV—VI. Budapest, Akadémia. 1880.

1881. Fináczy Ernő. A görög nő az ó-korban. I. rész : A hŐskori 
nő. Budapest, 1*81. (8 -r. 8+33 1.) Ism. dr. Ábel J. (Egyet. Phil. Közi.
V. 558—563.1.)

1881. J . D. Persa és ind regék és legendák a görög és római írók
nál. (Hon 1881. 214. sz.)

1881. Dr. Keleti Vincze. Az olympiai ásatások. (Budapesti V. kér. 
főgymu. ért.) — (Ism. Egyet. Philol. Közi. V. 738—739. 1.)

1881. Mahatfy J . P. Ó görög élet. (Göiög régiségek.) Hét képpel. 
(Történeti kézi könyvek. 4. sz.) Budapest, Athenaeum. (8 -r. IV, 84 1.) 
50 kr.

1881. n. I. Nagy Sándor. (Borsod. 18$1. 10. sz.)
1881. Silberstein Ad. Auf den Trümmern von Trója. H. Die Burg 

•des Priamos. (Pester Lloyd. 1881. Nr. 28.)
1882. Browning Oscar. A görög nevelés. (Magyar Tanügy. X. 

65—74.1.)
1882. Czuprák Elek. A nevelés és oktatás az ógörögöknél. (Kapos

vári gymn. ért.) — (Ism. Egyet. Philol. Közi. 1882, 77.1.)
1882. Gmser G. Ot eXXfjVWV te xat 'Pü)[iaíü)v J1Í 710TO1 frsoi

Görög történet és régiségek.
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jrpó? áXXfjXoDí oujipáXXovtat xatá toi>c ópLoíoo? xat SnqpTjjiivooc */aPa" 
xrrjpac a'jTwv. (Medgyeei ev. gymn. ért.)

1882. Kotunovics Sándor. Az imák és áldozatok a görögöknél. 
(Nagyváradi kath. főgymn.) — Ism. Egyet. Phil. Közi. 1882. 80—81.1.

1882. Nagy Kálmán. Nagy Sándor mint ember és király. (Nagy
bányai főgymn. ért.) — (Ism. Egyet. Philol. Közi. 1882. 85. 1.)

1882. Pintér Ede. Az attikai eskü, kapcsolatban a demokráczia 
főbb intézményeivel. (Lugosi főgymn. ért.) — (Ism. Egyet. Philol. Közi. 
1882. 85. 1.)

1882. Dr. Finály Henrik. A görögök időszámítása. (Erdélyi Mú
zeum. IX. 1—49.1.)

1882. Karkecs Alajos. A görögök családi élete s köznevelése Lykur- 
gus és Solon idejében. (Jász-Nagykun-Szolnok. 1882. 1 1 , 12. sz.)

1882. Krcsméry Károly. Értekezés Athén ötszázak tanácsáról. 
Turócz-Szt-Márton. (8 -r. 58 1.)

1882. Dr. Schliemann legújabb ásatásai Trójában. (Ellenőr. 1882. 
414. sz.)

1882. Schwiedland Jenő. Schliemann kutatásairól. (Egyet. Philol. 
Közi. VI. 296—308. 490—515. 1.)

1882. Téglás Gábor. A trójai nők ékszereiről. (Fővárosi Lapok.
1882. 152. sz.)

1882. A pergamoni uj ásatások. (Pesti Napló. 67. sz.)
1883. Csertő A. A görög jog és törvénykezés fejlődése, különös 

tekintettel az attikaiaknak a főbenjáró bűnöknél alkalmazott perrend
tartására. (Nagykárolyi kath. gymn. ért.)

1883. Fröhlich R. Nagy Sándor dunai hadjárata (Budapesti ág. 
ev. gymn.)

1883. Finály H. Az ókori súlyokról és mértékekről. Kiadja a 
m. t. akadémia II. osztálya, Budapest, Akadémia. (8 -r. 164 1.) 1 frt.

1883. Gyomlay Gyula. Az attikai köztisztviselők ellenőrzéséről. 
(Egyet. Philol. Közi. VII. 673—722 ; 805—835.1.)

1883. a.— Das Weib dér griechischen Heldenzeit. (Zólyommegyei 
Lapok. 1883. 33. sz.)

Külföldi munkák ismertetése :
1878. Curtius E. u. S. A. Kaupers. Atlas von Athén. Berlin. — 

(Ism. dr. Pecz V. Egyet. Philol. Közi. 1881. 161-—163. 1.)
1879. Meltzer 0. Geschichte dér Karthager. I. Brl. — (Ism. 

Fröhlich R. Egyet. Phil. Közi. V. 68—72. 1.)
1880. Kopp. W. Griechische Alterthümer. Berlin. — (Ism. Pecz V. 

Egyet. phil. Közi. V. 159—160.1.)
1881. Schliemann. Orchomenos. Bericht über meine Ausgrabun-
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gén im boeotischen Orchomenos. Lpz. — (Ism. Eont I. Pesti Napló.
1881. 263. sz.)

1880. Margalics E. Hősi eposzok meséi. Középtanodai segéd
könyv. Budapest. (8 -r. 72 1.) — (Ism. H. G. Egyet. Phil. Közi. VI. 
362—364.1.)

1881. Szász Károly. A világirodalom nagy eposzai. I. köt. Bdp. 
Akadémia (8 -r. VIH, 631 1.) — (Ism. Riedl F. Budapesti Szemle. 30. k. 
330—333.1.)

1882. Csengeri János. A görög rhetorika ó kori irodalma. (Egyet. 
Philol. Közi. VI. 609—930.1.)

1883. Dr. Szekeres K. A görögök mennyiségtana. (Rozsnyói kath. 
főgymn. ért.)

1882. Alfréd J ., Church M. A. Elbeszélések a görög tragikus köl
tőkből. Angolból fordította és jegyzetekkel kisérte Névy L. (Ifjúsági 
iratok tára. VIII.) Budapest, Franklin. (8 -r. 206 1.) 1 frt. — Ism. Mal- 
mosi Kár. (Tanáregyl. Közi. XVI. 318—322.1.)

1883. Boros Gábor. A görög elegia az alexandrin korig. (Egyet. 
Philol. Közi. VII. 18—37. 326—368.1.)

1882. Ausonius epigr. 23. ford. P. T. E. (Egyet. Philol. Közi. 
VI. 633. 1.)

1879. Július Caesar művei. I. köt. Emlékiratok a galliai hadjá
ratról. Fordítá, jegyzetekkel s Csesar életrajzával ellátta Sárváry Béla. 
1 . és 3. fűz. (Római remekírók magyar fordításban, 1 . és 14. fűz.). Buda
pest, Lampel, é. n. (16-r. 344 1.) egy-egy fűz. 30 kr.

1883. CsBsar de bello gallico. 1—4. fűzet. Fordította és magya
rázta dr. Boros Gábor. (Tanulók könyvtára. Szerk. Dávid J. 16. 18. 20. 
fűz.) Pozsony, Stampfel, é. n. (16-r. 1—256.1.) Egy-egy füzet 30 kr.

Értekezések. 1879. Fináczy E . Julius Cffisar. (Gymn. classicusok. I.) 
(Egyet. Philol. Közi. Hl. 137—139. 1.)

1881. Böhm Dávid. Beitráge, welche C. J. Caesar in seinen Com- 
mentarien De Bello Gallico zűr Ethnologie dér Germánon liefert. 
(Szász-Régeni ev. gymn. ért.) — (Ism. Egyet. Philol. Közi. V. 73. 1.)

1882. Dávid Caesar munkái a gymnasiumban. (Pozsonyi kath. 
gymn. ért.) — (Ism. Egyet. Philol. Közi. V. 77—78. 1.)

Görög irodalom történet.

C) Római irodalom.

Ausonius.

Julius Caesar.
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1882. Dr. SchiUing Lajos. Catilins, Julius Caesar. (Két tanul
mány.) (Erdélyi Muzeum. IX. 129—172. 285—440.1.)

Catullus.
Fordítások. 1879. Csengeri J . Catullnsból. (Budapesti Szemle XX. 

415—416.1.)
1879. Csengeri János. Catullus Alliushoz. (Eavi Szemle V. köt. 

264—267.1.)
1879. Csengeri J . Catullus nászdala. (Egyet. Philol. Közi. III. 

624—630.1. és Koszorú II. 367—369.1.)
1880. Gajus Valerius Catullus Versei. Fordította Csengeri János. 

(Olcsó Könyvtár. 105. sz.) Budapest, Franklin. (16-r. 152 1.) 30 kr. 
Bir. Irmei Fér. (Koszorú. V. 180—182.1.)

1882. Catullus 8 6 . 72. és 83. ford. P. Thewrewk E. (Egyet. Phil. 
Közi. VI. 179.1.)

1883. Ábel Eug. Die Catullus Recension des Guarious. (Zeit«ohr. 
f. őst. gymn. 1883. 161—166. 1.) Rövid kiv. Egyet. Philol. Közi. VII.
950.1.

Qu. Lutatius Catulus.
1881. Qa. L. Catulus (Cic. de nat. deor. I. 28. 79.) ford. P. T. E. 

(Egyet. Philol. Közi. V. 405.1.)

M. T. Cioero.
1882. M. Tullii Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes qua- 

tuor. Magyarázta Köpesdi Sándor. (Jeles irók iskolai tára. XVIII.) 
Budapest, Franklin. (8 -r. 114 1.) 60 kr.

1883. M. Tullii Ciceronis Orationes Philippicae. Magyarázta Szabó 
Szilveszter. Győr. (8 -r. 135.1.)

18S3. M. Tullii Ciceronis de imperio Gnaei Pompei oratio ad 
Quirites (pro lege Manilia), magyarázta dr. Kont lgnácz. Budapest, 
Eggenberger. (8 *r. 63 1.) 50 kr.

1879. M. T. Cicero kiszemelt szónoklatai. Fordította Sárváry 
Béla. 4. füzet. (Római remekírók magyar fordításban. 7. sz.) Budapest, 
Lampel. (16 r. 189—231. 1.) 30 kr.

1881. Cicero L. Catilina ellen tartott vádbeszédei. Fordította és 
magyarázta Dávid Istv. I. fűz. (Tanulók könyvtára. Szerk. Dávid I.
4. 7. fűz.) Pozsony, Stampfel. (134 1.) á 30 kr.

1882. Cicero beszédei. (Hiador [Jámbor Pál] művei. 21. füzet.) 
Budapest, Tettey. (16-r. 104 1.)

1882. Cicero. A. Licinius Archias mellett tartott védőbeszéde. 
Fordította és magyarázta Boros G. (Tanulók Könyvtára. 1 0 . fűz.) Po
zsony, Stampfel. (16-r. 54 1.) 30 kr.
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1883. Cicero. Q. Ligarius és M. Marcellus mellett mondott beszé
dei. Fordította és magyarázta dr. Boros G. (Tanulók Könyvtára. 14. fűz.) 
Pozsony, Stampfel. (16-r. 641.)

Értekezések. 1882. Jámbor Pál. Cicero. (Bevezetés és első catili- 
nariának fordítása.) (Szabadkai főgymn. ért. 1881—82.) — Ism. Egyet. 
Philol. Közi. 1882. 79—80.1.

1882. P. Cicero leveleinek megtalálása Petrarca által. (Egyet. 
Phil. Közi. VI. 478—479. 1.)

1882. Mihalik A. Catilina Cicero- és Sallustiusnál. (Sz.-fehérvári 
főgymn. ért.)

1883. Csemy E . De M. Tulli Ciceronis oratione pro Murena edita. 
(Pozsonyi kath. főgymn. ért.)

1883. Füredi J . Cicero szónoki pályája. (S.-A.-Újhelyi gymn. ért.)
1883. Burány Gerg. Észrevétel Cicero életrajza tanításához. (Egy. 

Philol. Közi. VII. 946—947.1.)

1881. P. Thewrewk EmiJ. Ennius. (Sat. 6 —7. Vahlen.) — Saját 
sírverse. (Vahlen epigr. 1 .) (Egyet. Philol. Közi. V. 481. 293. 228.1.)

1879. Q. Horatii Flacci Carmina. Dr. C. W. Nauck nyomán értel
mezi Gyurits Antal. I. füzet. 2. kiad. (Görög és latin remekírók gyűjte
ménye. Magyar jegyzetekkel iskolai használatra. 4. fűz.) Budapest, 
Lampel. (8 -r. XII. 92 1.) 60 kr.

1879. Q. Horatius Flaccns satirái. Iskolai használatra magyarázta 
Elipcher József. (Jeles írók iskolai tára. IV.) Budapest, Franklin. (8 -r. 
XVI, 191 1.) 80 kr.

1879. Q. Horatius Flaccus epistolái. Iskolai használatra magya
rázta Elischer József. (Jeles írók iskolai tára. V.) Budapest, Franklin. 
(8 -r. Vm, 291 1.) 80 kr.

1880. Q. Horatii Flacci opera omnia. I. Carmina. Bevezetésekkel 
és magyarázatokkal ellátták Bartal és Malmosi Károly. Budapest, 
Eggenberger. (8 -r. XXXII. 156 1.) 90 kr. — Ism. Polgár Gy. (Tanáregyl* 
Közi. XIV. 292—295.1.). — Bírálja Thewrewk Árpád. Közoktatás 1882. 
1 . í—8 . sz. Bartal és Malmosi « Nyilatkozata* és Thewrewk «Válasza*. 
(U. o. 6 . sz.)

1881. Q. Horatii Flacci Opera omnia. II. Satirae et epistolae. Be
vezetésekkel és magyarázatokkal ellátták Bartal A. és Malmosi K. 
Budapest, Eggenbérger. (8 -r. 176 1.) 70 kr.

1883. Q. Horatii FI. Carmina Scholarum in nsum edidit M. 
Petschenigg. (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Edita

Ennins.

Horatius.
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curantibu8 Jo. Kviéala et Cár. Schenkl.) Budapestini, Lampel. (8 -r. 
XIX, 218 1.) 84 kr.

Fordítások. 1879. Horác. I. 1. ford.} Jámbor Pál. (Szabadkai 
főgymn. ért.)

1880. Horatius Sat. H, 6 . (Város és falu.) Ford. Csengeri János. 
(Egyet. Philol. Közi. IV. 171—174. L)

1882. Horatius ódái és epodusai. I. füzet. Fordította és magya
rázta Dávid I. (Tanulók könyvtára. V.) Pozsony, Stampfel. (16-r. 1281.) 
Egy-egy füzet 30 kr.

1882. Horác. 2 -dik könyve. (Hiador [Jámbor Pál] művei. 18. fűz.: 
Ó és új világ.) Budapest, Tettey.

1882. Horatius Flaccus satirái. Fordította Boross Gábor. I. fűz. 
(Római remekírók. 30. köt.) Budapest, Lampel. (16-r. H. 184 1.) 40 kr.

1882. K. A. Horácz II. 10. magyarítva. (Pécsi Figyelő 1882. 6 . sz.)
1883. Horác ódáinak harmadik könyve. (Hiador [Jámbor Pál] 

művei. XXIII.) Budapest, Tettey. 40 kr.
1883. Q. Horatius Flaccus epistolái. Fordította dr. Boros Gábor.

I. fűz. (Római remekírók magyar fordításban. 31. fűz.) Budapest, 
Lampel. (16-r. 137 1.) 40 kr.

1883. Horatius Levele gazdájához. Ford. Márki József. (Közokta
tás. 17. sz.)

1883. Horatius után latinból (Horatius és Lydia.) Erődi Dániel. 
{Délmagyarországi Lapok. 273. sz.)

Értekezések. 1880. Fináczy E. Horatius. (Gymnas. eláss. III.) 
(Egyet. Philol. Közi. HL 276—280.1.)

1879—80. Malmosy Károly. Horatius olvastatásáról. (Értekezés.) 
(Tanáregyl. Közi. XVIII. 95—103.1.)

1882. Markusovszky Sámuel. Horatius Ars poétikájar czéljáról és 
szerkezetéről. (Pozsonyi ág. ev. főiskola ért.) — Ism. (Egyet. Philol. 
Közi. 1882. 81—82.1.)

1882. Mészáros Alajos. Mikor kezdte írni és mily sorrendben írta 
Horatius leveleit ? (Nagy-Károlyi kath. gymn. ért.) Kül.önlenyomatban 
is ily czímmel: «Horatius epistoláinak idő- és sorrendje*. — Ism. (Egyet. 
Philol. Közi. 1882. 84.1.)

1882. Bászel Aurél. Horatius élete és költeményeinek időrendje. 
Arad. (8 -r. 53 1.) 40 kr.

Juvenalis.
Értekezés. 1879. írmei Ferencz. Juvenal. (Koszorú H. 244—271.1.) 

LÍVÍU8.
1880. T. Livii ab űrbe condita librorum partes seleetro. Magya

rázta Iványi István. Második átdolgozott kiadás. (Görög és latin remek-
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írók gyűjteménye. Magyar jegyzetekkel iskolai használatra. 17.) Buda
pest, Lampel. (8 -r. XIII, 1121.) 70 kr.

1880. Titi Livii ab űrbe condita liber XXI. et XXII. Bevezetés
sel és magyarázatokkal ellátták Bartal A. és Malmosi K. 2  térképpel. 
Budapest, Eggenberger. (8 -r. XXXII, 1561.) 90 kr. — Ism. Dr. Keleti V. 
(Tanáregyl. Közi. XIII. 89—90. 1.)

Ugyanaz U. kiadás. (8 -r. XXXQ, 155 1. 2 térképpel.) Bpest, 1882.
1881. Bartal A. és Malmosi K. Jegyzetek Ti tus Livius XXI. és 

XXII. könyvéhez, magyarázó ábrákkal. Budapest, Eggenberger. (8 -r. 
162 1.) 70 kr. — Ism. Dr. Keleti V. (Tanáregyl. Közi. XV. 229—231.1.)

1879. Polgár György. Kis Livius. A középtanodák III. osztálya 
számára. Bothert M. után. I. füzet. I. könyv. A régi Bóma térképével 
és szótárral. Budapest, Franklin. (8 -r. 120 1.) 60 kr.

1880. Rothert M. és Weller G. Kis Livius. Függelékül Gnómák. 
Phsedrus és Ovidius. A középtanodák ü l.  és IV. osztálya számára. 
B. — után az új tanterv értelmében szerkesztette és szótárral ellátta 
Polgár György. I. füzet. A római királyok korszakának története. A régi 
Bóma térképével. Budapest, Franklin. (8 -r. IV, 156 1.) — II. füzet. 
A római köztársaság Camillusig €8 az olasz háborúk. (8 -r. 154 1.) Egy- 
egy füzet 70 kr.

1879. Titus Livius történeti könyvei. A város alapításától kezdve. 
Ford. ifj. Schieffner Gyula. 1 . fűzet. 2. kiad. (Római remekírók magyar 
fordításban. 2 2 . fűz.) Budapest, Lampel. (16-r. VI. 106 1.) 30 kr.

1880. Titus Livius XXI. és XXII. könyve. Fordította Vajdafy 
Géza. (Római remekírók magyar fordításban. 29.) Budapest, Lampel. 
(16-r. 81—207.1.) 40 kr.

1880. Livius. Fordítások, kisebb munkájához. Kiadták: Bajkay 
Endre, Daruváry Géza, Kajuch Márton és Földváry József. Budapest. 
(8 -r. 32 1.)

1881—82. Livius XXI. Fordította és magyarázta Dávid István. 
I—III. füzet. (Tanulók könyvtára. 1 . 9. 12. fűz.) Pozsony, Stampfel. 
(16*r. 188 1.) Az I. fűz. ism. Jánosi B. (Közoktatás. 1882. 38. 39. sz.)

Értekezések. 1880. Gyulai R. Néhány szó *Liviusról. (Komáromi 
gymn. ért.)

1882. Zanathy B. Titus Livius. (Kőszegi gymn. ért.)
1883. Boromwza M. A budapesti nemzeti muzeum könyvtárá

ban levő Livius-féle kézirat — II. pún háború — ismertetése. (Jász
berényi kath. gymn. ért.)

Külföldi mű ism ertetése:
1882. T. Livii Historiarum libri qui supersunt. Ex rec. J. N. 

Madvigii. Iteram ed. J. N. Madvig. et J. L. Ussing. Vol. II. 2. Havniee.
— (Rövid ism. Egyet. Phil. Közi. VII. 399—400.1.)
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Liucanue.
1882. Lukán Fárzáliájából. V. ének. 1—236. v. Ford. Márki 

József. (Egyet. Phüol. Közi. VI. 272—279.1.)

Lucilius.
1881. Lnciliusból ford. P. T. E. (Egyet. Phil. Közi. V. 520.1.) 
Értekezés. 1879. Kont Ign. Gaius Lucilius. (Egyet. Phil. Közi. III.

421—434.1.)
~M~fl.rtia.1iH

1880. Havas A folf. Epigrammák Martialis után. I. 64., II. 20. 38.,
III. 12., IV. 24. 77., V. 33. 73., X. 47. (Egyet. Philol. Közi. IV. 253— 
255. 1.)

1882. P. Thewrewk E. Martialis. (Egyet. Phil. Közi. VI. 341—342.
1.); VII. 1 2 . (u. o. 397.1.); IX. 94. (u. o. 423.1.); ÜL 14. (u. o. 597.1.); 
VIH. 27. (u. o. 1069.1.); XII. 90. (u. o. 1077.1.); VIII. 10. (u. o. 1084.1.)

1883. Ifi. Reményi Ede. Martialis. IV. 74. (Egyet. Phil. Közi. VII.
519.1.); V. 1 0 . (u. o. 535.1.); XI. 84. (u. o. 672.); IX. 70. (u. o. 770.1.) ; 
VI. 53. I. 33. (u. o. 835.1.); V. 29., X. 39., I. 28., XI. 64. (u. o. 891.1.);
VIII. 60. (u. o. 924. 1.).

Naevius.
1881. Naevius saját sírverse. (Gell. I. 24.) Ford. P. T. E. (Egyet. 

Phil. Közi. V. 228. 1.)
Com. Nepos.

1879. Comelius Nepos. II. fűz. Ford. IQ. Schiefner Gyula. 2 -ik 
kiadás. (Római remekírók magyar fordításban. 17. sz.) Budapest, Lam
pel. (16-r.) 40 kr.

1880. Fináezy Ernő. Nepos hitelessége Cimon életrajzában. (Egyet. 
Philol. Közi. IV. 649—659. 1.)

Ovidius.
1883. P. Ovidi N. Carmina selecta. Scholarum in usum edid.

H. St. Sedlmayer. (Bibliotheca scriptorum grsecorum et romanorum. 
Edita curantibus Joan. Kvicala et Cár. Schenkl.) Budapestini, Lampel. 
(8 -r. XVin, 139 1.) 54 kr.

Fordítások. 1880. P. Ovidius N. Két költői levele Pontus mellől.
I. 5. 9. Ford. Leffler S. (Nyiregyházi ág. ev. gymn. ért.)

1880. Ovid átalakulásai I. füzet. 1. 2. ének. Ford. Kovách Imre.
2 . kiad. (Római remekírók magyar fordításban. 18. sz.) Budapest, Lam
pel. (16-r. 96 1.) 40 kr.

1881. A Phseton eredete vagy egy légbeli utazása nap szekerén. 
(Ovidius nyomán.) Obermayer L. (Rozsnyói Híradó. 1881. 41. 42. sz.)
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1882. Ovidius : Sappho Phaonhoz ford. L. M. (Egyet. Phil. Közi.
VI. 353—357.1.)

1882. Ovidius Hero Leanderhez és Leander Héróhoz. Ford. L. M. 
(Egyet. Phil. Közi. VI. 696—702. 820—827.1.)

1883. Ovidius. A szerelem művészete. Fordította Szana Tamás. 
Budapest, 1883. (Kis 8 -r. VIII, 143 1.) 1 frt 40 kr.

1883. Ovidius X in. heroidja. Medea Jásonhoz. Ford. Latkóczy 
Mihály. (Egyet. Phil. Közi. VII. 1038—1044.1.)

Értekezések. 1880. Boissier O. Ovidius száműzetése. — után fran
cziából Huszár Imre. (Budapesti Szemle. 21. köt. 1—39. 1.)

1880. Boissier G. Ovidius száműzetéséről. K. J. (Egyet. Philol. 
Közi. VI. 208.1.)

1881. AulusPersius Flaccus és Sulpicia satirái. Ford. dr. Barna J. 
Budapest, (8 -r. IV. 91.1.) 1 frt. — Ism. (Egyet. Phüol. Közi. V. 727—
728.1.)

1880. Pecz V. Phsedrus. (A gymnasiumi claesicusok. Egyet. Phil. 
Közi. IV. 616—618.1.)

1880. T.MacciusPlautus trinummusa. A főgymnasiumok VII. osz
tálya számára magyarázta és bevezetéssel ellátta Gerevics Gusztáv. 
(Görög és latin remekírók gyűjteménye. Magyar jegyzetekkel 32.) Buda
pest, Lampel. (8 -r. XXXI. 109 1.) 70 kr. — Ism. Putnoky Miklós. (Tanár- 
egyl. Közi. XIV. 582—586.1.) — Ism. dr. Ábel J. (Egyet. Phil. Közi.
V. 308—310.1.) — Simon J. 8 . (n. o. 710—714.1.)

1882. T. M. Plauti Captivi. Iskolai használatra magyarázta és be
vezetéssel ellátta Gerevics Gusztáv. (Görög és latin remekírók gyűjte
ménye. 33. sz.) Budapest, Lampel. (8 -r. LV, 113 1.) 84 kr. Bir. Ábel J. 
(Egyet. Phil. Közi. VI. 691—694.1. — P. Thewrewk Emil. (u. o. 1883. 
390—393.1.) — Pirchala Imre. (Tanáregyl. Közi. XV. 613—617. 1.)

Értekezés. 1879. Pecz V. Piautas és Terentius. (A gymn. classicu- 
sok. II.) (Egyet. Phüol. Közi. ÜL 197—f02.1.)

1882. Csiky Gergely. Plautus vígjátékai. I. II. (Egyetértés. 1882. 
268—270. sz.)

1882. Csiky Gergely. Plautus «Hetvenked<5*-je. (Miles Gloriosus.) 
(Fővárosi Lapok. 1882. 235. sz. Pesti Napló. 1882. 286. sz. reg. kiad.)

1882. Csiky Gergely. Plautus nőalakjai. (Budapesti Szemle. 30. k. 
1-31. 1.)

1883. Hegedűs István. Egy lap a vígjáték történetéből. Plautus
Philologiai Közlöny. X. 4. 29

Fersius.

Phaedrus.

Plautus.
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«Trinummus»-a és Lessing «Schatz»-a (Nemzet. 1883. 446—448. sz. 
reg. kiad.)

1883. Putnoky Miklós. Plautus és Terentius a gymnasiumi tan
tervben. (Közoktatás. 21. sz.)

Pimius.
1879. Dr. Keleti V. Plinius könyvéhez : Libri bellorum Germánra. 

(Egyet. Philol. Közi. III. 151—152.1.)
1881. Ábel J . Plinius Naturalis Históriájához. (Egyet. Philol. 

Közi. V. 82—83.1.)

Propertiue.
Fordítás. Csengeri János. Propertius I. 18. (Vasárnapi Újság.

1882. 35. sz. 550.1.)
1883. Dr. Csengeri János. Propertius I. 20. (Egyet. Philol. Közi. 

VH. 803—804.1.)
• 1883. Csengeri János. Propertius H. 3. (Cynthia dicsérete.) (u. o. 

393-394.1.)
O n in tilin .’nnfl.

1883. Farkas J . Quintilianus pályaválasztása. Pedagógiai élet
kép.) (Kaposvári kath. gymn. ért.)

Sallustius.
1880. C. Sallustii Crispi libri de conjuratione Catilinae et de bello 

jugurthino. Magyarázó bevezetéssel ellátták Bartal A. és Malmosi K. 
(Görög és római remekírók iskolai könyvtára.) Budapest, Eggenberger. 
(8 -r. IV, XX, 120 1.) 70 kr. — Ism. Polgár Gy. (Tanáregyl. Közi. XIH. 
520—524.1.)

1882. Jánosi Boldizsár. Jegyzetek 0. Sallustius Crispus Catilina 
és Jugurtha ozímű műveihez. A Bar tál-Malmosi-féle szöveghez alkal
mazva. Budapest, Eggenberger. (8 -r. 140 1.) 90 kr.

1881—83. Sallustius. Jugurtha. Fordította és magyarázta Kraj- 
nyák Ede. (Tanulók'Könyvtára. Szerk. Dávid I. 2.11.13. 15.) Pozsony. 
(16-r. 258 1.) Egy-egy füzet 30 kr.

1883. Cajus Sallustius munkái. Fordította Vajdafy Józs. I. füzet.
3. kiad. (Római remekírók magyar fordításban. 12. fűz.) Budapest, Lam
pel. (16-r. 1—112.1.) 40 kr.

Értekezések. 1882. Sallustius Crispusnak szobrot emelnek szülő
városában. (Egyet. Philol. Közi. 1882. 184.1.)

1883. Pecz V. A gymnnasiumi classicusok. VII. Sallustius. (U. o. 
VH. 183—199.1.)
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Seneca.

1879. Lucius Annseus Seneca munkái. Fordította Zsoldos Ign. 
Második olcsó kiadás. Budapest, é. n. Aigner. (8 -r. 409 1.) 1 írt 60 kr.

1882. Kont V  Seneca tragödiáiról. (Kivonat.) Pesti Napló. 1882. 
154. sz. reg. k.

1882. Beliczay Jónás. C. Svetonius Tranquillus. (Kecskeméti jog- 
Akad. ért.)

1881. P. Cornelii Taoiti annalium ab excessu divi Augusti Libri 
—VI. Bevezetéssel és tárgymutató kivonatokkal ellátta Petrovich 

Ferencz. Budapest, Eggenberger. (8 -r. XXX, 200 1.) 90 kr.
1880. Tacitus évkönyvei. 1 . füzet. Fordította Mihály István. 

<2 . kiad. (Bómai remekírók magyar fordításban. 23.) Budapest, Lampel. 
(16-r. 96 1.) 40 kr.

1879. Sarmaságh Géza. Tacitustól van-e a neve alatt ismeretes
• Dialógus de oratoribus>. (Szathmári kath. fÓgym. ért.)

1881. Petrovich Ferencz. Tacitus legnagyobb művének czíme. 
(Tanáregyl. Közi. XIV. 438—449.1.) Különnyomatban is. (8 -r. 12 1.)

1881. Dr. Ábel Jenő. Tacitus legnagyobb művének czíme. (Egyet. 
Philol. Közi. V. 398—405. 1.)

1882. Kassai Gusztáv. De Tacito philosopho. (Egyet. Phil. Közi.
VI. 185—200. 1.)

1883. Dr. Ábel Jenő. Tacitus Annaleseinek Mediceus primus fő- 
■codexe Florenczben. (Egyet. Phil. Közi. VII. 268. 1.)

1882. P. Terenti Adelphoe. Magyarázták Burián János és Pozder 
Károly. Budapest, Eggenberger. (8 -r. IV, 212 1.) 90 kr. — Ism. Pirchala 
Imre. (Magyar Tanügy. XI. 1883. 83—84. 1.)

Értekezések. 1879. Pecz V. A gymn. classicusok. II. Plautus és 
Terentius. (Egyet. Philol. Közi. 1879. 197—202.1.)

1883. Putnoky Miklós. Plautus és Terentius a gymnasiumi tan
tervben. (Közoktatás. 21. sz.)

1883. Hulder Edm. Terentiana. QusBstiones cum spécimmé lexici 
Viennae 1882. — Ism. Latkóczy Mihály. (Egyet. Philol. Közi. 1883. 
780—782.1.)

Fordítások. 1881. Csengeti János. Megadás Tibullus elegiája. (Ko
szorú. V. 1881. 437—439. 1.)

Snetonius.

Tacitus.

Terentius.

Tibullus.
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1881. Albiné Tibullus elégiái. Az eredeti szövegből fordította^ 
életrajzzal és jegyzetekkel ellátta Latkóczy Mihály. (Magyar Könyves* 
ház 102—104. sz.) Budapest. (16-r. 148 1.) 60 kr. — Ism. Dr. Ferenczy 
József. (Koszorú. 1882. VII. köt. 283—286.1.)

1882. Csengery János. Tibullus elégiája. I. 10. Háború küszöbén. 
(Fehértemplomi gymn. ért.)

1882. Csengeri János. Tibullus elégiája. (Csalódás.) (Egyet. Philol* 
Közi. 176—178.1.)

Vergilius.
1880. Vergilius Aeneise. Magyarázta Veress lgnácz. I. fűz. 2. kiad. 

(Görög és latin remekírók gyűjteménye. 12.) Budapest, Lampel. (8 -r. 
1 2 0  1.) 80 kr. — Ism. Putnoky Miklós. (Tanáregyl. Közi. XIII. 549—
551.1.)

1880. Vergilius Aeneise. Magyarázta Veress Ign. I—VI. ének.
2. kiad. (Görög és latin remekírók gyűjt. 29.) Budapest. (8 -r. 238 1.)
1 frt 2 0  kr.

1881. P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII. Bevezetéssel éa 
magyarázatokkal ellátta Pirchala Imre, I. köt. I—VI. Budapest, Eggen
berger. (8 -r. XXXII, 139 1.) 70 kr. — Ism. Dr. Boros Gáb. (Tanáregyl. 
Közi. XVI. 527—528.1.)

1882. Pirchala Imre. Jegyzetek Vergilius Aeneisének I—XH. éne
kéhez. Magyarázó képekkel. Budapest, Eggenberger. (8 -r. IV, 192 1.) 
80 kr. — Ism. Dr. Boros Gáb. (Tanáregyl. Közi. XVI. 529—533.1.)

Fordítások. 1879. Jámbor Pál. Virgil Aeneisének I. éneke. (Sza
badkai főgymn. ért.)

1879. Publius Virgilius Maró Aeneidos liber secundus. Virgilius 
Aeneisének második könyve. Magyarra fordította s rövid jegyzetekkel 
ellátta Kolosy Lajos. Jászberény. (8 -r. 53 1.)

1880. Jámbor Pál. Virgil első pásztori éneke. (Szabadkai főgymn. 
értesítő.)

1880. Virgil Aeneise. Ford. Gyurits Antal. IL fűz. 2. kiad. (Római 
remekírók magyar fordításban. 21.) Budapest, Lampel. (16-r.) 40 kr.

1881—2. Virgil Éneisz. Hősköltemény 12 énekben. Latinból for
dította és előszóval, jegyzetek- s magyarázatokkal ellátta Márki József. 
Budapest, Kókai. (8 -r.) — Rövid ism. (Egyet. Phil. Közi. 1881. 738. 1.,
1883. 605—606.1.)

1881. Virgil Aeneise I. fűz. Ford. Gyurits Antal. 3. kiad. (Római 
remekírók magyar fordításban. 20.) Budapest, Lampel. (16-r.) 40 kr.

1881—2. Vergilius Aeneise. Fordította és magyarázta Dávid István. 
1—2. fűz. (Tanulók Könyvtára. Szerk. Dávid I.) Pozsony. (16-r. 64.1.) 
Egy-egy fűz. 30 kr.
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1882. Virgil Aeneisének 2 -ik éneke. (Hiador [Jámbor Pál] művei. 
$. fűz. H. rósz.) Budapest, 1882. u. o. Virgil pásztorénekei.

Értekezések. 1880. Pecz V. A gymnasiumi classicusok. IV. Vergi
lius. (Egyet. Phil. Közi. 1880. 164—171.1.)

1881. Pemsék R. De scholiorum Bernensium origine et auctoribus 
argumento et indole. (Serajevói reálgym. ért.) — Ism. (Egyet. Phil. 
Közi. 1882. 175.1.)

1882. Burián János. Néhány nagyobb anachronismus Vergilius 
Aeneisében. (Losonczi főgymn. ért.) — Ism. (Egyet. Philol. Közi. 1882. 
75—76.1.)

1882. Őreié J. De Romana, qualis perhibetur in Vergilii Aeneide. 
(Újvidéki szerb. gymn. ért.)

1882. — e.— Virgilius. (Budapesti Hírlap. 1882. 251. sz.)
1882. Silberstein Ad.. Vergil. (Pester Lloyd. 1882. 261. sz. r. kiad.)

* 1883. Burián J. Görögös alakok és mondatszerkezetek Vergilius-
nál főtekintettel az Aeneisre. (Losonczi főgymn. ért.)

1882—3. Pirchala J. Az Aeneis magyarázatának újabb irányai
ról. (Tanáregyl. Közi. XVI. 349—354., 423—430., 468—473. 1.)

1883. Jancsó B. Didó királyné. (Tanulmány.) (Fővárosi Lapok. 
108—104. sz.)

1879. Eichler Ed. Die Unterwelt Vergils. (Zeitschr. f. őst. Gymn.
1879.) — Ism. Pecz V, (Egyet. Phil. Közi. 1880. 291—294. 1.)

1880. Anthologia latina. Költészeti olvasókönyv. I. Lyrai szemel
vények. Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikai függelékkel ellátta 
Pirchala Imre. Budapest, Eggenberger. (8 -r. XVIII, 153.1.) 80 kr. — 
Bir. Malmosi Károly. (Magyar Tánügy. IX. 594—596.1.) — Keleti V. 
(Egyet. Phüol. Közi. 1881. 51—52. 1.)

Fordítások. 1881. Volcatius Sedigitus oanonja. (Géll. XV. 24.) 
Ford. P. T. E. (Egyet. Phüol. Közi. 1881. 206. 1.)

1881. Katonadal. (Vopisc. Aurél. 6 .) Ford. P.T.E. (u. o. V. 263.1.)
1881. Katonadal. (Suet. Jul. 49.) Ford. P. T. E. (u. o. V. 301.1.)
1881. Beliczay Jón. Augustus császár epigrammája. Értekezés; a

fordítás Thewrewk E.-től való. (u. o. V. 28—30. 1.)
1881. Attius. Ford. P. T. E. (u. o. 254. 1.)
1881—82. Anthologia Lat. 734. R. (Terentius) és 706. Fordította 

P. T. E. (Egyet. Philol. Közi. VI. 352.1.). — 873. (u. o. 603. L) — 
Kiese 796. (u. o. 1881. 207.1.) — Az Aeneis tartalma, (u. o. 254.1.)

1882. Thewrewk E. Ammianus. (Anthol. Pál. XT. 26.) (Egyet. 
Phil. Közi. 342.1.)— Lucilius. (Anthol. Pál. XI. 391.) (u. o. 352. 1.) — 
T. 32. (u. o. 597.1.) — V. 81. Virágárus lányhoz (u. o. 603.1.) — XI. 6 8 .

Anthologia Latina.
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(u. o. 630.1.) — IX. 368. Julianna császár. A serről, (u. o. 680.1.) —
VI. 77. (u. o. 836.1.) — XI. 307. (u. o. 874. 1.) — XI. 421. (u. o. 896. l.>
— XI. 54. (Palladas.) (u. o. 1883.1107.1.) — Ruffinostól. (V. 9 3 .) (u. o.
1119.1.) — X. 112. (u. o. 1119.1.)

1879. Az «Anthologia Latina*-hoz. (Egyet Philol. Közi. 1879. 
81—89.1.)

Latin nyelvtan.
1862. Cserkuti József. Latin nyelvtani szabályok a nevek nemei 

ről, az igék múlt idejéről és hanyatszaváról. Szeged, 1862. (8 -r. 26 1.)
1876. Bartal A . és Malmosi K. Latin alaktan. 3-dik jav. kiadás. 

Budapest, Eggenberger. (8 -r. 136, II. 1.) 90 kr. — Ism* Pirchala I. 
(Tanáregyl. Közi. XIII. 335—341.1.) — Polgár Gy. (Magyar Tanügy. 
IX. 117—125. L)

1879. Pirchala Imre. Latin stilistika. A gymnasium felsőbb osztá
lyai használatára. Budapest, Eggenberger. (8 -r. IV, 1 2 1 . L) 90 kr. — 
Ism. Pecz. V. (Tanáregyl. Közi. XIII. 497—501. 1.)

1880. Bartal A. és Malmosi K. Latin alaktan. 4. kiad. Budapest, 
Eggenberger. (8 -r. 136,11.1.) 90 kr.

1880. Bartal A. és Malmosi K. Lateinische Formenlehre. Au tori- 
sirte deutsche Ausgabe, bearbeitet v. Kari Heinrich. Budapest, 1880. 
(1879.) (8 -r. 140, m .) 90 kr.

1880. Bartal A. és Malmosi K. Latin mondattan. 2. kiad. Buda
pest, Eggenberger. (8 -r. 256 1.) 1 frt 60 kr.

1880. Békési Gyula. Latin alaktan gymnasiumok I. II. osztálya 
számára. 2 . kiad. Debreozen, Csáthy K. (8 -r. V, 172.1.) 1 frt 20 kr.

1880. Békési Gy. Elemi latin nyelvtan. Középiskolák alsóbb osz
tályai számára. I. kötet. Alaktan. Gymnasiumok első osztálya számára,
3 . kiad. Debreczen, Csáthy K. (8 -r. V, 172 1.) 1 frt 20 kr.

1880. Erödi Dániel. Latin nyelvtani verses szabályok. Temesvár. 
(8-r. 14 1.) 20 kr.

1880. Kérészi Iván és Szinyei G. Latin mondattan a gymnasium 
ü l. és IV. osztálya számára. 4. kiad. Sárospatak. (8 -r. 135 1.) 70 kr.

1880. Koszika V. Vict. Latin mondattan. Kiegészítésül a Kosztka- 
Perthes-féle latin alaktanhoz. 2-ik átdolg. kiadás. Kassa, Maurer. (8 -r.
II, 70 1.) 80 kr.— 3 -ik átdolg. kiadás. Kassa, 1881. (8 -r. IV, 79 1.) 80 kr.

1881. Schultz Férd. Kisebb latin nyelvtana. Ford. Kiss Lajos.
7-ik kiad. Budapest, Kilián. (8 -r. 286 1.) 1 frt 20 kr. — 8 -ik jav. kiadás. 
Budapest, 1883. (8 -r. 284 1.) 1 frt 20 kr.

1882. Szenümrey T. Latin mondattan. Dr. Brook L. nyomán ké
szítette. —. Máramaros-Sziget. (8 -r.) 62 kr. — Ism. Ms. (Sárospataki 
Lapok. 1882. 33. sz. 578—580.1.)
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1879. Clyde James. Rudiments of the latin langnage fór the use 
of the Edinburgh Academy. In two parte. London. — lem. Király P. 
(Tanáregyl. Közi. XIII. 471—473.1.)

1877. Szamosi József, óvatosnak kell lenni I (Helyreigazítja Drae- 
ger Hist. Synt. dér lat. Spraohe egy helyét.) (Erdélyi Muzeum. IV. 
49—51.1.)

1879. Kottasch, S. R. A latin supinumok (hanyattszók) eredete 
és alaktani fejlődése, mibenléte, mondattani használata. (Nagyváradi 
kath. főgymn. ért.)

1879—82. P. Thewrewk E. Vari© lectiones. XH—LXI. (Egyet. 
Philol. Közi.)

1880. Drajkó B. A latin nyelv az algymnasiumban, (M.-óvári 
gymn. ért.)

1880. L(adislav) K. A latin nyelv eredete és jelentősége. (Kőszegi 
gymn. ért.)

1880. Pfeiffer.A. A latin nyelv kezelési módja gymnasiumunkban. 
(Trenoséni főgymn. ért.)

1881. Pirchala Imre. A latin stilisztikai gyakorlatok a gymna- 
siumban. (Tanáregyl. Közi. XIV. 344—353.1.)

1881. Dr. Roth Samu. A latin nyelv a reáliskolában. (Tanáregyl. 
Közi. XIV. 497—500.1.)

1882. Molnár S. A latin nyelv tanításáról az alsóbb osztályokban. 
(Budapesti ref. főgymn. ért.)

1883. Kemény J. A latin nyelv hatása a magyar nyelvre. (Nagy- 
becskereki főgymn. ért.)

1883. Szilán M. A latin alaktan az első és második osztályban. 
(Budapesti VII. kér. gymn. ért.)

1881. Budinszky K. Die Ausbreitung dér lateinischen Spraohe 
über Italien und die Provinzen des röm. Reichs. Berlin. — Ism. Dr. 
Mangold L. (Tanáregy. KözL XV. 550—555., 581—586., 607—613., 
631—642.1.)

Latin gyakorló és olvasókönyvek.
1878. Szénássy S. Latin olvasókönyve. A gymnasium I., H. oszt. 

számára. 4-ik javított s bővített kiadás. Átdolgozta Elisoher József. 
Budapest, Lampel. 1878. — Ism. Komáromy L. (Tanáregyl. Közi. 
XII. 144—147.1.) — 5 -ik jav. kiadás. Budapest, Lampel. 1883. (8 -r. 
VHI. 186 1.) 90 kr.

1879. Békési Gyula. Latin gyakorlókönyv. Gymnasiumok H. oszt. 
számára. Debreozen, Csáthy K. (8 -r. IV, 1501.) 1 írt.

1879. Bartal A. és Malmosi K. Latin olvasókönyv Livius- és 
Ovidiusból. A középiskolák IH. és IV. osztálya számára. 2-ik kiadás.
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Budapest, Eggenberger. (8 -r. 96 1.) 60 kr. — 3*ik kiadás. Budapest. 
Eggenberger. (8 -r. 92 1.) 60 kr. — Ism. Polgár Gy. (Tanáregyl. Közi.
XIV. 449—452.1.)

1879. Bartal A. és Malmosi K. Latin olvasókönyv. Latin olvas
mány és magyar-latin gyakorlatok a középtanodák I. és II. osztály szá
mára. Szótárokkal s magyarázatokkal. 3-ik jav. kiad. Budapest, Eggen
berger. (N. 8 -r. 114 1.) 90 kr. — Bir. Polgár Gy. (Magyar Tanügy. VIII. 
395—406.1.) — 4. kiad. Budapest, Eggenberger. 1880. (8 -r. 114 1.) 90 kr.

1879. Va/fács C. és dr. Schiebinger Emil. Latin irályképző gyakor
latok a főgymnasiumok és kisseminariumok számára. 5-ik kiad. Győr, 
Hennioke. (8 -r. VILI, 334 1.) 1 frt 20 kr.

1880. Bartal A. és Malmod K. Latin gyakorlókönyv a mondat
tanhoz. A mondattan vázlatával. A középiskolák lü . és IV. oszt. szá
mára. Budapest, Eggenberger. (8 -r. 139 1.) 90 kr. — Ism. Polgár Gy. 
(Magyar Tanügy IX. 526—531.1.)

1880. Elischer József. Latin olvasókönyv. A gymnasiumok IH. és
IV. osztálya számára. A gymnasiumi tanítás legújabb terve szerint szer
kesztette, jegyzetekkel és szótárral ellátta —. Budapest, Franklin. (8-r.
VII, 232 1.) 1 frt. — Ism. Dr. Keleti V. (Egyet. Philol. Közi. 1881.53.1.)

1880. Schultz Ferdinánd. Gyakorlókönyv. Kisebb latin nyelvtaná
hoz. Fordította Kiss Lajos. 7-ik kiad. Budapest, Kilián. (8 -r. 239 1.) —
8 -ik kiad. Budapest, 1883. (8 -r. 239 1.) 1 frt.

1880. Siebelis János. Tirocinium poeticum. Bevezetésül a latin 
költők olvasásához — nyomán szerkesztette és szótárral ellátta Sza
mosi János. 3. kiad. Budapest, Nagel. (8 -r. 138 1.) 1 frt. — 4. kiad. 
Budapest, Nagel. (8 -r. VIII, 143 1.) 1 frt.

1883. Budavári József, Latin gyakorló és olvasókönyv az I. és II. 
gymn. oszt. számára. Szerkesztette, magyarázó jegyzetekkel és szótár
ral ellátta —. Budapest, Lampel. (8 -r. X, 163 és 58 1.) 1 frt 20 kr. — 
Ism. Dr. Szemák István. (Tanáregyl. Közi. XVI. 235—241.1.) — Pecz V. 
(u. o. 484—486.1.)

1882. Csemy K. és Dávid I. Latin stílusgyakorlatok a gymnasiu
mok középosztályai különösen az V. oszt. számára. Pozsony, Stampfel. 
(8 -r. 148 1.) 1 frt. — Ism. Dr. Keleti V. (Egyet. Philol. Közi. VI, 
694—695. 1.) — Malmosi K. (Magyar Tanügy. XI. 81—83. 1.) Erre 
válasz, (u. o. 166—168.; Egyet. Philol. Közi. 1883. 276—277.1.)

1883. Csemy K. és Dávid I. Latin stílusgyakorlatok. A gymn. 
felsőbb osztályai, különösen a VI. oszt. számára. II. rész. Pozsony, 
Stampfel. (8 -r. IV, 152 1.) 1 frt.

1883. Kolmár József és Sváby Pál. Fordítási gyakorlatok magyar 
ból latinra. I. könyv. A gymn. V. és VI. osztályai számára. Schultz F. 
nyomán. 3. jav. kiadás. Bndapest, Eggenberger. (8 -r. 152 1.) 1 frt.
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1883. Dr. Szabóky Adolf. Latin olvasókönyv. Lateinisohes Lese- 
Buch. Tanodai használatra. 11-ik kiad. Budapest, Franklin. (8 -r. 80 1.) 
30 kr.

Szótárak.
1879. Szabó Szilveszter. Magyar-latin szótár, iskolai használatra. 

Győr. (8 -r. 623 1.) 2 frt 50 kr.
1879. Szabó Szilveszter. Latin-magyar szótár Caesar-, Cicero-, 

Horác-, Livius-, Nepos-, Ovid-, Phrodrus-, Quintilian-, Sallust.-, Tacitus-, 
Virgilhez. Győr. (8 -r. 570 1.) 2  írt 50 kr.

1880. Soltész Ferencz. Magyar-latin zsebszótár iskolai használatra. 
Kérészi István, Soltész János, Szinyei Gerzs., Szívós Mihály közremű
ködésével szerkesztette —. 2. kiad. Sárospatak. (8 -r. 1426 1.) 1 frt 67 kr.

1881. Szótár a Bartal-Malmosi-féle latin olvasókönyvhöz. (Livius 
és Ovidiusból). — Középiskolák IH. és IY. osztálya számára. Budapest, 
Eggenberger. (8 -r. H, 38 1.) 20 kr.

1881. Holub M. és Köpesdi S. Magyar-latin kézi szótár gymna
siumok számára. Szerkesztették —. Budapest, Lauffer. (8 -r. 687 1.)
2 frt 60 kr. — Ism. Dr. M. (Tanáregyl. Közi. XIV. 136—136.1.). — 
Burány G. (Egyet. Philol. Közi. V. 406—408.1.)

1882. Holub M. és Köpesdi S. Latin-magyar kézi szótár. 2-ik jav. 
-és bőv. kiad. Budapest. Lauffer. (8 -r. IV, 605 1. 2  frt 40 kr.

1882. Németh Ant. Latin-magyar zsebszótár. Győr. (8-r.337l.)lfrt.
1882. Veress lgnácz. Latin-magyar kézi szótár. Középtanodák szá

mára. Budapest, Lampel. (8 -r. V, 299 1.) 1 frt 80 kr. — Ism. sy. (Köz
tatás 1882. 2 2 . sz.)

1883. Veress lgnácz. Magyar-latin kézi szótár. Középtanodák szá
mára. Budapest, Lampel. (8 -r. IV, 284 1.) 1 frt 80 kr.

1883. Finály Henrik. A latin nyelv szótára. A kútfőkből a legjobb 
és legújjabb szótár irodalomra támaszkodva I—X. fűzet. Budapest, 
Franklin-Társnlat. (N. 8 -r. 1600 kéthasábos 1.) egyes fűzet ára 80 kr. 
Az I. fűz. bir. H. Kiss K. (Sárospataki Lapok 1882. 49. sz.) Bir. Bartal 
Tan. egyl. Közi. 1883—4. 577.1.

Értekezés. 1883. r—r. A latin szótárakról. (Tanáregyl. Közi. 
XVI. 511—516.1.)

Külföldi munka ismertetése.
1882. Chatelain Em. Lexique latin-fran^ais, a l’usage des candi- 

dats au baccalauréat et lettres. Paris. — Ism. Latkóczy M. (Egyet. Phil. 
Közi. VH 945—946.1.)

Latin prosodia.
1874. Cserkúti József. Latin hangmértan. Az Alvári-féle latin ver- 

eezet nyomán a tanodai ifj. számára. 4. kiad. Szeged. (8 -r. 26 1.) 20 kr.
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1881. Dr. Pecz V. Latin verstan és prosodia gymnasiumok szá
mára és magánhasználatra. Budapest, Franklin. (8 -r. 97 1.) 70 kr. Pecz 
önismertetés. (Egyet. Phil. Közi. 1881. 313—317.1. — Ism. Dr. Keleti V. 
(Tanáregyl. Közi. XTV. 486—488.1.) — Pecz felelete, (u. o. 586—590.1.) 
Keleti V. Pár szó dr. Pecz V. úr válaszára, (u. o. 618.1.)

1882. P. V. A ceesnra xatá rpltov tpo^atov-ról a latinban. (Egyet, 
Phil. Közi. VI. 477.1.)

1883. Pirchala I. Az alliteratio szerepe a latin költészetben. 
(Egyet. Phil. Közi. VII. 510—519., 632—647. 1.)

1882. Thurot Ch. et Chatelain Em. Prosodée latiné suivi d’un 
appendice sur la prosodée grecque. Paris. — Ism. Latkóczy M. (Egyet. 
Phil. Közi. 1883. 945—946.1.)

Latin irodalomtörténet.
1879. F(ináczy) E. Vahlen nehány római költőnek Cicero idézte 

verseiről. (Egyet. Phil. Közi. 1879. 526—527. 1.)
1882. Csengeri János. A római elégia előzményei. (Fehértem

plomi gymn. ért.)
1882. — A római költészet legrégibb emlékei. (Kézdiváaárhely- 

kantai r. k. gymn. ért.)
1882. Fináczy Ernő. Római nőköltők. (Egyet. Philol. Közi. VL 

481—489.1.)
1883. Krausz Jakab. A római színköltészet és színművészet aka

dályai. (Egyet. Philol. Közi. VII. 568—581. 1.)
1882. Stademund G. Deux comédies paralléles de Diphile. Gand.

— Ism. Kont I. (Egyet. Philol. Közi. 1883. 95—98.)

Római történelem.
1879. Cserei József. Szemlélődések a rómaiak nagysága- és hanyat

lásának okai felett. (Kecskeméti kegy. r. főgymn. ért.)
1879. Dr. Szmetanay József. Octavianus Áugustus. (Esztergomi 

reálisk. ért.)
1879. Fetrovics F. Az ifjabb M. P. Catoról. (Budapesti II. kér. 

kath. fŐgym. ért.)
1879. Schüling Lajos. A római királyság eltörlése és a köztársa

ság megalapítása. (Erdélyi Muz. VI. 218—233., 249—277., 281—310.1.)
1879. Beulé. Augustus családja ás kora. Francziából átdolgozta 

Molnár Antal. (Olcsó Könyvtár. 73. sz.) Budapest, Franklin. (16-r. 160 L) 
30 kr.

1880. Creygthon M. A római nép története. Angolból. Tíz törté
neti képpel. (Történeti Kézikönyvek HL) Budapest, Athenaeum. (8 -r. 
1181.) 60 kr.
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1881. Thürry Amadé. A római birodalom képe Bóma alapításá
tól kezdve a nyugoti császárság végéig. Fordította dr. Csiky Kálmán. 
Budapest, Akadémia. (8 -r. XII, 410 1.) 2 frt 50 kr. — Ism. Mangold. 
(Tanáregyl. Közi. XV, 550.1.)

1882. Szijjártó Izidor. Augusztus uralkodásának befolyása a tudo
mányok későbbi hanyatlására és az erkölcsök sülyedésére. (Kézdivásár- 
hely-kantai kath. gymn. ért.) — Ism. (Egyet. Philol. Közi. 1882. 56.1.)

1883. Füstéi de Coulanges. Az ókori község. Tanulmány a görög 
és római vallásról és intézményekről. Fordította Bartal Antal. Buda- 
pest, Akadémia. (8 -r. XXII, 609 1.) — Ism. Malmosi Károly. (Egyet. 
Philol. Közi. VII, 245—254.1.)

1880. Kopp W. Repetitorium dér altén Geschichte etc. Berlin. — 
Ism. Pecz. V. (Egyet. Philol. Közi. 1881. 158—159.1.)

1882. Eyssenhardt F. Hadrian und Florue. Berlin. — Ism. Lat- 
kóczy M. (Egyet. Phüol. Közi. VH. 470—474.1.)

Római Régiségek.

1876. Jenvay G. A római nőkről. (Zalai Közi. 1876. 58. sz.)
1878. Vécsey Tamás. Római jogemlékek Magyarországon. (Havi 

Szemle. I. 237—249.1.)
1879. Farkas József. A földművelés iránti előszeretet és a kereske

dés a rómaiaknál. (Budapesti kegy. r. főgymn. ért.) _£, .
1879. Ábel J .  Pannoniai verses feliratok. (Egyet. Phü. Közlöny. 

175—186.1.)
1879. Jámbor Gyula. Adalék Gaius institutioi IV. könyve, 13. §-hoz. 

(Erdélyi Muz. VI. 65—82.; 97—108.1.)
1879. Ormós Zs. Pompeji romjai. (Tort. és rég. értesítő. Temes

vár V. 97—128.1.)
1879. P. Thewrewk Emil. A dies aegyptiaci leideni lajstroma. (Egyet. 

Phü. Közi. 1879.. 111-114.1.)
1880. Dr. Farkds Lajos. Adalék a római rabszolgaság ismeretéhez. 

(Erdélyi Muz. VH. 1—2 1 . 114—136.1.)
1880. Finály Éenrik. Ius gentium, ius civile és a rabszolgaság. 

(Erdélyi Muz. VII. 67—78.1.)
1880. Kiss Mór. Adatok a bonorum possesio contra tatralas erede

tének kérdéséhez. (Erdélyi Muz. VII. 185—206.1.)
1880. Dr. Vécsey Thomas. Ein Beitrag zűr Erklárung von Gaü 

Institutiones, Lib. IV. §. 13. (Literar. Berichte. IV, 396—397.1.)
1881. Farkas József. Nehány jellemvonás a jogtudós Scaevolák- 

ról. (Kecskeméti kath. főgymn. ért.) — Ism. (Egyet. Phü. Közlöny. 1882. 
175. lap.)
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1881. Kont lgnácz. A Saturnaliak. (Egyetemes Phil. Eözlöny.
1881. 212—219.1.)

1881. Kont lgnácz. Minerva Rómában. (Egyet. Phil. Közlöny.
V. 645—652.1.)

1881. Molnár J .  A bor használata a rómaiaknál. (Egyetértés 1881. 
347. sz. H. mellékl.)

1881. Reiner B . Aus dér Römerwelt Siebenbürgens. (Pester Lloyd. 
1881.278. sz.)

1881. Római súlymérték és pénzrendszer. (Erdélyi Mnz. VIII. 
65—91.,97—114.1.)

1881. WiUHns A. S. Római régiségek. Angolból ford. dr. Keleti V. 
Budapest, Athen®um. (8 . r. IV, 104 1.) 60 kr. — Ism. Ferencz Vald. 
(Egy. Phil. Közi. V. 410—413. 1.) — Bárány G. (Tanáregyl. Közlöny
XV. 90—91.1.)

1881. Wutz Albert. A római nevelés és oktatásügy a legrégibb kor
tól kezdve Augusztusig. Budapest. ( 8  r. 77 1.)

1882. Browning Oszkár. A római nevelés. (Magyar Tanügy. X. 
164—174. 1.)

1882. Bvrány Gergely. Quaestiones perpetuae és a bűnügyi perrend
tartás. (Szombathelyi főgymn. ért) —Ism. (Egyet. Phil. Közlöny. 1882. 
711. lap.)

1882. Dr. Karsa István. A római birtok keletkezése. A dolgok birto
kának fogalma. (Pápai r. főisk. ért.)—Ism. (Egy. Phil. Közi. 1882.80.1.)

1882. Krajnyák Ede. A diseteták. (Pozsonyi kath. főgymn. ért.) — 
Ism. (Egyet. Phil. Közi. 1882. 1%. 1.)

1882. Okányi Pál. A római császárok kormányzásának jellemzése. 
(Kaposvári gymn. ért.)

1882. Schulz Vendel. Róma kormányzata különösen a köztársaság 
alatt. (Pápai kis gymn. értesítő.) — Ism. (Egyetemes Phil. Közi. 1882. 
85—86.1.)

1882. Beliczay Jónás. Jupiter Dolichenus és Aesoulapius nagy
szebeni föliratáról. (Egyet. Phil. Közi. VI. 516—526.1.)

1882. Beliczay Jónás. Fölirataink olvasásához. (Egy. Phil. Közi. 
128—131. 1.)

1882. Beliczay Jónás. Római fa-útak. (Egyet. Phil. Közlöny. VI. 
223—231. 1.)

1882. Bleszkány Fr. De re nummaria Romanorum. Budapestini. 
(8 -r. 6 6  1.) Ism. (Egy. Phil. Közi. 1883. 125. 1.)

1882. Dr. Finály Henrik. Az ősróraai naptár és a német tudósok. 
(Erdélyi Muz. IX. 65—116.1.)

1882. Dr. Finály Henrik. Dér alt-römische Kalender. Eine Stndie. 
(Aus dér «Ung. Revue».) Budapest, Kilián. (8 -r. 48 1.) 75 kr.
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1882. Horváth B . A rómaiak vallása és az állam. (Békésmegyei 
Közi. 1882. 123. 124. ez.)

1882. K. A. Pantheonról. (Egyet. Phil. Közi. VI. 607. 1.)
1882. KozáryJ. Bóma ethnographiai viszonyai az ó-korban. (Zala.

1882. 54—57., 60., 61., 63—65., 6 8 ., 70., 72. sz.) Különnyomatban is. 
(8 -r. 96 1.)

1882. D. Schilling Lajos. Qniris, Quirites, Quirinus. (Érd. Muz.
IX. 173—178. 1.)

1872. Váradi A. Színészet Rómában. (Roscius, Aesopus, Laberius, 
SyruB, Bathyllus, Pilades kora.) (Ellenőr 184. sz.)

1882. Váradi A. A római asszonyok. NŐi jellemképek Caesar korá
ból. (Ellenőr. 1882. 267. sz.)

1882. Vécsey Tamás. Luoius Ulpius Marcellua. Budapest. Akadémia.
(8 -r. 179.1.) 1 írt. — Ism. Bozóky. Pesti Napló. 1882. 76. sz. mellék
let.— Dr. Antal Gy. Hon. 1882. 56. s z . -------Ita. — Ellenőr. 1882.
169. sz.

1883. Háin J . Temetési szertartások a rómaiaknál. (Nagykanizsai 
kath. főgymn. ért.)

1883. Horváth O. A pontifexek testülete. (Szombathelyi főgymn. 
értesítő.)

1883. Kottasch L. R. A rómaiak házi életéről, különös tekintettel 
a nőkre. (Nagyváradi főgymn. ért.)

1883. Németh D. Az augurok. (Keszthelyi kath. főgymn. ért.)
1883. Olejovics J . A római triumphusról. (Temesvári kath. főgymn. 

értesítő.)
1883. A rómaiak családi és állami élete. (Kézdivásárhely-kantai 

kath. algymn. ért.)
1883. Boissier Oaston. Archaeologiai séták. Bóma Pompéi. Fran

cziából fordította dr. Molnár Antal. Budapest, Akadémia. (8 -r. XI, 
377 lap.)

1883. A kereszténység hatása Róma kormányzására. (Fustel de 
CoulangeB művéből.) (Nemzet. 8 . sz. eeti kiad.)

1883. Dr. Kiss Mór. Az ókori Róma divathölgyei I—Hl. (Fővárosi 
Lapok. 9—11. sz.)

1883. O. Miháltz Ödön. A római nép jelleméről. (Egy. Phil. Közi. 
VHI. 1049—1069. 1.)

1878. Zvetaieff. Joh. Sylloge inscriptionum Oscarum ad Archety- 
porum et librorum fidem ed. — Petropoli 1878. Ism. (Erdélyi Muz. VI. 
215—216.1.)

1882. Madvig J. N. Die Verfassung und Verwaltung des Römischen 
Staate I. II. Leipzig. ism. (Érd. Muz. IX. 186—187.1.)

H ellbbrant Á rpád.
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H A Z A I  IRODALOM.

M. Tullius Cicero válogatott levelei. Magyarázta Jánosi Boldizsár. Buda
pest, 1885. Eggenberger-féle könyvkereskedés. Ára 80 kr.

Mivel a gymn. tanterv a VH. osztály számára Cicerónak «néhány 
a kort jellemző levelét* is olvasmányul tűzi ki, Jánosi B. valódi szük
ségnek kivánt megfelelni, midőn tekintettel arra, hogy Cicerónak 
Köpesdy S. által kiadott válogatott levelei tankönyvül nem engedélyez
tettek, az előttem fekvő könyvet kiadta.

A csinos kiállítású könyv előszava kissé szófukar. Nemcsak azt 
nem mondja meg, hogy kiknek szemelvényeit, magyarázatait stb. hasz
nálta fel a szerző, hanem még azt sem, hogy kinek szövegét nyomatta 
le. Én összehasonlítottam néhány levelet az e tárgyú német tanköny
vekkel és úgy találtam, hogy a szöveg (de alább ki fog tűnni, hogy más 
is) összevág Hoffmann Frigyes szövegével (Cicero’s Ausgewáhlte Briefe, 
Berlin, Weidmann-féle kiadás.)

De találkozik Hoffmannal Jánosi, mint mondám másban is . . .  . 
Midőn tíz év előtt a «Magyar Tanügy* IV. évfolyamának VII—VHI. 
füzetében a Köpesdy által kiadott Cicero féle leveleket bíráltam, utóla
gos sajnálatomra kifeledtem a figyelmeztetést, hogy az, ki Ciceróból 
válogatott leveleket akar kiadni, ne elégedjék meg azzal a kényelmes 
eljárással, melylyel a Hoffmann Frigyes által kiadott 65, vagy a Frey 
József kiadásában olvasható 131 levélből többet-kevesebbet kiszemel s e 
két német philologusnak jegyzeteit lefordítja vagy átalakítja, hanem 
járjon el önállóan a kiszemelés fontos kérdésénél is, azaz ne restellje Cicero 
leveleit végig olvasni. A ki ezt megteszi (kivált ha magyar tanár), aligha 
fog azon eredményre jutni, hogy az említett philologusok gyűjteményei 
a magyar tanulók számára is legalkalmasabb leveleket foglalják maguk
ban. Valószínű ugyan, hogy a hány ember teljesítené a kiszemelés mun
káját, annyiféle gyűjtemény jönne létre, melyek közül kettő sem vágna 
össze; de azért két állítást még is merek koczkáztatni. Egyik az, hogyha 
a magyar gymn. tantervnek s a magyar ifjúság természetének tekintetbe 
vételével megállapíttatnak a szempontok, melyekből a kiszemelésnek 
történnie kell, akkor a szemelvények nem lehetnek nagyon különbözők. 
A másik az, hogy az ily szempontokból magyar tanár által kiszemelt 
gyűjtemény különbözni fog és alkalmasint nagyon különbözni a Hoff
mann étól.

Cora. Nepos azt mondja Atticus életrajzában Cicero leveleiről, 
hogy a ki azokat olvassa, az nem igen érzi azon kor történetének 
hiányát. A leveleknek tán e jellemzése az oka annak, hogy a válogatott
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levelek kiadói egy római történetírót akarnak Cicero által pótolni s 
azért oly leveleket válogatnak össze, melyekben vonatkozások vannak a 
legjelentékenyebb politikai viszonyokra. Ez fölösleges egyoldalúság, 
melyet kevéssé enyhít néhány oly levélnek is fölvétele, melyeket Cioero 
Terentiához vagy Tiróhoz írt. Nekünk «a kort jellemző levelek * kellenek 
s a kort nemcsak a politikai viszonyok és események, hanem a családi, 
társadalmi élet, irodalmi, művészeti dolgok is jellemezvén, kellenek — 
sőt tán a politikai leveleknél inkább kellenek — oly levelek, melyekben 
a  mi ifjúságunk által oly kevéssé ismert római magán életről van szó. 
8  Cicero leveleiben lehet ily szempontból is válogatni. Csak két korlát 
tartandó szem előtt. Az egyik az, hogy ne legyen a levelekben valami, 
a mi a tanulók erkölcsi nevelésének kárára lehetne. A másik, a mi a 
tantervi részletes utasításnak egy, Ciceróra vonatkozó és épen leveleinél 
tett figyelmeztetéséből következik, az, hogy ne vétessenek föl Cicerót 
compromittáló levelek (mert ilyen is van elég), a melyeknek olvasása a 
tanulókat Cicero megvetésére bírhatná, a mi sehogy sem lehet az okta
tás czélja.

A ki az itt mondottak figyelembe vételével fogna leveleket váló* 
gatni a magyar tanuló ifjúságnak, az nem fogná ignorálni a Quintushoz 
írt leveleket, mint teszi azt Hoffmann, sőt, bár kevésbbé, Frey is ; nem 
fogná mellőzni azon leveleket, melyekben nem politikai, de a tanulóra 
nézve érdekes dolgok érdekesen iratnak le.

Mielőtt vizsgálnám, hogy Jánosi gyűjteménye mennyiben felel 
meg az egyoldalúságtól ment általánosabb igényeknek, utalni kívánok 
azon viszonyra, melyben Jánosi könyve Hoffmann és Frey könyveihez 
áll kiszemelés dolgában. Jánosi 52 levelet vett föl. Ezek közül Hoffmann 
könyvében is megvan 45, Freyéban 22. Tehát az 52 levél közül csak 7 
nincs meg Hoffmannban, de ez a 7 megvan Freyban. Azaz: Jánosi 
könyvében egy sincs, melyről sejthető volna, hogy Cicero leveleinek 
önálló tanulmányozása következtében találtatott volna érdemesnek 
arra, hogy belekerüljön a gyűjteménybe. így tehát Jánosi könyvében a 
kiszemelés önállósága =  0 , hacsak azt nem tartjuk önállóságnak, hogy 
Hoffmannak 65 és Freynak 131 levele közűi választott 52-őt, de úgy, 
hogy Hoffmann 65 levele közűi megtartott 4 5 -öt és aztán 7-et Frey tói 
vett. (E tekintetben Jánosi kevéssé különbözik Köpesdytől, a kinek 
50 levelet tartalmazó gyűjteményében 33 azonos a Jánosiéban levőkkel.)

így Jánosi gyűjteménye is szenved a Hoffmanné egyoldalúságá
ban. Egy csapat levelet bátran kihagyhatott volna. így pl. a IL, XIII., 
XIX., XXVL, XXVH., XXVHL, XXX. számúakat, de többet is, részint 
érdektelen tartalmuknál, részint Cicerót a nevetségig hiúnak bizonyító 
voltuknál fogva. Ellenben a gyűjteménybe valók volnának oly levelek, 
mint ad Quintum I, 1 , melyet nagy becsű tartalmánál fogva Frey mégis
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jónak talált fölvenni; vagy ad Qointam 1. 3, melyben a testvéri szeretet 
oly szép nyelven szól; ad Quintum ü l, 1, melyben egy villa leírását 
adja; ad familiares VII, 1 , mely a Pompeins által adott nagyszerű játé
kokról szól; ad Atticum I, 15 stb. Igaz, hogy e levelek némelyike hosz- 
szú, de senki által sem lévén elrendelve, hogy csak rövid leveleket kell 
olvastatni, oly levél számára, minő az ad Quintum I, 1 , helyet kell szó* 
rítani akár 10 más levél kivetése által is. Annál inkább kell ezt tenni, 
mivel még azon esetben is, ha ily hosszabb levélnek iskolai tárgyalá
sára nem maradna idő, lehet a levélnek haszna, t. i. ajánlható az magán 
olvasásra.

De hagyjuk el a tartalom-mutatót s lássuk a könyvet tovább.
A bevezetés Cicero életrajzát adja. Föl kell ugyan tennünk, hogy 

a VII. osztályú tanulók, a kiknek a könyv szánva van, már tudják Cicero 
életrajzát, mivel a VI. osztályban Cicero olvasása előtt meg kellett azzal 
ismerkedniök; de azért inkább dicsérendő, mint megrovandó az élet
rajznak a levelek elé bocsátása, mivel a levelek olvasása közben különö
sen sokszor van az életrajzi adatokra szükség. Az életrajzot jónak talá
lom, de egy megjegyzést mégis teszek. A tanárok, a kik Jánosi könyvét 
használni fogják, Teuffel római irodalomtörténetében (KI. kiadás, 
305. lap.) azt olvashatják, hogy Cicero Kr. e. 72. évben volt ©dilis curu- 
1Í8, Jánosinál azonban azt találják (5.1.), hogy 69-ben. Jánosi több jó 
könyvre hivatkozhatik, de egy Teuffel állításán még sem lehet röviden 
túlmenni, a nélkül hogy — ha nem mondanánk, legalább — idéznénk 
egy súlyos érvet, melylyel őt megczáfoltnak farijuk. — A bevezetés 
utolsó lapján (14.) helyén lett volna megmondani, hogy hány levél ma
radt ránk Cicerótól, s 1—2 jó teljes kiadást említeni tájékozás végett, 
de fölemlíteni Fábián Gábor fordítását is, — nem félve a veszélytől, 
hogy e hét kötetes nagy munkát megveszik a tanulók és abból «készül
nek* az előadásokra.

A bevezetés után következnek a levelek, melyeknek szövegéről és 
értékéről már nyilatkoztam föntebb.

A leveleket követő jegyzeteknél van a lényeges különbség Köpesdy 
és Jánosi könyve között. Azon hibákat, melyeket Köpesdy könyvében 
meg kellett rónom, itt nem találom. Jánosi könyvében a levelek tartalmi 
kivonata majdnem kivétel nélkül értelmes. S a kivételek alatt nem 
valami nagy dolgokat, csak stilisztikai apróságokat értek. Ilyen pl. a 
1 0 1 . lapon: «Vagyoni állapotát s családi bajait érintve befejezi levelét.* 
E két utóbbi szó Jánosinál többször előforduló szószaporítás. Vagy a
111. lapon : «e lelkesíti Curiót, hogy régi szabadságába való visszahelye
zésére törekedjék.* Mivel a respublica és nem Curio szabadságáról van 
szó, világosabb szerkezet lett volna pl. ez: «s annak felszabadításában 
való közreműködésre lelkesíti Curiót.* — Egy tartalmi kivonatában
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(107. 1.) olvasom e szót: (Ptolom aeus) Aegyptomi (király). A nagy "kezdő 
betű hihetőleg csak sajtóhiba, de a szó további írásmódja meg nem 
engedhető vegyes házasság. Igazán helyes osak aegyptusi, de védhető ez 
is : egyiptomi, Jánosi Írásmódja azonban elvetendő.

A magyarázatokban fel-feltalálható Hoffmann, de Jánosi legalább 
megértette és jól kivonatolta Hoffmann jegyzeteit. Ez már maga is 
valami. De aztán sok jegyzetet olvasok, melyek Hoffmannban nem talál
hatók fel (Freyban sem) s a melyeket tisztán Jánosinak kell tulajdoní
tanom. Hogy e munkánál az előszóban említett szótárakat, továbbá 
Bartal-Malmosi mondattanát szorgalmasan ütögette fel, annak a jegy
zetekben sok bizonyítéka van. (Persze, a hol nem Bartal mondattanát 
használják, ott sajnálni fogják, hogy nem az ő általuk használt mon
dattanra történik hivatkozás.) A jegyzetek ellen csak azon kis kifogást 
tehetném, hogy tanulókra nézve sok fölösleges dolog van bennök; 
ilyenek főleg az utasítások a VH. osztályú tanulók által még nem, vagy 
korábban sem olvasott, avagy a nagyobb részre nézve alkalmasint soha 
nem is látható művekre; de azon kifogást is, hogy stilisztikai helytelen
ségek itt is fordulnak elő. Mellőzök e tekintetben oly példákat, melyek 
a helyes értelmet teljesen nem takarják e l; de utalnom kell egy helyre, 
a hol az értelem más lett a stilisztikai hiba következtében. Ez a 1 0 2 . 
lapon van: «Nem lévén még oonsul designatus, a consularesek közül a 
legidősebbet.* Hiba, hogy nincs ige s az előzményekből sem egészíthető 
ki a mondat; hiba kettőzni a többes számot (vagy a consulares közül, 
vagy a comularüok közül), de mindkettőnél nagyobb hiba e helyett: «Qa 
nem voltak még designatus consulok, azaz választott, de hivatalba még 
nem lépett consulok, akkor stb.» azt mondani, hogy «nem lévén még 
consul designatus stb.», mert ezt Marcellinusra fogja érteni a tanuló 8 

azt fogja hinni, hogy M. nem volt még consul designatus, pedig az volt.
A könyv végén levő kis függelék ellen nincsenek lényegesebb 

észrevételeim. Legfeljebb azt kell kifogásolnom, hogy sehol sem mondja 
meg szerző, mit jelentenek az egyes közlemények után következő szá
mok. Némi fáradságomba került nekem is, míg ezt kibetűztem. Az első 
szám jelenti a levél számát, a második pedig a §-t. Helyesebb lett volna 
a levélszámot, miként maguk a levelek előtt, úgy a jegyzetek- és függe
lékben is római számmal adni s a tanuló tájékoztatása végett ezt alkal
mas helyen kimondani.

Sajtóhiba elég van, pl. 1. 1 0 2 .1. 2 . hasáb: obivam (obviam helyett), 
146. 1. 2 . hasáb: dölfösm stb. Tankönyvben szükséges a befejezett 
nyomtatás után fenmaradt sajtóhibákra külön nyomtatott lapon utalni.

Mivel Ciceró-féle levelekre szükségünk van s mivel Jánosi köny
vében az, a mi jó, ellensúlyozhatja azt, a mi rossz (illetőleg hiány), 
Jánosi könyvét hasznavehető tankönyvnek tartom.

Philologiai Köriöny. X. 4.

F ebenczy P ető . 
30
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1. Marci Tullii Ciceronis de imperio Gnaei Pompei oratio ad 
Qoirites. (Pro lege Manilia.) Magyarázta dr. Kont lgnácz. Budapest, 1883. 
Eggenberger-féle könyvkereskedés. Áss 50 kr.

2. M. Tullii Ciceronis pro P. Sestio oratio. Magyarázta dr. Kont 
lgnácz. Budapest, 1884. Ur O. Ára 80 kr.

1. Eont az első könyvhöz írt előszóban ismerteti az eljárást, 
melyet e könyvecske összeállításánál követett. Elmondja, hogy a beve
zetésben lehető rövidségre «iparkodott* (helyesebben törekedett), hogy 
a beszédet szónoklattani részletei szerint osztotta fel, hogy a szöveget 
Halm Károly legújabb kiadása után adta, de Richter-Eberhardtól is 
elfogadott némely javítást, hogy «analysist> is adott, azután pedig jegy
zeteket, mely utóbbiaknál az volt vezéreszméje, hogy a tanuló ne mén* 
tessék föl minden gondolkodástól, s hogy ntolsó szakasznak a tulajdon
nevek magyarázatát-adta. Végül azt mondja, hogy ő nem «egy német 
kiadás szószerinti fordítója*, hanem tekintetbe vett más német, sőt 
franczia és angol kiadásokat is.........

Az épület terve nagyjában helyes, — legföljebb az «analysis> és 
tulajdonnévi szakasz ellen volna már a tervezésnél is észrevételem. De 
kérdés, hogy a terv végrehajtása miként sikerült. Lássuk egyenkint:

a j Bevezetés. A keleti kérdés, melyre Cicero e beszédje vonatko
zik, oly bonyolult, hogy nem csudálom Halm eljárását, a ki a beszéd 
teljes megérthetése érdekében 32 lapra terjedő bevezetést írt. Lehet 
ugyan arról vitatkozni, hogy tanulóknak szánt könyvben szükséges e 
mindaz, a mit Halm e hosszú bevezetésben mond (magam is hajlandó 
vagyok azt mondani, hogy vannak abban kihagyható részek), de arról 
fölösleges volna vitatkozni, hogy a Halm-féle bevezetés alig több, mint
2  lapocskára összeszorítva körülbelül semmi szolgálatot sem tesz a 
tanulónak. Már pedig Kont ennyire szorította össze Halm bevezetését, 
úgy hogy a Kont-féle bevezetésből a tanuló nem szerez több tájékozást 
a Mithridates-korabeli keleti viszonyokról, mint a mennyit neki világ- 
történelmi tankönyve nyújt, sőt — ha jobb tankönyvekre gondolunk — 
még annyit sem.-Az összeszorítás e műtété alatt a világos értelem szől- 
lőjéből oly törköly lett, hogy eszes és jóakaratú tanulók sem fognak 
rajta valami élvezhetőt találni. Más hasonlattal élve azt mondhatnám, 
hogy oly bonyodalmas viszonyoknak ily kis képe nem madártávlati kép, 
hanem a léggolyóban roppant magasságig emelkedett ember előtt fel
táruló kép, melynek homálya semmi kisebb részletet és semmi kapcsot 
a részletek között nem enged még távcsővel sem kivenni. Ilyen hely pl. 
mint «Tigranes, a ki eddig ipját (Mithridatest) mindenben mellőzte, átlátta, 
hogy nem bír a rómaiakkal s Mithridatessel együtt még egyszer csatára 
készült, azonban . . . megveretett*, — mondom, ilyen hely nem ér a 
tanulónak semmit, mert érthetetlen neki, hogy Tigranes miért mellőzte
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•eddig ipját. Jobb stílus enyhíti ugyan a homályt s a mondat pl. így szer* 
kesztve: «Tigranes, a ki eddig a hadviselésben nem fogadott el ipjától 
tanácsot, átlátta, hogy ipja nélkül nem bír a rómaiakkal, azért tehát most 
Mithridatessel tanácskozva készült stb.» világosabbá lesz, de kielégítővé 
még nem, mert így is fenmarad a tanuló természetes kérdése, hogy 
Tigranes miért volt előbb ily különös viszonyban ipjával. — Mindjárt e 
homályos hely után következik, hogy «Lucullus még tovább akart nyo
mulni.* Merre ? fogja a tanuló kérdezni. — Pár sorral alább olvasható, 
hogy Lucullus a hadsereget Mygdoniába vezette téli szállásra s hogy 
«a katonák a termékeny vidékkel sem elégedtek meg», hanem fellázadtak, 
A «termékeny vidék • ily röviden oda vetve azt a gondolatot keltheti a 
tanulóban, hogy a katonák előbb alkalmasint rosszúl élelmez tettek s e 
miatt úgy elvesztették kedvüket a háborútól, hogy midőn jó helyre 
kerültek is, nem akart kedvük visszatérni, — tehát fellázadtak. Pedig 
más volt a katonák e magatartásának nyilga. — Tovább olvasva nem 
fogja a tanuló sejteni, hogy Aoilius Glabrio fővezérsége miért nagyobbüja 
a  lázadást, s hogy Acilius miért nem támadhatja meg Mithridatest. Ez 
mind oly röviden van a bevezetésben mondva, hogy annak, a ki Halmot 
olvasta, kivonatnak jó, de másnak, és kivált annak, a ki Cicero beszéd
jét akarja megérteni, nagyon kevés. Nem szabad a kivonatozást oly túl- 
ságig vinni, hogy lépten-nyomon felvilágosításra szoruljon az is, a mi 
már magá is felvilágosítás akar lenni. — Nem pontos kifejezés a beve
zetésben az, hogy (Pompeius) • Ciliciában állt serege ólén. * Mindenki 
szárazföldi hadseregre fog gondolni, pedig főleg hajóhad értendő. — 
Stilisztikai hiba így beszélni: (a Manilius-féle törvényjavaslatot) *mind 
a tribmban elfogadták* e h. t valamennyi tribnsban». — Eont ily mellék
neveiről: «gabiniusi, maniliusi, cicerói stb.> alább lesz szó.

b) A  beszédnek szónoklattani részletei szerint való felosztása. Ez ösz- 
szesen néhány szó, mely a latin szöveg melletti magyar kivonatok élén 
keresendő.

c) A latin szöveg. A hol összehasonlítást tettem, osak Halm-féle 
szöveget találtam. Lehet, hogy van a könyvecskében egypár Richter- 
Eberhard-féle javítás is, de ezeket föl kellett volna Kontnak sorolnia. 
Nem sok helyet foglaltak volna el.

d) Az analysis. E helyett megfelelőbb czím lett volna: ta beszéd 
kivonata* vagy «vázlata*, nem pedig «analysis* =  elemzés, mely alatt 
a tanuló egészen mást szokott érteni. — Ily kivonatnak nem szabad 
logikátlannak lennie, ha az, a minek kivonata, logikus dolog. Cioero 
beszédjében van logika, de a Kont-féle kivonatban, mivel ez is rövidebb, 
mint kellene lennie, itt-ott nehéz az eszmék kapcsolatát elképzelni. De 
stilisztikai tekintetben is vannak a kivonat ellen kifogásaim. A 15. §-nál 
olvasható, hogy «az éM&mjavadalmak . . . .  nem folynak be» e h. állam
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jövedelmek. \Q. §. «a bérlőket meg kell szabadítani a károsítás félelmétől* 
e h. a károsittatás vagy károsodás félelmétől. 42. §. «Nyájassága, hadi 
tudománya és ékesszólása, hűsége és szívjósága, mindez őt (Pompeinst) 
teszi legalkalmasabbá a háború befejezésére.* Mivel e tulajdonságok 
közöl alig egyben láttam valamit, a minek hasznát lehet venni a keleti 
háborúban, az a gyanú támadt bennem, hogy a latin szövegben más 
tulajdonságok említtethetnek. Gyanúm elég alaposnak bizonyult, mivel 
a latinban e tulajdonságok és ily rendben soroltatnak fel: =  oon«ilium, 
dicendi gravit&s, fides, humanitas, virtus és mansvetudo. (Hibás kivo
nat a 36. §.-é is.) 43. §. «Pompeius neve maga is nagy befolyással bir* e h. 
«P. tekintélye is nagyon hathatós*. 60. §. «De ő (Oatulus) maga Pom- 
pein8ra már többször tett kivételt* e h. «Pompeiusaa/» vagy Pompeinsra 
nézve*. Gyenge a 62. §. kivonata is, a tbárha* szó pedig hibás benne 
e h. tpedig*. 6 6 . §. «0 1 y ember kell, a ki pénzvágyát fékezett* e h. 
fékezni tudja. 67. §. «Ez pedig csak Pompeius lehet, mert a szövetsége
sek is csak őt kivánják.» Furcsa logika volna Cicerótól! A latin szöve
get olvasva kisül, hogy az a mert jogosulatlan. Megjegyzem itt még, 
hogy ez a kivonat (az «analysis>) nem vág össze azzal, mely a latin 
szöveg mellett van.

ej A jegyzetek. Ezek nem egyebek, mint a Halm féle jegyzetek 
rés?int szóról*szóra kifordítva, részint — és itt is a megérthetés 
kárára, megrövidítve. Van Halmnak sok jegyzete, melyeket Kont fölös
legesnek tartott fölvenni; de oly jegyzet, melynek Halmnál nincs 
nyoma, alig van Kont könyvében, úgy hogy, ha számon kéretuének 
Konttól az általa Halmon kívül használt német, franczia és angol 
kiadások, az sülne ki, hogy csakis Halm volt neki a forrás, vagy hogy a 
többi kiadás is Halmnak természetes fia, ha nem törvényes is.

Előre bocsátván részemről a megjegyzést, hogy az ugyanegy feje
zetre vonatkozó jegyzeteket a gyors feltalálhatás érdekében külön 
választva és nem egy tömegben kellett volna nyomatni, válogatott rész
letek bemutatásával indokolom föntebbi Ítéletemet.

I. fejezet. *ad agendum se. (= scilicet) cum populo, mint hivatal- 
nők a néppel tanácskozni egy előterjesztett javaslat felett.* Halmnál: 
*ad agendum, nemi. cum populo, was Sache dér Magistrate war stb.* 
Ez ugyanegy, azon különbséggel mégis, hogy Halm stílusa jó, Konté 
pedig nem jó.

*aditu laudis gén. obiectivus =  a dicsőség küszöbén, minthogy 
csak hivatalnok vagy egy ettől pártfogolt egyén tarthatott beszédeket.* 
Tehát genitivu8 obiectivus 8 mégis nyomban subiectivussal fordíttatik 
szükség nélkül (eh.  «a dicsőséghez vezető úttól*). De bántóbb az a 
«minthogy * és a mi utána következik. Halm világosabban mondja, hogy
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magistratusok agunt cum populo, magán emberek, denen ein Magistratus 
das Wort auf dér Bednerbühne gewáhrt, dicunt ad populum.

«vitae rationes, az életpálya, az élet czélja.» Helyesebben Halm- 
nál: «Tendenzen des Lebens, Lebensplan *.

•per aetatem, *per* gyakran áll a megengedő vagy tiltó ok mel
lett.* Ezt nem Halmtól vette Kont. Hiányzik, hogy per =  propter b 
mivel hiányzik, azért a tanulónak mitsem használ Kont jegyzete.

•caste integreque, a 204-ben hozott lex Oincia értelmében a szó
noknak a védelmezettől nem volt szabad ajándékot elfogadni.* Hiány
zik a caste integreque szóknak értelme s én kevés tanulóról teszem föl, 
hogy azoknak értelmét kitalálják, a nélkül pedig nem értik meg Kont 
magyarázatát sem. Halmnál ez áll: «caste inte/jreque =  rein und unbe- 
echolten, d. h. er nahm weder Geschenke gegen die Bestimmung dér 
lex Cincia, noch liess er sich von dér Gegenpartei bestechen, nm die 
Sache eines Clienten absiohtlich schlecht zu führen (praevaricatio).* — 
Kifeledtem a jegyzet elóttezt: *periculie, fenyító bűnper.* Ez így oda
vetve nem oktató, hanem félrevezető valami.

«joropter dilationem comitiorum = a comitiák elhalasztása miatt, 
csak a comitiák választhatták a, magasabb hivatalnokokat (consul, pr®- 
tor, censor). Gyakran kedvezőtlen jósjelek miatt más napra halasztat- 
lak, a mi később rendesen politikai okokból történt stb.» Mily comitiák ? 
s csak az említett tisztviselőket választhatták ? más napra halasztattak ? 
(ha annyit akar jelenteni, hogy: auf einen andem Tag, akkor jó, de ha 
ez az értelme, hogy: auf den náchsten Tag, akkor nem jó, mivel az 
dies nefastus is lehetett), végre mi az a mi ? e helyett jobb lett volna 
azt mondani, hogy • később sokszor kortesfogásból is történt elhalasztás*.

nuter =  alkalmazni, érvényesíteni akarom.* Halmnál: cwerde gel- 
tend machen.* De tán tűrhető magyar nyelvészeti eretnekség volna így 
fordítani: «élni fogok (szónoki képességemmel és tekintélyemmel).* 
Ha ez tűrhető, akkor didaktikailag jobb, mert közelebb áll az eredetihez.

H. fejezet. *arbitrantur, többes számban, minthogy a részelés csak 
mellékes s így az állítmány mindkettőre vonatkozik. * Itt Kont esetleg 
többet mondott, mint szükséges volt. Elég lett volna annyi, hogy •töb
bes számban a két alany miatt*.

«pro necessitudine, Cicero lovagcsaládból származott s mindig azon 
volt, hogy azok érdekeit védje.* A tanulók nagyobb része azt hiszi, hogy 
necessitudo =  szükség, azért meg sem nézi a szótárt; így aztán nem 
sejti, hogy mit akar Kont jegyzete. így kellett volna a jegyzetnek hang- 
zania: *pro necess. = összeköttetésemnél fogva, t. i. Cicero szintén 
lovagrqndi volt s azért e rend érdekeit szerette előmozdítani.* — E hely 
előtt elfeledtem megjegyezni, hogy az «in vectigalibus exercendia occu- 
patae (rés equitum)* magyarázatra szorul és nem magyaráztatik.
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tad bellum administrandum több, mint ad bellum gerendum, mert 
az előbbi mind a háborúhoz tartozó előkészületeket jelenti.* Értsdr 
mert az előbbi a háborúhoz tartozó összes előkészületeket jelenti. 
Stílus I

• (quibus est) a vobis (oonsulendum), a cselekvő személy ablativus- 
ban áll a előszócskával, ha az ige gerundiuma dativust kiván.» Ez nem 
gerundium s azért ezt itt említeni kettős hiba. Elég lett volna azt mon
dani, «ha az ige dativust kíván*.

A 111. és IV. fejezetre nincs lényeges észrevételem (de districti 
nem annyi, mint «akadályoztatva, elfoglalva*).

V. fejezet.«appellatisuperbius, dölyfösen szóllították meg őket stb.* 
Hol és mikor? Halmnál: «auf einer Versammlung des achaeischen 
Bundes* s jegyzetéből kivehető az is, hogy mikor (nem «szóllították meg 
a római követeket*, hanem) «szóllottak a római követekhez*.

*cuncta Asia,abl. prsepositio nélkül «tota Asia* analógiájára.* Ezt 
Halm is így commentálja, pedig ez a német tanulók nagy részének sem 
elég. De Halm legalább mond még egy példát, mely tűrhetőbbé teszi a 
hiányt.

texpectare itt: valamit remélni, .valami után sovárogni.* Fölös
leges jegyzet. Halm is bátran hagyhatta volna ki.

VI. fejezet. *ubertate ayrorum etc. a szántóföldek tizedet (decumse) 
hoztak, a legelők pedig az úgynevezett scripturát, vagyis legelőbért, a 
kivitelnél pedig portoriá-t, vámot szedtek.* Helyesebben így kellett 
volna írni: «a földek tizedet, a legelők bért, a kiviteli czikkek pedig 
vámot jövedelmeztek a rómaiaknak.* Halm világos jegyzetéből Kont 
prése alatt itt is értelmetlen dolog lett, kivált a kivitel szóval.

tpecua, közönségesen pascua. * Nem áll. Halmnál: tpecua = dér 
Viehstand, wofür mán pascua erwartet hátte.* Ez más.

* nyáj őr. » . . . Miért nem pásztor?
tqui exercent (vectigalia), a kik az adót kezelik, a «societas Asia- 

tici publici* minden egyes tagja.* Halmnál szabatosabban így van: «die 
sie (die vectigalia) verwalteten als deren Pachter, worunter allé Theil- 
nehmer dér societas As. publ. oder Actienbesitzer begriffen sind.*

Tán nem szükség ily módon kíteijeszkednem a jegyzetek összes 
hibáira. Legyen elég a következő jegyzetek hibáira csak röviden utalni. 
Kifogásolom a következő helyekhez írt jegyzeteket: VH. fej. (rút sajtó
hiba: «ex ceteribus ordinibus*) tpecunias mágnás*, *solutione impedita*, 
XI. fej. «concertavit» ; XI. fej. «acet hieme»; XIII. fej. •hibemis*; XV. fej. 
tunius hominis*; XVI. fej. tinvisa* (itt az a furcsaság olvasható: «Pom- 
peius a szerencsét mindigre hatalmába kerítette*); XIX. fej. *me relatu- 
rum* (a hol a *senator* szóban rút archadologiai hiba rejlik; de jókora 
hiba az is, hogy «a napi rendre mentek át*, — pedig Halm jegyzete
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annak, a ki németül tud, félreérthetetlen); a XXH3. fejezetben tclasdum
nomine*.

A jegyzeteknél van leginkább helyén tiltakozni ily melléknevek 
ellen: «gabiniuBÍ, maniliusi (törvényjavaslat), máriusi (párt), cicerói 
(olvasmány) stb.», melyek bőven fordulnak elő Kontnál e h. Gabinius 
törvényjavaslata, vagy Gabinius-féle tjavaslat, stb., a mint hogy pl. a 
köztörvényhatóságokról szóló, nemsokára tárgyalandó magyar törvény- 
javaslat Tisza javaslata, vagy Tisza-féle javaslat, de nem Tiszai vagy tiszai 
javaslat. Más tekintet alá esik Kontnak ez a mellékneve: «marsusi* 
(háború), mely szintén hibás. Ha volna «Marsia* nevű tartomány, akkor 
*marsiai* volna a helyes magyar melléknév. De nincs «Marsia>, hanem 
igenis vannak «marsusok» (Marsi, orum). Így már nem szabad egy i 
odatoldásával melléknevet csinálni, mert különben jogosultakká válná
nak az ily melléknevek is : romanusi, gallusi, hungarusi stb., hanem 
azt kell mondani, hogy «a marsusok elleni háború*, vagy ha a latin 
kifejezés mást igényel, máskép kell magyarosítani a dolgot.

f )  A tulajdonnevek magyarázata. Eféle külön szakaszok csak akkor 
indokolhatók, ha 1 . nagy munka után követkéznek, melyben ugyanaz a 
helynév, tulajdonnév stb. többször és esetleg nagy intervallumokkal 
fordul elő; a könyv írója nem akarván mindenütt újra meg újra elmon
dani a helynévről ugyanazt, utal a külön szakaszra, a melyben egyszer 
mindenkorra meg van adva a felvilágosítás; 2 . ha egynemű dolgok van
nak egy-egy ilyen szakaszban, de nem össze-vissza minden, pl. geogra- 
phia, ethnographia, mythologia, életrajzok ugyanegy szakaszban, mert 
nem győzi az ember emlékezetben tartani, hogy mi minden van a külön 
szakaszban, s ha arra utalás sem történik a jegyzetekben (pedig Kontnál 
nincs utalás), akkor sok esetben elfelejtjük megnézni a külön szakaszt. 
De ez aztán ily módon haszontalanná lesz. Ily kis beszédnél, mint a de 
imperio G. Pompeii, helyesebb lett volna Mithridates és Pompeius, 
esetleg még 1— 2  ember életrajzát a bevezetésben adni, a külön szakasz 
többi felvilágosításait pedig a jegyzetek közé tenni. Mert mi helyes 
értelme van annak, ha felütjük pl. *Italia» szót (az 59. lapon) s ott ezt
olvassuk: «Pompeius italiai győzelme abban állt, hogy........................
az ellenpártot több apróbb csatározásban legyőzte ?» Mi ez ? geographia ? 
Dehogy I commentár egy bizonyos helyhez. De akkor helyesebben a 
jegyzetek megfelelő helyén kellett volna közölni, nem pedig külön sza
kaszban. Szabatosság tekintetében a könyv e része ellen is volnának 
kifogásaim (ámbár kisebb számmal, mint a jegyzeteknél), de felsorolni 
non esset opera pretium. Elég, a mit már elmondtam.

Tekintettel a mondottakra, nem javasolhatom, hogy Kont e köny
vecskéje az engedélyezett tankönyvek sorába fölvétessék.
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2. Eont második tankönyvének tervezete különbözik az előbb 
bíráltától. Az első pillanatra is szembeötlő különbség az, hogy a Sestius 
érdekében mondott beszéd elé hosszabb bevezetés van bocsátva, továbbá, 
hogy itt az úgynevezett «analysis*, melyet amott kifogásoltam, el van 
hagyva, s végre, hogy a jegyzetek (itt * szövegmagyarázat*) praktikusabb 
módon vannak nyomtatva. E tervezés haladásnak mondható Eont emlí
tett első könyvéhez képest. De kár, hogy az * analysis *-sel együtt el nem 
ejtette a (tulajdonnevek magyarázatát* is mint külön fejezetet. Lássuk, 
milyen a terv végrehajtása.

A bevezetés két részből áll. Az I. rész a beszéd történeti hátterét 
adja, a II. pedig Cicero politikai szerepléséről mond véleményt. Mind
kettőről általános megjegyzésem az, hogy Eont még e második tan
könyvében sem tud a tanulók számára írni s hogy stílusa általában sok 
kifogásra ad okot. Pedig mind a két hiba lényeges dolog tankönyveknél. 
A Eont könyvein — mondhatni — végig vonuló pedagógiai és stilisz
tikai gyarlóságon kívül azonban vannak, mint ki fog tűnni, tudományos 
hibák és pontatlanságok is úgy a bevezetésben, mint másutt.

A bevezetés egész első szakasza pl. semmit sem ér a tanulónak. 
Első fele oly valami, a mi a beszéd elolvasása után constatálandó. Máso
dik fele azért értéktelen, mivel azt az tégy mozzanatot», melynek tárgya 
nem említtetik, a tanuló nem tudja mire vélni s mivel azt *az oly sokat 
gáncsolt elvtelensétp-et nem tudja, kiről kelljen értenie. A mi ezután kö
vetkezik, az Halm K. bevezetése, de megrövidítve, még pedig több 
helyen az értelem rovására rövidítve, vagy rossz magyarsággal kifejezve, 
íme néhány példa:

V. lap. Cicero «nem számított a néppárttal, a mely soha sem 
feledte el neki, hogy római polgárokat kihallgatás nélkül kivégeztetett 
stb.* így Eont. Az általam aláhúzott helyekből azt következtetheti az 
olvasó, hogy valami hosszú időről van szó, mely alatt a nép nem tudta 
feledni Cicero tettét; továbbá, hogy Cicero, mint valami autocrator, 
mások meghallgatása nélkül intézkedett a Catilina-pártiak ügyében. 
Pedig alig egy évről van szó; másrészt a kivégeztetés 6enatusi határozat 
alapján történt. Jó stiliszta a soha sem helyett azt mondta volna, hogy 
nem, a kivégeztetett helyett pedig azt, hogy engedett hivégeztetni.

— Cicerónak «nem csekély bámulatára Qu. Metellus Nepos nép- 
tribunus, midőn ez év végén egy nagy beszédben a nép előtt eljárását védeni 
akarta, a consultól a szót elvonta.* így Eont. Az olvasó azt gondolhatja, 
hogy a tribunus akart nagy beszédet mondani, pedig Cicero. Igaz, hogy 
ez következik utánna: a consultól a szót elvonta, de melyik consultól ? s 
nem vonhatta el a szót akármelyik consultól azért, mert maga, a tribu
nus, akart beszélni ? Értelmes tanuló combinálva tisztába jöhet ugyan, 
de mire való a talányok feladása, midőn így is lehet írni: «........midőn
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Cicero mint consul tisztviselői éve végén záró beszédben a nép előtt 
eljárását védeni akarta, ezt a néphez szólni nem engedte stb.* ?

— Cicerót «a nép nagy. kíséretben hazáig követte*. Talán tömegesen 
hazáig kísérte ?

— Többeknek «néha-néha érezniök kellett az Ítélet jogtalanságát.* 
Miféle Ítéletét ? Oda kellett volna tenni, hogy «a Catűina-pártiakon végre
hajtott senatud Ítélet jogtalanságát*. így érthető lett volna.

VI. lap. «Mikor Csesar consul lett.* E határozatlanság helyett 
évszámmal kellene beszélni s consul lett helyett azt mondani, hogy con- 
sulid lett.

— A triumvirek (kölcsönösen fogadták, hogy az aristokrata-pártot 
gyengíteni íogják*. Egyszer optimatesek, másszor a senatus, itt pedig 
az aristocrata-párt az, mely* a néppárttal szemben áll. Azt kérdhetné a 
tanuló, hogy külön-külön pártok ezek ? Nem. Ez összesen két párt. De 
hogy ezt tisztán értse a tanuló, nem szabad folyvást változtatni a kifeje
zéseket, hanem az aristokratapárt kifejezését kell használni, s ha tetszik, 
zárjel között meg lehet az első használatnál jegyezni, hogy =  optimates, 
aristokr. érzelmű senatorok. — A néppártot megérti mindenki.

— «Ismerjük Caesar törvényeit, melyeket consulatusa alatt vagy ő 
maga indítványozott, vagy bérenoze Vatinius, a néptribunus, javasolt. * 
így Kont. Én nem most szeretnék Konthoz egy kérdést intézni az ismer
jük plurális jogosultságára nézve, mert 2—3 év óta elfelejthetett egyet- 
mást az ide vágó dolgokból, hanem akkor lett volna jó megkérdezni őt, 
mikor ezt az ismerjük-öi leírta, hogy mely törvények vannak Caesar nevé
hez kötve s mi a lényegük. Úgy hiszem, hogy ad referendum vette volna 
a kérdést és nem válaszolt volna azonnal. Még kevésbbé lehet a tanuló
ról föltenni, hogy otthonos az illető törvényekben. Felütöttem három 
világtörténelmi tankönyvet és ezek közül csak egyben van valami, a mi 
által az író e törvények láthatására — sít venia verbo — egy szál gyu
fát gyújt. — Ad vocem «törvény* nem helyeselhetem azt a gondatlansá
got, melylyel Kont e szót «senatusi határozat* helyett is használja. 
(L. az ismerjük alatt 6  sorral.) Halm nem is beszél itt törvényről, hanem 
a senatus intézkedéséről («Bestimmung, welche dér Senat über die Pro- 
vinzen dér Consuln getroffen hatte.*) De gondatlanul van szerkesztve 
ez az egész szakasz, mivel a thema, t. i. az aristokrata-párt gyengítése, 
elmosódik benne.

—  «De az ellenpárt még nem vesztette el mind a reményt. * (Halm
nál: «Alléin die Gegenpartei hatte noch nicht allé Hoffnung aufgege- 
ben.») Kontnak ez a kifejezésmódja e könyvben is sokszor bántja a sze
met. így a IX. lapon : Cicero wiind a tekintélyes......... embert felke
reste*, a XIII. lapon: «hogy e mellett mind a körülmény.........helyét
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találja* stb. Ez nem mind-mind, kötőszó, hanem egész \ összes, valamennyi 
helyett mondja.

VII. 1. «A sereg fellázitásában neki w (Clodiusnak) része volt* 
Ez oly brachylogia, melyet a tanuló nem köszön meg. Legalább E sereg 
állna A sereg határozatlansága helyett.

— «Mondják, hogy Ptolem®us, a gazdag cypruei király, csak két 
talentumot küldött, hogy kiváltsák. Clodius ezt kevéselte (sajtóhiba ?) s 
azóta esküdt ellensége volt a cyprusi királynak, a kinek országát és kin
cseit később mint néptribunus le is foglalta.* Halmnál: «Weil beidieser 
Gelegenheit (Clodiusnak a kalózok által történt elfogatásánál) dér reiche 
Herrscher von Cypem, Ptolemans, auf die Aufforderung ihn loszukau- 
fen nur ein Lösegeld von zwei Talenten geschickt hatte, wurde er spáter 
ein Opfer dér Bachsucht des Clodius, dér als Yolkstribun das Beich und 
die Schátze des Königs als römisches Staatsgut einziehen liess.* E ma
gyar és német szöveg pontos összehasonlítása elég világot vet Eont 
eljárására. Én csak két dologra kivánok utalni. Egyik az, hogy Halm 
szerint Ptolemaeus felszólíttatott Clodius kiváltására. Ez fontos dolog az 
egész ügy megítélésénél. S ezt Eont elejtette. A másik az, hogy Halm 
Bzerint Clodius később, mint néptribunus a római állam számára lefog
laltatta Ptolemaaus kincseit és országát, míg Eont szerint egyszerűen 
lefoglalta. A tanuló azt is gondolhatja, hogy a maga számára foglalta le 
Clodius; de ha országról ezt nem gondolhatja is, annyit mégis gondol
hat, hogy Clodius maga szerepelt a lefoglalásnál. Pedig tévedne, mivel 
ezt — mint a XI. lapon már helyesebben mondatik — Cato cselekedte.

— Clodius «Catilinát zsarolás végett bevádolta, de megvesztegetve, 
annak felmentésén fáradozott*. A végett helyett miatt, a megvesztegetve 
helyett megvesztegettetve kellene; az annak szó után pedig jó volna mégis.

— Clodius «egy czithoráenő ruhájába öltözve jött Caesar házába*. 
A czitAorásnő tán sajtóhiba. De akkor kár volt nem gondoskodni a sajtó
hibákra való utalásról, mert eféle kellemetlen sajtóhiba több is van.

— «A senatus bevádolta (Clodiust) s daczára annak, hogy a bírók 
megvesztegetése folytán felmentették, gyűlölni kezdette a senatust. * A ki 
ismeri e dolog körülményeit, az nem mondhatja, hogy a senatus vádolta
be Clodiust. (Halm szerint: «In dem Process, den dér Senat..................
anordnete> gelang es ihm* stb. és utal egy helyre a Milóért mondott 
Ciceró-féle beszédben, melyet jó lett volna Kontnak átolvasnia.) Figye
lemre méltó az is, hogy e három kis összefüggő mondatocskának három 
külön alanya van. Ez az alanyváltoztatás, mely úgy hat sokszor az 
olvasó figyelmére, mint a tükörjáték a szemre, azaz kápráztat, sűrűn 
fordul elő Kont stílusában.

Vili. 1. *Hogy ellenségein bosszút álljon (Clodius), a plebeiusi 
rendbe lépett át, hogy néptribunussá lehessen. * Egy főmondat, elől és hátul
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ugyanegy alakú czélhatározó mondatok assistentiájával bántó valami a 
stílus királyának még commentatorától is. De a plebeinsi rend helyett is 
jobb lett volna talán plebeius osztályt mondani.

— Clodins «a lex Aelia-Fujiát eltörölte stb.» E helyre s tovább 
az egész szakaszra megjegyzem, hogy 1. a lex Aelia és lex Fufía két 
külön törvény, 2 . hogy a néptribunus nem törölhet el törvényeket, 
hanem kelthet mozgalmat valamely törvény hatályon kívül helyezésére ;
3. hogy a Eont által e szakaszban említett törvények, collegiumok és 
clubbok chinai dolgok a legjobb tanulónak is. Vagy többet kell róluk 
mondani, vagy legalább azt tenni, a mit Halm tesz: utalni a beszéd oly 
helyeire, a hol van felvilágosítás.

IX. 1. «Sőt Clodius e követséget a népgytílés elé idézte, a hol csa
patja jól elverte őket. Néhány nappal később Clodius indítványának aján
latára egy népgyűlést tartott, még pedig ,extra Pomerium* a flaminiusi 
Circusban, hogy Caesar is, a ki ,cum imperio4 volt s így a városban tar
tott népgyűléseken részt nem vehetett, jelen lehessen.* Halmnál: Clo
dius cbeschied die Abgeordneten vor die Volksversammlung und gab 
sie hier den Faustschlágen und Steinwürfen seiner gedungenenen Bot- 
ten preis. Einige Tagé spáter hielt Clodius zűr Empfehlung seiner 
Bogation eine Volksversammlung und zwar ausserhalb des Pome- 
rium in dem Flaminischen Circus, damit auch Caesar, dér cum imperio 
war, derselben anwohnen konnte.* Mivel Halm sem állhat minden kri
tikán felül, ámbár alapos ismerője Cicerónak, meg kell — kevésbbé a 
tudomány, mint inkább a paedagogia érdekében — jól nézni azt is, amit 
Halm ír. Én azt hiszem, hogy a német tanulók nagy részének sem elég 
röviden csak azt mondani, hogy ausserhalb des Pomerium és tovább: dér 
cum imperio war. De hogy a magyar ifjúságnak körülbelül kivétel nélkül 
többet kell e dolgokról mondani, hacsak néhány útbaigazító szóval is, 
azt tudom. Sőt a népgyűlés mellé is elférne egy jelző, hogy tudhassa 
a tanuló, miféle népgyűlésről van szó. Eontnak ily psedagogiai aggályai 
nincsenek. Eellő megfontolás nélkül kivonatoz, vagy egyszerűen fordít. 
Az odavetett szavak értelmén hadd törje fejét a tanuló csakúgy, mint 
akár a latin szöveg némely helyénél 1 Csak legalább jól fordítana I De 
•gedungene Botten* =  csapat? «zur Empfehlung seiner Bogation* =  
indítványának ajánlatára? Az ízléstelenségre, mely a jól elverte sza
vakban rejlik, elég röviden utalnom.

X. 1. «Clodiusnak e közvetlen helyeslés (Caesar részéről) elegendő 
volt.* Halmnál: «Dem Clodius genügte diese indirecte Billigung.* Ez 
nem közvetlen, hanem itt jól fordítható e szóval: burkolt.

— «Clodius egy második javaslattal lépett fel (Cicero ellen), 
a mely személyesen volt intézve.* Quid hoc ? — Néhány sorral tovább: 
c büntetéssel fenyegette mindazokat, kik (Cicerót) a határon belül fogad-
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ják* e h .  e határon, a mi lényeges különbség. — Ugyanazon szakasz 
végén: «a két gyermeket egymástól elválasztották* értelmetlen dolog.

XI. 1. «Clodius azt indítványozta, hogy (Cato) mint quaestor praa- 
tori ranggal menjen Cyprusba s foglalja le a szigetet, a mely a király 
kincseivel együtt a rómaiaknak esett örökségül.* Nem örökség volt az, hanem 
•erőszakos lefoglalás.

— tClodiuB csak addig járt el a három szövetséges akarata sze
rint, míg bosszúját ellenségein kivihette (tán «kitölthette* ?); de Csesar 
■és Pompeius nem számított a csapattal, melyet ez idő alatt szervezett.* 
Az utolsó mondatnak alanya Clodius. Ezt itt nem lett volna szabad 
kihagyni.

— Cicero visszahivatásáról t Caesar eleintén nem akart hallani, 
•de midőn Clodius tribunatusa vége felé a Julinsi törvényeket is meg 
merte támadni, ő is beleegyezett. De elébb Quintus Cicerónak testvére 
nevében némi Ígéreteket kelle tenni, politikai magatartását illetőleg.*
Ez világosabban volna így kifejezve: td e .................. ő is beleegyezett,
miután Cicero öccse Ígéretet tett, hogy bátyja nem fog Caesar ellen 
működni.»

— P. Cornelius Lentulus neve mellett kár kihagyni a Spinther 
nevet, mivel több P. C. Lentnlus is volt.

— Clodius .jól szervezett csapatával ugyanazt a hatalmat akarta 
gyakorolni, mint elébb mint tribunus». Stílus !

XII. 1. Sestiust Clodius emberei «félig agyonverték*. Közbeszédben 
hallhatók ugyan, sőt irodalmunkban is feltalálhatók a félig halott, fé lig , 
agyonvert stb. kifejezések (Cicerónál is vannak efélék), de ha jól tudom, 
csak részesülői alakkal. Határozott igékkel már vonakodnám használni, 
mivel a cselekvéstől bajosabb elválasztani a szándékot, ez pedig komikus 
értelmet adhat ily kifejezéseknek. («Usd agyon, de ne nagyon, hogy 
hadd szaladjon.*) Egyébiránt ezen megjegyzésemre nem fektetek súlyt.

— Clodiust «a választások előtt nem foghatták perbe, mert a 
quaestorok, a kik a bírákat kisorsolták, még nem voltak megválasztva*. 
Filius ante patrem. Halmnál: «weil die Quaestoron, durch welche 
die Verloosung dér Richter vorzunehmen war, noch nicht gew&hlt wa- 
ren*. — Két sorral alább egy vádat áll egyszerűen vádat helyett. — 
A szakasz végén ez olvasható : «Tudta, hogy Milót nem fogják elitélni, 
de csak neki és barátainak aggodalmat akart okozni.* Világos, hogy a 
csak rossz helyen áll. Az aggodalmat okozni nem hiba, csak rossz fordí
tása Halm találóbb kifejezésének: «er wollte nur seinem Feinde H  and el 
schafen und dabei Gelegenheit finden, die Freunde desselben neuen 
Kránkungen auszusetzen*.

De elég ennyi a bevezetés I. részéről. Nemcsak önálló tanulmányt 
nem árul az el az ismertetni akart beszéd körülményeire nézve, hanem
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a más nyelven készült jó munkát is elrontja nem antik és nem magyar 
szellemével.

A bevezetés II. részének forrása Boiseier Cicerója. (III. fejezet,. 
Cicero nyilv. élete.) Sajnos, bogy Kontnak merítő munkája alatt ez a 
forrás is zavarossá lett.

Mellőzve a két első szakasz némely stilisztikai curiosumát, a XV. 
lapon kezdődő harmadik szakasz 1. pontjánál állok meg. Ebben a követ* 
kező naivitás olvasható: «A politikai meggyőződést az emberben szüle
tése, személyes meggyőződése és tulajdonságai s végre az az érdek, a mely a 
leghatalmasabb pártban egyszersmind a legjogosabbat is látja, határozza 
meg.* Felütöttem Boissiert és annál születés, személyes reflexiók és vér- 
mérséklet áll I «Ha én itt — folytatja Boissier — nemcsak az őszinte 
meggyőződésekről beszélnék, akkor szeretnék egy negyedik tényezőt is 
fölvenni, mely hatóssal van a felfogásra: az érdeket, azaz a hajlamot, 
melyet majdnem akaratunk ellenére is erezünk, hinni, hogy a leghasz
nosabb párt a legjobb is, a hajlam nézeteinket állásunkhoz vagy egy 
óhajtott álláshoz alkalmaznia Ezt a föntebbi módon csapta össze 
Kont. — Boiseier e négy tényezőt e sorban fejtegeti. Kont is hozzá lát
szik fogni, de a születésről mondott pár szó után elfelejti e tételeket és 
más dolgokról beszél, úgy hiszem kizárólag, de legalább is főleg Boissier 
után. Persze itt vannak helyek, melyek provocálják a kritikát, de mivel 
már eléggé ismertettem Eont módszerét, fölöslegesnek tartom a tulaj
donképi kritikát. Elég lesz utalni a helyekre, melyek itt szóba jöhetné
nek. XVI. lap: «Tán ezen első föllépése stb. szaváért, ha kell, életével 
beállani stb.* Alább: «Clodius csapata Sestiust mint tribunnst jó l 
elverte.* XVIII. lap: «s tudjuk, mily nagy szerepet játszik Cicero e be
szédében a publicanusok érdeke.* «De ha a keleten a rend helyre is állt• 
stb. (<helyre állt is a helyes). A szakasz vége felé: «Senki sem tagadhatja, 
hogy (Cicero) az összeesküvés elnyomásával nem szerzett érdemet 
stb.* (az ellenkezőt akarja mondani). Egészen a szakasz végén: *de 
nagyon is sokat, dicsérte.* A következő szakaszban: «A plebeiusok 
elkezdették ólálkodásaikat az aristokraták ellen.* Tovább: ezeknek pe
dig.* XIX. lap: «De a nép ‘sem feledkezett meg rajta bosszút
állni. Néhány évvel később száműzték* A következő szakasz elején:
• Már láthatjuk, hogy Pompeius t. dicséretekkel halmozza el.» XX. lap: 
•A Caesar által számíízöttek védöbeszédeiben hinti (Cicero) a tömjént a 
nagy uralkodónak.* Alább: «Antoniust kérelmetlenül megtámadja.* 
XXI. lap: «Nem akarta ez Antoniust megsemmisíteni, hanem csak 
annak kiadására bírni, a mit ohajtott. * Tovább; «Minden szerencsétlensége 
között egyedül halálát viselte el emberiesen.» (Liviusnál — mert ez idézet 
akar lenni Liviusból — így van: «omnium adversorum nihil, ut viro 
dignum erat, túlit proter mortem.* Szegény Cicero! szegény Livius !
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Ilyen szókra: «oatilinariusofr, tlodianusok, (hol kis, hol nagy 
kezdőbetűvel), Juliusi törvények, mithridatwi háború, Capitolinmi ősz* 
ezejövetel, Pomerinm (mindkettő benn a szövegbe* is nagy kezdőbetű
vel), flaminmsi Gircns stb.» — szintén elég rövides utalnom, hogy 
kitűnjék a helyesírásban való folytonos ingadozás is.

A latin szöveget Kont, mint az előszóban mondja, a Koch-Ebetbard* 
féle lipcsei kiadásból vette. Hogy e kiadást mindeddig meg nem tudta® 
kapni, azt annál inkább sajnálom, mert hiszem, hogy Kont szöveg
magyarázatának egy része is azon kiadásból van véve. Én e bírálattal 
tovább nem késhetvén kénytelen vagyok Kont szövegének és magyará
zatának összehasonlítását a Koch Eberhard-féle kiadással a másik 
bírálóra bízni.

A stövegm agyar ázat valamivel jobb, mint Kont első tankönyvében 
■és mindenesetre helyesebb módon van nyomtatva, de az nem tűnik ki 
belőle, hogy készítése úgy történt, a hogy egyedül lehet bizonyos korú 
•és képzettségű tanulóknak való oommentárt írni. Az egyedüli jó mód : 
a latin szöveget folyvást szem előtt tartani és a magyarázat írásánál 
mindig arra gondolni, hogy mi az, a miben a tanulók otthoni készülés 
közben fennakadhatnak. Ily fennakadások elhárítása a tankönyvi com- 
mentár feladata. Sem több, sem kevesebb. A ki ily oommentárba többet 
fr, mint kell, az elvesz a tanóra érdekességéből; a ki kevesebbet, az 
elveszi a tanuló kedvét a classioustól. Ha Kont így fogta volna föl teen
dőit, némely dologra nem vesztegetett volna szót, más dolgokat ellen
ben nem hagyott volna figyelmen kívül vagy máskép magyarázott volna. 
Lássnnk részleteket:

I. fej. (84. lap) * opibus imperii, ha egy ország hatalmas, úgy fel
tehető, hogy polgárai erényei által lett azzá, s mennél nagyobb a tekin
télye, annál több nemes polgár található; opibus — a megérdemelt juta
lom, dignitaté, a dicsőség és tisztelet.* — Ez Halm és Bouterwek, tán 
egyszersmind Koch-Eberhard jegyzeteinek haszonvehetetlen összekeve
rése. A tanulónak első sorban arra van szüksége, hogy a pro opibus és 
pro dignitaté megmagyaráztassék neki («a birodalom anyagi erejéhez és 
méltóságához képest*). A többi az előadó tanár dolga. És Kont mit tett? 
A fő nehézségre nem is reflectált; a helyett nehány sornyi fölösleges 
dolgot mondott el és opes és dignitas szóknak — félreértve Halmot — 
egészen helytelen értelmet adott.

*pro statu, állandó megmaradás, fentartás.* — Miért nem állan
dóság, fennállás? Halmnál: «für-den festen Bestand*, Bouterweknól: 
cfür das sichere Bestehen.»

*ut omittatis recordari» =  ut non reoordemini; ,cogitando‘ elmé
tekben stb.» — Cogitando nem =  elmétekben, hanem rágondolva. Halm
nál : duroh Nachdenken, Bouterweknól: cdnrch den Gedanken an das
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Unglück eine8 jedes einzelnen. * Mindkettő közelebb jár az eredetihez, 
mint Kont.

*sordidatot, a vádlott barátai és rokonai is gyászöltönyben jelen
tek meg néha; 1. 144. p. Lentulusról; reos, mint Sestins és Milo.* — 
A sordidatm értelme feltalálható minden szótárban, az pedig, a mit itt 
Kont ehhez megjegyez, a tanórára hagyandó. Az 1.144 p. a tanulónak 
így érthetetlen. A reos magyarázata a következő jegyzetben van helyén 
és ott nem elég csak annyit mondani *mint Sestius és Milo*, hanem 
segíteni kell a tanulót ezen egész kifejezésnek reos de capite etc. dimicantes 
felfogásában.

*scelere, gonoszság; ha gonosz tettet jelent, többesben áll.» — Ezt 
Bouterwektől vette Kont. Halm csak annyit mond, hogy scelus itt 
•Rnchlosigkeit, was die so oft verkannte erste Bedeutung des Wortes 
ist.» Hogy Bouterweknek nincs igaza, azt minden nagyobb szótár pél
dákkal bizonyítja. Ilyen példa: <Facinus est vincire civem Románom, 
scelus verberare, prope parricidium necare.» És ezt Cicero mondta in 
Verr. V. 6 6 . fej.

«quos copiU, az anophora negyedik tagja, minthogy a legfontosabb 
három részből á l: vi, manu, copiis, a mely kifejezés gyakran együtt áll 
Cicerónál.» — Bouterwek ide vágó jegyzetének még van értelme, ha 
helyes ezélj a nincs is, azonban Kont jegyzetének már értelme sincs.

*auctoritate, a bírói ítélet súlya, a melynek a ,religio*, minthogy 
esküvel jár, különös nyomatékot kölcsönöz.* — Ez Halmtól van, de 
el van homályosítva. Elég lett volna csak annyit mondani, hogy treligio 
itt =  bírói eskü*.

II. Fej. tcausa est perorata, államperekben rendesen több vádló és 
több védő volt, rendesen négy. L. ,Hortensiu8‘ a Tulajdonnevek magya
rázatában.* — Itt a tanulónak egyelőre csak az kell, hogy a perorata 
•értelmét megtudja s azt Kont nem mondja meg. Hogy mi az «államper* 
s mily eljárás követtetett annál, az az iskola dolga.

*propugnatioy erősebb a használni szokott defensiónál. * — De 
mikép fordítandó ? Ugyanezt kérdezhetni a következő jegyzetnél is.

•hocextremo dwendi loco, a védők sorában az utolsó.* — kimaradt 
-e szó helyen.

•pietatis, hála* — így Halm és Bouterwek után Kont is, pedig 
nem szükség a kegyelet szótól eltérni.

*partes esse susceptas* nem magyarázta tik, pedig aligha ad minden 
kézi szótár kellő felvilágosítást.

tacrius egero aut liberius»-ná\ nem elég az aerius-t magyarázni, sőt 
•épen ez fölösleges, ellenben agere és Itberius kivtln egy kis világosságot.

«nf/icio* nem magyaráztalak, pedig kívánatos volna, de a coniun- 
ctior szóról mond — fölöslegesen — Kont valamit.
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«summis in rebus, mint quaestor és néptribunus. > — Ez e helyett 
á ll: <igen nagy dolgokban, melyeket Sestius mint quaestor és néptribu
nus tett.*

III. fej. *eo auctore, az ő tanácsára; «tz apa 'beleegyezése* római 
törvény szerint szükséges volt.* — Auctor jobban fordítható ezzel •kez
deményező.*

«antique* szót fölösleges magyarázni. Ez mondható a következő
jegyzetről is.

«ademit.......... non ademit, az ige nyomatékkai ismételve.* Fölös
leges megjegyzés. De adimefe nomen magyarázatra szorul és magya- 
ráztatik is. — Ezután két kifejezést latinul commentál Kont, a mi sok 
tanulónak mitsem ér.

*molestia, levertség, nyomor.* — Ez utóbbi ugyan nem ! Halm
nál : «Gedrücktheit, Kummet*, Bouterweknél: «drückender Sohmerz.*

«calamitosissimi v iri......... L. Scipionis* nem magyaráztatok sem
itt, sem a tulajdonneveknél, pedig a nélkül a következő 8 —9 sor nem 
érthető. Halm és Bouterwek megmagyarázzák.

•amduis o/Jicii* aerumnam et snlitudinem pertentavit* is igényelne 
néhány szót.

*de prurinciali abstinentia, önzetlen, meg nem vesztegethető, a mi 
az akkori időkben nagy dicséret volt.* — Helyesebb lett volna csak 
annyit mondani: «önzetlenség a provinciában*.

«nonnullius ofjicii reliyione* úgy magyaráztatik, hogy a tanuló
nem köszöni meg. Bouterweknél: «Durch die Bücksicht auf meine Amts- 
pflicht.*

«tn illő stimmo etc. ablativus temporis* — Nem áll.
• meam in illum diligentiam* sajtóhiba e h. induly*ntiam. De sehol 

sem jeleztetik.
íme csak három fejezethez is mennyi szó fér! Olvastam és jegyez- 

gettem én tovább is e könyvben, de itt mindent le is írni, vagy csak 
utalni is a megrovandó helyekre (a szövegmagyarázat 76 lapra terjed
vén), kötelességemnek nem tarthatom. A bírálónak nem lehet feladata 
nyomdai corrector módjára végig kiigazítani minden hibát. Inkább 
fémpróba a bírálat, melynél az a kérdés, hogy arany-e, réz-e, vagy mi
féle keverék az ismeretlen anyag. És ily próba kötelességeit — úgy 
hiszem — teljesítettem. Elég világot vetettem Kont műhelyére.

Mivel ezen könyv sem felel meg eléggé az én fogalmam szerinti 
jó tankönyv föltételeinek, kénytelen vagyok erre nézve is azt javasolni,, 
hogy ne engedélyeztessék.

Nagyváradon, 1886. jan. 31. és febr. 15.
__________  Pktrovich Ferencz.*)

*) Az Országos Közoktatási Tanács bírálatai.
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Wilhelm Wundt, Essays, Leipzig, Engelmann 1885.

A munka, a melyet röviden ismertetni kívánok, tizennégy külön
böző értekezést tartalmaz, a melyek noha változatos tartalmúak, mégis 
egy egységes gondolat kapcsolja őket egybe. A szerző előszavában maga 
mondja, hogy egységessé fűződnek ezek az értekezések annyiban, hogy 
átölelik az egész kört, a melyben Írójuk tudományos munkássága for
golódott. E kör tulajdonképen két kör, t. i. a természettudomány s a 
philo8ophia, nevezetesen a psychologia, mert Wundt tudvalevőleg mind 
két részen nagynevű tudós hírében áll, és főtörekvéee oda irányult, 
hogy mind a két tudománycsoport fegyvereivel fölszerelve oldjon meg 
olyan próblómákat,- a melyeknek megfejtésén eddigelé külön-külön fára
doztak. Természetesen sikertelenül, mivelhogy egyoldalúlag.

Bánk nézve, illetőleg e folyóirat közönségére a legfontosabb a Die 
Sprache und das Denken oz. értekezés, de reám a legnagyobb hatást az 
első, a Philosophie und Wissenschaft oz. tette. Jól esett látnom, hogy a mai 
világban, midőn a kis természettudósok, de nagy materialisták tele torok
kal kiabálják, nogy csak a tapasztalat az egyedül üdvözítő, hogy nincs 
már semmi szükség a philosophiára, hogy a mit a szem nem lát, azt az 
ész el nem gondolhatja, és ha el is gondolja, rémlátományai vannak — 
és a többi; ki ne ismerné e tudós kifakadásokat ? — jól esett, mondom, 
látnom, hogy ép ilyen jeles ember kel ki ezen kárhozatos irány ellen. 
Sőt erősen kiemeli, hogy ép a természettudományok terén hódít újabb 
időben leginkább tért a philosophia, a mennyiben a különböző körű 
tüneményeket, minő a melegség, az elektromosság, a fény, a hang stb. 
egységes okokkal, a mozgással, iparkodik megfejteni. Gondolkozik 
rajta, hogy elfogadható hypothesist találjon az anyag (matéria) meg
magyarázására , sőt hogy egységes alapra fektesse a physikát és khe- 
miát, és áthidalja a szakadékot, mely őket eddigelé egymástól elvá
lasztja. Annak a régi metaphysikának, a mely doktrinair tudákossággal 
az egész világrendszert egynehány helyes vagy helytelen alaptételből 
theoretikus módon iparkodott megmagyarázni, természetesen ő sem 
barátja; de fájlalja és tarthatatlan állapotnak tartja, hogy most minden 
di8ciplinának megvan a külön philosophiája, pedig nem lehetnek külön* 
bözők az ismeret föltételei és szabályai. Kell tehát egy tudomány, gon
dolkozásunk egysége követeli, a mely megszabja a tudományok általános 
princípiumait, továbbá a mely egyesíti összes vívmányaikat és az em
beri haladáshoz képest megalkotja az általános világnézetet, kielégíti az 
ész örökös törekvését, a mely mindig egységesnek kívánja tudni a min-
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denséget és a végső ozél s causalitas kérdését örökös kudaroza daczára 
is mindenkor újra meg újra fölveti. Ez a philosophia kötelessége s mun
kája, de hogy ezt elérhesse, le kell térnie eddigi útjáról, le kell szállnia 
légben lebegő trónjáról a földre és összegyűjtve minden adatot, a melyet 
a tudományok nyújthatnak, ily alapon kell fölépítenie épületét. Próbáját 
adja az ilyen tárgyalásnak a szerző a következő két értekezésben. Az 
első czíme Die Materie. A mit a physikus, a khemikus, a physiologus a 
testek végső felbonthatatlan anyagának megtalált, mindazt figyelembe 
veszi, és ily módon iparkodik elfogadható hypothesist alkotni az anyag 
mivoltáról. Az egész értekezés könnyen érthető, és mindamellett fényes 
megokolása az atom-theoriának. így felfegyverkezve már könnyebben 
hozzáfoghat egy másik szintén örökösen forrongó kérdéshez: Die Unend- 
lichkeit dér Welt. Anélkül, hogy a matériáról helyes fogalmunk volna, 
ezt a kérdést nem lehet megközelíteni. Még úgy is elég fogas kérdés, a 
melyről Kant azt állította, hogy az emberi ész kielégítő feleletet reá nem 
szerezhet magának, mert szerinte ugyanannyi ok szól a világ végessége, 
mint végtelensége mellett, úgy, hogy akár az egyik a másik is lehetne. 
Ámde, mondja Wundt, az ész határozott feleletet követel erre a kér* 
désre, melyet még azzal sem lehet elütni, hogy a mi világunkat, mint 
Kant is tévé, nem valóságosnak, hanem csak a mi öntudatunk képzelt 
világának mondjuk. Tüneménynek és nem valóságnak. Mindegy, 
folytatja Wundt, az ész nem azt kérdezi, hogy miféle világ véges-e vagy 
végtelen; az ő kérdése, hogy ez a világ, a mi világnak, legyen az bár 
valóságos vagy csak tünemény, véges-e vagy végtelen. Wundt termé
szetesen a végtelenséghez szegődik. Csakhogy éleselméjű megkülönböz
tetést tesz a végtelen különböző felfogása között. Abban — úgymond — 
nincs semmi nehézség, hogy a tapasztalat adta időt és teret a legszélső 
határon túl is el ne képzelhessük, sőt ez lelki szükségletünk. De végte
len ellenmondásba keveredünk, mihelyt az így nyert végtelenséget 
végig akaraók gondolni, azaz a meglévő, létező végtelenséget (voüendete 
Unendlichkeit). Vagyis, hogy szavait idézzem: «Nie können wir die Welt 
als eine in Zeit und Baum begrenzte, und nie als ein fertig gegebenes, 
unendliches Ganzé betrachten. Wohl aber ist sie für uns ein unendlich 
werdendes, ein immerwáhrend unserm Denken aufgegebenes».

Már ebben az értekezésben se lehetett elkerülni, hogy említés ne 
tétessék az ismeret psychologiai fundamentumáról, hogy vájjon tudá
sunk tárgyai, szóval a világ, valóság-e vagy csak öntudatunk alkotta 
kép. A miből kitűnik, hogy a jövendő philosophiájának, a minőnek azt 
szerzőnk gondolja, egyik legnevezetesebb munkája a lelki élet tanulmá
nyozása lesz: a psychologia. De ezen a téren is szakítani kell az eddigi 
módszerrel, a mely szerint a .psychologia összes forrása az egyetlen 
önmedfigyelésböl állott. Erre a módszerre Wundt is egész határozottan
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kárhoztató Ítéletet mond, noha semmikép se állítja ő se, hogy az önmeg
figyelés nem marad mindenkor becses eszköze a lelki élet magyarázatá
nak. De ki kell egészíteni, mert sok tekintetben hiányos, a kísérlettel. 
Egyik értekezésben, a melynek Gehim und Seele a czíme, előbb az agy 
és a lelki működések viszonyét tárgyalja. Nem mondhatom el a szép 
értekezésnek a tartalmát, de bizonyos, hogy bárki is élvezettel fogja 
olvasni. A nagy materialistákat különösen, ha majd olvassák, mikép 
nyilatkozik Wnndt Gáliról a phrenolognsról, a ki szükségképen az ő 
apostoluk is. Azután következik az Y. értekezés Die Au/gaben dér experi- 
mentellen Fsychologie. Beszél a módjáról, hogy mikép lehetne a lelki 
életet kísérlettel megközelíteni, és kiváló helyet jelel ki a nyelvnek is 
•e tekintetben. A nyelvtudomány segítsen a psychologiát kiépíteni, de 
ne tegyen úgy, hogy elfogadott és helyesnek képzelt általános psycholo- 
giai tételeket egyszerűen rászabja a nyelv adataira, mert «es könnte 
dann geschehen, dass irgendein psychblogisches Phantasieschloss als 
ein fester wissenschaftücher Bau angesehen wird, in welchem sich auch 
dér Sprachforscher wohnlich einrichten müsse, um die ihm verfügbaren 
Thatsacben unterzubringen, so gat es eben gehen will.» Ilyen a szerző 
véleménye szerint Steinthal munkája Einleitung in die Fsychologie und
Sprachwissenscka/t.

Fontos eredményeket tárgyal a psychologia terén a Die Messung 
psychischcr Vorgange ez. értekezés. Ez is olyan théma, mely ezen kis 
ismertetés keretét meghaladja, csak egy kísérletet akarok mégis.leími, 
mert érdekes látni, milyen fogásokat kell itt alkalmazni. Azt akarták 
megtudni, hogy mennyi időbe telik, a míg az érzet, miután már meg
érkezett az agyba, lelkileg is tudomásul vétetik. Vettek egy elektromos 
4 rát, a melyen a mutató még a másodpercz ezredrészét is pontosan 
megmutatja. Van rajta gomb, mint az elektromos csengetyűn, és ha 
ezt a gombot megnyomják, a mutató megindul. Csakhogy egy gomb he
lyett két gomb van rajta, és úgy van az óra szerkesztve, hogy a mutatója 
■csak akkor mozog, ha mind a két gombot egyszerre lenyomják. A meg
figyelő az egyik gombot nyomja, a másik nyitva van. Abban a pillanat
ban, midőn valamely szándékosan előidézett érzet, például egy hang 
vagy fénysugár, létrejŐ, megnyomja a nyitva maradt gombot is, de 
amazt, a melyet eddig nyomott, rögtön elereszti, mihelyt az illető érze
tet lelkileg is tudomásul vette. Minthogy a mutató csak addig mozog, 
míg mind a két gombot nyomják, az idő a melyet mutat, az leszen, a 
mely az érzet megtörténte és tudomásul vétele között lefoly, az ú. n. Re- 
■actionszeU és Ve—V# másodperczig tart. Ebből még le kell vonni azt az 
időt, a mely alatt az érzet az idegvezetéken át útját az agyig megteszi, 
és a melyet más úton-módon már ismernek. Ezt levonva marad 7n— 1/i« 
másodpercz, az az idő, a mely tisztán a lelki tudomásvételre szükséges.

31*
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Ez az egy kísérlet számtalan sok érdekesnél érdekesebb megfigyelés » 
kísérletnek szolgál knlcsáúl.

A következő három értekezés: Die Thierpsychologie; Gefühl und  
Vorsteüung; Dér Ausdruck dér Oemüthsbewegungen. Ezeket csak czímük 
után említhetem meg, hogy a még rendelkezésemre álló csekély helyet 
a ránk nézve legfontosabbnak Die Sprache und das Denken czímŰnek 
szentelhessem. Noha, megvallom, nagyon kelletlenül teszem, mert 
különösen a Gefühl und Vorslellung ez., mely a lelki élet egységét, de 
egészen új szempontokból vitatja, valóságos gyöngye az egész munká
nak. 8  a mikor a nyelvről szóló értekezés ismertetésébe fognék, szintén 
zavarba jutok, hogy miként is mondjam el rövideden gondolatokban 
dúsan bővelkedő tartalmát. Ismeretes a régi vita, hogy ©úaet vagy Seasi 
keletkezett-e a nyelv. Ez a vita elélt egész napjainkig, és a Moti szár
maztatás ma úgy hangzik, hogy a nyelv emberi tanulmány, a oócm, hogy 
a reflex mozgások eredménye.' Hogy valamint szemünket behunyjuk 
önkénytelenül, ha erős fénysugár éri, vagy lebukunk, ha dobás fenyeget, 
ép úgy hangokat is hangoztatunk önkénytelenűl valaminemű belső meg
indulás hatása alatt. Ez tagadhatatlan és tény. Ámde még messze 
vagyunk attól, hogy ebből nyelv származzék. Mert a nyelvnek egyik 
főkelléke, hogy megértessék, hogy a gondolatközlés eszköze lehessen. 
És erre nem lehet elégséges a reflexmozgás, mert ennek sohase lehet 
és nem is volt az a czélja, hogy valaki más észrevegye és megértse. 
Ügy, hogy ezen theoria hívei kénytelenek föltételezni, hogy a nyelv, 
mint gondolatközlő, csak utólag fűződött a reflexhangokhoz. Az ember 
szerintük észrevette valamikor, hogy a hangot, mely torkából önkén
telenül kiszaladt, társa megérti és egy gondolatot fűz hozzá, mely eset
leg az ő érzelmével megegyezik. Magában véve is nagyon mesterséges 
kezdetre vezetné vissza a nyelv eredetét ez a feltevés, és nem sokat 
különböznék azok képtelenségétől, a kik találmánynak szeretnék nyilvá
nítani. De ellenkezik vele a tapasztalat is, a mennyiben a nyelv kelet
kezését még mostanság is megfigyelhetjük. Nevezetesen a süketnémák 
nyelvét. Mert hogy az ő taglejtésük is csak olyan nyelv, mint a mienk, 
azon kételkedni nem lehet. Ugyanaz a czélja, a melyet el is ér, t. i. a 
megértés. Csakhogy szem előtt kell tartanunk Wundt helyes meghatá
rozását, hogy a nyelv: «Gedankenausserung duroh articulirte Bewegun- 
gen» és nemcsak: «Gedankenáusserung durch articulirte Laute.* Ezt 
a tételt elfogadva, a reflex-theoria feltételezését el kell vetnünk. Mert 
tapasztaljuk, hogy a süketnémáknál a taglejtés és a vele összekötött czél, 
t. i. a gondolatközlés egyidejű, nem mintha csak utólag jutnának rá, 
hogy ez vagy amaz a mozdulat esetleg jelenthetne is valamit. Bőt inkább 
az illető mozdulattal egyszerre megszületik a megfelelő értelme is. És 
a gyerek is, hogy tanulja meg a nyelvet ? Nem tanul először értelmetlen
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szókat, hanem a szóval megtanulja az értelmét is, a tárgyat, a melyet je
lent, és itt is jelentékeny szerepet játszik a taglejtés, ha nem is egyébként, 
mint hogy a felnőttek tanítás közben rámutatnak az illető tárgyakra.

A nyelv, a beszéd a gondolkozás hű képe. Tehát noha tagadhatat
lan, hogy a reflexmozgás volt a megindítója, valóságos fejlődésében 
mégis ugyanazon törvények szabályozzák, mint a gondolkozást. Már 
pedig a gondolkozást az akarat szabályozza. Nem azt az akaratot kell 
érteni, mely a különböző motívumok közt habozva választ, mert ez már 
másodrendű funotiója, hanem azt a közvetetten akaratot, a mely öntua 
hatunknak állandó eleme, a mely egy életet él, sőt egységes és össze
olvadt a képzeletekkel és érzelmeinkkel. Mert magukat a motívumokat 
is, a melyek közt a másodrendű akarat választ, amaz első öntudatlan 
állította a választás elé. A míg ez az akarat nem nyilvánúl cselekvésben, 
hanem csak a lelki életet, nevezetesen a gondolkozást szabályozza, 
-apperceptio a neve, a mint Leibnitz elnevezte. A nyelv közvetetlen nyil- 
vánulása ennek az apperoeptiónak. Ép abban különbözik a gondolkozás 
-a közönséges eszme-társulástól, hogy az akarat uralma alatt áll. Ez 
azután nem ereszti szabadjára, hogy a képzetek külső esetleges kapcso
latok szerint lépjenek föl, hanem összeválogatja őket, a hiábavalókat és 
fölöslegeseket elnyomja. Innen van, hogy a midőn ábrándozunk, midőn 
össze-vi8sza egyik képzet űzi a másikat, egész passive viseljük magun
kat, míg ellenben a gondolkozásnál actív munkát kell végeznünk.

•Tehát a nyelv nem a gondolkozás vagy előrelátó találékonyság, 
sem a vak kényszerűség szüleménye. Az akarat hozta létre, az akarat 
kormányozza mint a gondolatot, a melynek törvényeit van hivatva 
kinyilatkoztatni, hogy tárva-nyitva álljanak a szemlélet előtt, mint a 
természet akármely más műve. Az egyesek akarata nagy munkát vég
zett rajta; de egészben véve a közakaratnak a műve, a mely ép általa 
az egyes akaratot eszközének meghódította. Minden nemzedék meg
hagyta rajta szellemi munkájának nyomait. Bég elveszett mythnsok 
csendülnek meg benne a legújabb eszmékkel egyetemest. Legjobb erejét 
rápazarolta az ember, észszel és képzelettel felékesítette, és azért is 
ugyanazok a törvények működnek benne, a melyek a lelki életet kor
mányozzák, mert Ő, a nyelv, örökíti meg a lélek futó tüneményeit. Váll
vetve hozták létre, a művészet is meg a természet.*

Ezek Wundt befejező szavai, és azt hiszem, fölösleges volna vala
mit még hozzátennem, annyival is inkább, minthogy nem a kritikus, 
osak az ismertető szerepét viselem.

Sőt még egyéb sok mondani valómat is elhallgatom, a melyet a 
könyv még hátra lévő szakaszaihoz fűzhetnék, inkább magát a munkát 
-ajánlom a legmelegebben az érdeklődők ügyeimébe.

SziLA8i M óricz.

Digitized by LjOOQ Le



470 PHILOLOGIAI PBOGBAMM-ÉRTEKEZÉSEK.

PHILOLOGIAI PROGBAHM -ÉRTEKEZÉSEK. 1884/86.

10. Minők voltak Cicero nézetei az istenségről s miképen egyesnek azok 
a keresztény vállássalj? Novák Bélától. A m.-szigeti kegyestanítórendi 
algymnásium 1884—85. értesítője.

Összehasonlításokat tenni a Er. előtti római vallásos felfogás és a 
keresztény valláe-elvek között, nem absurdum s nem új dolog. Már az 
első keresztény bit védiró, Min n cin s Félix, szívesen időz e tárgynál s 
igyekszik kimutatni, hogy úgy a régi görög philosophia mint maga a 
néphit többé-kevésbbé sejtelmével vagy tudatával birt az egy isten lété
nek, csakhogy lényegét vagy az anyagban vagy oly szellemiben kereste, 
mi a keresztény felfogás szerint nem örökké való, hanem istentől van. 
Különben mint semmi egyéb úgy a keresztény vallás monotheismusa 
sem cseppent égből, ennek is éppen úgy megvan történeti fejlődése, 
mint a jognak, állameszmének és minden egyébnek. S ezt a történeti fej
lődést, a korviszonyok lépcsőzetes átalakító hatását, mindazon együtt
hatókkal, melyek bármily kis mértékben formálják vagy módosítják az 
emberi szellemet, nem szabad szem elől tévesztenie vagy átugornia an
nak, ki ily összehasonlításokkal akarja akár a philologiai, akár a theo- 
logiai irodalmat gyarapítani. Merev, dogmatikus lajstromozással ily 
munkát nem végezhetünk. Oly munka, mely megnézi, mit gondolt Cicero 
az Istenről, aztán egy nagyot ugorva kátét vesz elő, melynek szempont
jából Cicerót mint iskolás gyereket megdicséri vagy megfeddi, fém phi~ 
lologiainak, sem történelminek, sem philosophiainak nem nevezhető.

Csak egy pillantást kell vetnünk jelen dissertatio beosztására, s 
meggyőződünk, hogy igen naiv 8 nagyon kevés philosophiai eruditión 
alapuló dogmatikus munkával van dolgunk. Az egész két főrészre oszlik: 
az egyik felsorolja a különböző philosophiai iskolák s Cicero véleményét 
az istenségről, már a mint ez a De natura Deorum-bán áll, a másik össze
veti Cicero nézeteit a keresztény dogmákkal. Az első rész 3 szakaszra 
oszlik, melyeknek czímét a következő kérdések teszik: 1 . Van-e Isten t  
2. Mi az isten ? 3. Milyen az isten ? Az utolsó aztán a keresztény kate- 
kismusnak tételei szerint 8  pontra oszlik, és pedig úgy mint a tanuló 
felelni szokott, ha azt kérdik tőle, hogy milyen az isten ? Isten a) a leg
szebb, bj örök és halhatatlan, c) a legboldogabb, d) a legigazságosabb, 
e) teremtményeire gondot visel, f) mindenható, g) a legkegyesebb ée 
legszentebb, h ) az emberi nem legnagyobb jóltevője, legnagyobb barátja. 
8  mit tartalmaznak e pontok ? Cicero De natura Deorumának egyes he
lyeit, zavaros, összefüggéstelen a magyartalan fordításban. Szerző ere
detisége mindössze abban nyilvánul, hogy a dialógus rendjét fölzavarta.

Digitized by LjOOQ Le



PHILOLOGIAI PBOGRAMM-ÉBTEKEZÉSEK. 471

Első helyre tette ugyanis minden pontban Cioero nézetét, mely néha 
czáfolat alakjában nyilatkozván, igen eredeti módon veszi ki magát, 
minthogy a czáfolt ellenvéleményt még nem hallottak. Aztán megtartva 
a párbeszéd formáját közli az epicureus, stoicus és aeademicu9 nézete
ket. Végül a második főrészben kim utatja, hogy miben volt Cioero véle
ménye dicséretre méltó vagyis keresztény, és miben vétkes vagyis pogány 
és a következő eredményekre j u t : Ellenérvei az Istennek emberi alakját 
illetőleg tökéletesen meggyőzők, helyesek ; az örökkévalóság- és halha
tatlanságról helyes megjegyzései vannak ; nézetei a boldogságról messze 
eltérnek a keresztény h it tan ításá tó l; tagadja, hogy Isten kegyes és szent; 
itt  téved, hamisan értelmezi a szentséget, mert ez ama feltétlen tökéle
tesség, melynélfogva Isten önmagát, m int legfőbb jó t s végnélküli böl
csességet végnélkül szereti (!); az isteni igazságosságról vétkesen szól, 
midőn példákat hoz fel, hogy kimutassa, mily sok jó érezte sújtoló kezét 
s mily sok gonosz élvezte véghetetlen kegyének számtalan je le it; (pré- 
dikáczió az ember próbára tételéről Isten  által, s a tulvilági örök bol
dogságról, m intha Cioeronak erről oly világos fogalmai lettek volna, 
m int a Kr. utáni rajongó kereszténynek !); Isten mindenhatóságát k é t
ségbevonja ; az isteni gondviselésről szóló tant, a keresztény isteutan 
eme legszebb dogmáját megsemmisíti.

Ez tehát az eljárás és az eredmény, mely Novák úr összehasonlító 
theologiai értekezését teszi. Oly fogalmakkal dolgozik, melyek a római 
philosophus istentanában sehogysem szerepelhettek, oly dogmákban erő
szakolja ki a stoicus vagy akadémikus tanok egyezését vagy különbözé
sét, melyek sem tagadó sem állító irányzattal azokban nem foglaltattak. 
Ez a módszer tehát, mint minden tudományos alap nélkül szűkölködő, 
kritikán aluli, főleg ha oly ijesztőleg csekély szakismerettel s olvasott
sággal van keresztül víve, hogy nincs egyetlen nyom, mely azt bizonyí
taná, hogy szerző a De natura Deorum e Divinatión kívül egyebet olvasott 
volna. S hogy azt sem értette meg kellően, bizonyítja először a philo- 
sophiai terminusok hibás visszaadása, másodszor az a törekvés, hogy 
Cicerónál mindenre nézve határozott választ akar találni, a mi zavaros 
vagy kétes is, és hogy midőn Cioero a szentség alatt merőben kultusbeli 
tulajdonságot ért, mindenáron disputáim akar vele az isten szent
ségéről.

Aztán az a zagyvalékos fordítás ! Mutatványul szeretnők az isten 
igazságosságáról szóló pontot egész terjedelmében közölni, s akkor feles
leges volna minden kritika! De hely szőkén kénytelen vagyunk az olvasó 
jóhiszeműségére appellálni. Érthetetlen és magyartalan kifejezésekben 
egyetlen sor sem szűkölködik. «Minden halandó összetesítéstől ment*, t. i. 
Isten, cő (t. i. Cioero) realismus korában főleg Plátót és Sokratest tanul
mányozta s ezeknek legigazibb tanítványa volt, habár nem is egész sze-
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mélységükre, de legalább gondolkodásmódjukra nézve.* Személyiségükre 
nézve tanítványa ! Aztán az sem igaz, hogy Cicero oly nagyon Sokrates 
és Plató tanítványa lett volna. Nem dolgozott <5 ezek nyomán, nem ezek 
szelleme látszik az ő philosophiai munkáin, e ő maga sem nevezi őket 
forrásainak. A De natura Darumban az epioureus nézeteket Philodemos 
;rep\ Ejaepeía; czímű könyvéből vette ; ezek megbírálására a stoicus Posi- 
donius, Kleanthes, Chrysippus, Zenon műveit használta; az akadémikus 
tanokat Karneades, Kleisomachos, tehát későbbi forrásokból merítette, 
nem pedig Plátóból. Hnsonló képen a Divinatiob*n Chrysippus, Karnea
des, Panaetius voltak forrásai. Hogyan nevezhető hát Plátó és Sokrates 
legigazibb tanítványának! Az egész divinatió kérdést maga skeptikusan 
nézi, míg Sokrates az isteni gondviselést főleg a különféle jósjelekben 
látta. Hogy lehetne hát Sokrates legigazibb tanítványa ?

Végül az előadás hangjáról csak azt jegyezzük meg, hogy vasár
napi erkölcsi prédikáczióban egészen megjárja, de összehasonlító phito- 
logiai vagy theologiai dolgozatba nem való. Az utolsó négy sort pedig 
épenséggel nem tudjuk, kinek kedvéért írta szerző. Álljanak itt kritika
képen: «Másrészről téved Cicero. Mert mindenki tudja, hogy vannak 
álmok, melyek, miután azokat az ész meg nem fejtheti, a legfőbb ész
szel felruházott Istennek tulajdonítandók. Ily álmokat a szent történe
lem örökített meg*. Ilyeneket azonban a philologia története még nem.

Fodor G yula.

11. Erdélyi Károly. Vázlatok a magyar nyelvészet köréből. (Nagy-Kani-
zsiai kath. főgymnasium.)

12. Hodoly László. Adalékok a magyar nemzet eredetének kérdéséhez*
(Pozsonyi főreáliskola.)

Mind a két értekezés a magyar nyelvtudománynak épeu most leg
jobban vitatott kérdését tárgyalja, azt, hogy honnan ered a magyar nyelv 
és nép. De egyiket sem tekinthetjük olyan dolgozatnak, a melyik a kér
dést újabb vagy régibb okokkal eldönteni szándékoznék. Egyszerűen 
ismertető értekezés mind a kettő, s csakis mint ilyenekről fogok róluk 
szólani.

Erdélyi Károlyé a magyar rokonság.kérdésének egyrészt történetét, 
másrészt pedig mai álllását adja elő. Maga a dolgozat négy kisebb érte
kezésből áll. Az első a magyar nyelv eredetének kérdéséről szól Hunfalvy 
Pálig s elmondja mindazt világosan, bár röviden, a mit erre a tárgyra 
nézve Hunfalvy Magyarország Ethnographiájában s Munkácsi a Nyelvőr
XI. kötetében megjelent czikksorozatában (Budenz szótára és az ugor 
összehasonlító nyelvészet) összehordottak. Azt nem is kívánhatjuk egy 
programm értekezés írójától, hogy önálló kutatás eredményét hordja 
össze munkájában. Oly kicsiny az a kör, a melyik az ily értekezéseket
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osak annyira is méltatja, hogy megnézze, hogy az író sajnálja a fárad
ságot és időt, a mi új anyag gyűjtésére vagy annak új szempontból való 
feldolgozására szükséges volna. Azért elismeréssel lehetünk az ily érte
kezések irója iránt már akkor is, ha csak az eddig megállapított s köz
zétett kutatások eredményeit úgy tudja összefoglalni s előadni, hogy abból 
különösen a tanulók, a kik az ily értekezéseket leginkább olvassák, hasz
nos okulást meríthetnek.

Evvel az elismeréssel adóznunk kell Erdélyinek is, mert munkája 
nagy szorgalom s lelkismeretes fáradozás eredménye, úgy, hogy a laikus 
haszonnal olvashatja. Csakis az ellen van kifogásunk; hogy stilusa néha 
pongyola, néha meg nagyon is naiv.

A munka második része, melynek czíme: • Az összehasonlító nyel
vészet. Hunfalvy és Budenz* már sokkal gyengébb az előbbinél. Ebben 
forrásait nem használta fel oly gonddal, mint az elöbbeni czikkben. 
Különös könnyelműség volt a szerzőtől megrajzolni az ural-altáji ősnyelv 
családfáját. Az egyes altáji nyelvcsaládok viszonya egymáshoz ma még 
annyira vitatott kérdés, hogy arról bármiféle véleményt egész határo
zottsággal kimondani, a nélkül, hogy azt az ember döntő bizonyítékok
kal támogathatná, semmikép sem szabad. Hunfal vy < A vogul föld és nép* 
-ez. munkáját sokkal régebben írta, sem hogy azt ma már, különösen az 
altáji rokonságra nézve, mint tekintélyt idézni lehetne. Hisz annyi van 
ebben a családfában kifejezve, a mi mai tudásunkkal teljesen ellenkezik! 
Először is meg sincs említve a szamojéd nyelvosalád, pedig minden arra 
mutat, hogy ép ez a család £11 legközelebbi rokonságban az ugor nyel
vekkel. Azutáu a rajzban úgy látszik, mintha az ősnyel y először három 
részre oszlott volna: az egyikhez tartozik az ugor nyelvek egy része (finn, 
lapp), a másikhoz a többi ugor nyelvek, a harmadik, ezekkel egyenrangú 
osztályt, alkotják a többi altáji nyelvek, mind együtt véve (török, mon
gol, mandsu). Uyet soha senki sem állított! A rokonság fokának meg. 
állapításával mindig óvatosan kell bánni; egy ily családfa elhamarko
dott megrajzolása mindig többet árt, mint használ. — A szerzőnek egy 
másik nagy hibája az, hogy midőn az altáji nyelvek családfáját rajzolja, 
Hunfalvy régibb nézete szerint osztályozza az ugor nyelveket; később 
aztán lerajzolja az ugor nyelvek családfáját külön is, hanem ebben már 
Budenzet követi. Már most, hogy igazodik el azon a laikus, ha egy 
helyütt azt látja, hogy a lapp a finn nyelvhez áll legközelebb, másutt 
meg, hogy egész más ágba tartozik, Btb.

Ebbe a részbe egy pár kisebb hiba is csúszott be. Egy helyen pld. 
azt olvassuk, hogy Budenz megállapítja szótárában a közös, magyar-ugor 
szókincset s ez mintegy 1000 gyök. Ebben a szerző félreértette Budenzet; 
az igaz, hogy a szótár 996 czikket tartalmaz, de nehány szó van külön 
ozikkben tárgyalva, a melyekről pedig egész bizonyos, hogy egy gyökből
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valók. Az ott tárgyalt gyökszókat alig becsülhetjük az összes szavak szá
mának egy harmadrészére. Abban is téved a szerző, hogy Bndenztől az 
ugor nyelvek összehasonlító alaktana már jórészben megjelent. Eddig' 
csakis egy fűzet látott belőle napvilágot s ez osakÍB az igeképzést tartal
mazza ; s mily kicsike kis rész ez még az egész alaktanból!

A két utolsó rész ismét dicséretet érdemel. Az egyik, «A finn-ugor 
rokonság* czímmel, az egyes rokon népekről szól ethnographiai szem
pontból, a másik pedig (Rokonaink műveltségi szempontból) azt akarja 
megállapítani, hogy a műveltség mily fokán állottak hajdanában az ugor 
népek. Ügyesen használja itt is a rendelkezésére álló forrásokat, hanem 
a maga részéről egy kis chauvinismust árai el, midőn azt állítja, hogy 
«összevetve az ugorok ősműveltségét az árjákéval, amazok határozott 
előnyben vannak*. Ezt talán mégsem mondhatjuk !

A másik ertekezés (Adalékok a magyar nemzet eredetének kérdé
séhez) sok mindenről szól, de nagyon keveset «ad» a magyar nemzet 
eredetének kérdéséhez. Kezdi azon, hogy a magyar név eredetét kutatja^ 
s arra az eredményre jut, hogy az nem az egész nép neve volt, hanem 
csak egyik törzsé. «A mai Magyarországot elfoglaló népszövetség, vala
mint közös urat, úgy közös nevet sem ösmert, az egyes törzsek fejedel
meik által, a legrégibb időben egészen független, későbben a nagy feje
delem — így nevezi Constantinus — fővédnöksége alatt kormányoztat- 
tak, nemzeti névül hihetőleg a törzs nevét használja.* 8  a magyar név 
az egész nemzetre, szerinte, csak a kereszténységgel egykorulag teijedhe- 
tett el. Hodolynak ebbe a nézetébe aligha, fognak belenyugodni tör
ténetíróink ; bennünket azonban értekezésének csakis nyelvészeti része 
érdekel s azért megelégszünk e nézetének pnszta megemlítésével.

Erre az első kérdésre legalább kaptunk feleletet, hanem most már 
tovább a szerző bámulatba ejtő ügyességgel siklik kérdésről kérdésre, a 
nélkül, hogy akár csak egyikről is valamit mondana. Először a magyar 
szó etymologiáját kutatja, de eldönteni nem tudja. Egyszerre csak azon 
vesszük észre magunkat, hogy a magyar nyelv rokonságáról s az erre 
vonatkozó véleményekről szól. .Most az egyik fél azt mondja, hogy a  
magyar egy finn nyelv, a másiknak meg erősen török színezetű vegyü- 
lék nyelv.* Ekkor merész ugrással ismét más tárgyra Bzökik az iró. .Kü
lönös, hogy a magyar nyelvvel egy sorsban osztozik a homályos Őskor
nak egy nyelve, az akkad nyelv.* S ez a különösség elég ok Hodoly előtt 
arra, hogy összehasonlítsa az akkad, török és magyar számneveket.. 
Ebből az összehasonlításból aztán megtanulhatjuk, hogy Hodolynak 
fogalma sincs arról, mi az a nyelvhasonlítás. Bírálni ez összevetéseket 
nem is érdemes, csak azt akarom megemlíteni, hogy az akkad s alap
számnév mindegyikét más-más török nyelv szavához hasonlítja (njgur, 
ó-török, csuvas, csagataj, oszmanli).
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Majd ezt a tárgyat is ott hagyja, s a magyar nép legrégibb lakó- 
helyének kérdésére tér át. S most ismét tarka változatban sok minden
féle dologról beszél: majd a székelyekről, majd a hunokról, majd meg a 
kunokról, anélkül, hogy akár egyikről is mondana valamit. Hodoly evvel 
az értekezésével ismét szaporította az olyanok számát, melyeknek leg
méltóbb jutalma a feledés.

13. A franczia classicusok tanításáról. Irta Haraszti Gyula (Nagyváradi 
reáliskola.)

Az értekezés főgondolata ez : Tantervűnk hibásan sorolja fel Ra- 
einet, Corneillet meg Moliéret főolvasmányként a reáliskolai tanítás
ban : inkább újabb írókat kellene olvastatnunk, mert ezek nyelve sokkal 
közelebb áll a mai franczia nyelvhez, mint a classicusok gyakran elavúlt 
kifejezései.

Részemről nem tudok Haraszti nézetéhez, vagy legföljebb csak 
erős megszorítással járulni. Igaz, hogy vannak Raoineban vagy Moliére- 
ben ma már nem használt fordulatok: de ezek aránylag oly csekély szá- 
múak, hogy bizonyára nem lesznek rossz hatással a tanulóra, ki az ilyen 
finom distinctiókat úgy sem tanulja meg. Moliére állítólagos ódonsága 
nem fogja a tanulót akadályozni a franczia beszédben, ha egyáltalán 
tud beszélni, a mit nálunk az iskolában alig fog megtanulni.

A mit Haraszti Racineről mint költőről mond, az igen egyoldalú; 
ajánljuk, hogy olvassa el, a „mit egy híres elfogulatlan német kritikus ír 
Raeineról legutolsó művében. [Zeiten, Völker und Menschen von K. H ille- 
brand, VII. kötet: Az irodalmi oonventióról].

Haraszti értekezése különben élénken és igen nagy szakismerettel 
van írva. Ribdl Frigyls.

14. A svédországi lappok közt. Irta Halász Ignácz. (Székesfehérvári m. kir. 
óJft főreáliskola.)

•Fölolvastatott a magy. tud. Akadémia 1884 deczember 1 -jén tar- 
tott ülésén. Megjelent a «Budapesti Szemle* 1885. évi márcziusi füzeté
ben. Itt kivonatosan közöljük.* A ozikkhez csatolt e megjegyzés fölment 
minden ismertetés vagy bírálat alól. De nagyon dicsérendőnek nem 
tálálhatjuk a programm-értekezésnek ily módon való létrejöttét.

15. A görög népmondák ős regék Sophocles színműveiben. Értekezés 
Lassú Pius-tói. A szent Ferencz-rendiek alatt álló szolnok-vároei kath. 
nagy gymnasium értesítvénye az 1884—1885-iki iskolai évre.

Nagyon csalatkozik, ki a fentnevezett értekezéstől, annak czíme 
után indulva, a Sophocles színműveiben előforduló görög népmondák és

Dr. B alassa József.
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regék tárgyalását várja. Szerző, miután meglehetős bőséggel fejtegette 
a népmondák és regék eredetét, áttér a theasaliai és thebai mondakör 
tárgyalására, melyben azonban Sophoclesből alig van valami. Meglátszik 
az értekezésen, hogy annak forrásai gyanánt nem Sophocles színművei, 
hanem Kis János « Görög és római mythologiája* és Gantu Caesar •Világ- 
története* szolgáltak. Szerző egyszer sem említi Sophocles nevét, nem 
mondja meg, hogy melyik színműve alapján mondja el az egyik vagy 
másik mondát, és ha szól is olyas valamiről, a mi Sophocles valamelyik 
színművének tárgyát képezi, abba azután olyan dolgokat is belekever, 
a melyek Sophoclesnél nem fordulnak elő; elmondja majdnem az egész 
Orestea tartalmát, a nélkül, hogy Aeschylus nevét említené; szóval: 
■szerző nem'ismeri Sophocles műveit még fordításból se, tehát értekezése 
mint Sophoolesről szóló dolgozat szót se érdemel; de sajnálattal kell 
kimondanunk, hogy szerző tájékozatlanságánál és gyarló stílusánál fogva 
külömben se válik be.

Szerző azt mondja a 8 -ik lapon, hogy az olympusi istenek eledele 
az ambrosia és a nectar volt, (melyekkel halhatatlanság vala össze
kötve* ; úgy látszik, mintha szerző úgy fogná fel a dolgot, hogy az 
ambrosia és a nectar tette az olympusiakat halhatatlanokká, holott a 
görög mythologia szerint az ambrosia és nectar egyszerűen az istenek 
eledele volt. Hogy az olympusi isteneknek «nevettető szolgáik* lettek 
volna, s hogy «a vizi és földi istenek az emberekkel közvetlen viszony
ban éltek, velők egy fedél alatt laktak* (8 -ik 1.), arról nincs tudomásunk. 
Helyes szerzőnek azon megjegyzése (a 9 -ik lapon), hogy «a görögök a 
halál után kedvező és irigylendő boldogsággal nem kecsegtették mago
kat* , mert igaz, hogy hittek az elysiumban, de az ottani árnyék-életet 
távolról se tartották oly élvezetesnek, mint a földit* •Pelidn hegyein* 
(talán •hegyén*) a görög hit szerint nem lakoztak istenek (13.1.); Jo- 
lausa hydra levágott fejeinek sebhelyeit nem «égő kanóczokkal*, hanem 
üszőkkel égette meg (15.1.); a Cadmus által alapított Cadmea nem 
•város*, hanem fellegvár, acropolis volt ( 2 0  1.); Cadmus nem Európá
val együtt alapította Thebát, s nem is lakott vele együtt Thebában, 
hiszen Cadmus épen elveszett nővérének Európának keresése ozéljából 
indult útnak s úgy jutott Görögországba s lett Theba alapítója, a nélkül, 
hogy nővérét megtalálta volna (2 1 — 2 2  11.).

Émlítettük már, hogy szerző a mondákat épenséggel nem Sopho
cles művei ismeretének alapján tárgyalja. Felvilágosítjuk szerzőt, hogy 
mi felel meg abból, a mit szerző Kis és Cantu Caesar alapján ad, jól 
vagy rosszul Sophocles valamelyik tragoediája tartalmának, és mi nem 
található abból egyáltalában véve Sophoclesnél. A 9—1 0 . és 17. lapokon 
mondottak Sophocles Aiasának felelnek meg, a 1 0 -ik lap 2-ik sorában 
említett kar az Aiasé. A Herculesről és Philoctetesről mondottak (a 15—
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16. és 17—19.11.) nagyjából Sophokles Trachiniae és Philootetes czímű 
tragédiáinak felelnek meg, csakhogy Sophocles szerint Nessus nem Her- 
culesnek, hanem nejének Deianirának adta a saját vérébe mártott ruhát; 
Hercules nem Philoctetes által gyújtatta meg a máglyát, melyet a maga 
megégetésére készített; Philoctetes nem Hercules mérges nyilától sebe
sült meg, hanem mint később maga a szer zó is helyesen mondja a 18-ik 
lapon, Chryse szigetén egy mérges kigyó csipte meg. A 22—25. lapok 
tartalma körülbelül Sophocles Oedipus Bex, Oedipus Coloneus és Anti
goné ozímű tragédiáinak felel meg, de a Sphinx, miután rejtvényét Oedi
pus kitalálta, Theba mellett bizony nem ugorhatott a tengerbe (23 1.); 
Oedipust száműzetése után nem mindkét leánya, hanem csak Antigoné 
kísérte Colonusba az Eumenidák ligetéhez, a hová Oedipus nem koldulni 
ment, hanem mert tudta, hogy a sors szerint ott fog véget érni bolyon
gása; Antigoné nem «vájt gödröt a földbe* Polynices eltemetésére, 
hanem azt egyszerűen földdel betakarta; Antigoné nem Polynices nejé
vel Argivával együtt, hanem csak egyedül záratott be Oreon parancsára 
egy szikla-üregbe; Haemon nem nyugodott oly csöndesen belé jegyesé
nek Antigonénak halálába, hanem e miatt való felháborodásában majd
nem hogy atyját át nem döfte, s csak azután vetett véget a maga életé
nek. A 19—20. lapok tartalma Aeschylus Oresteájának felel meg. Az 
értekezés többi részletei (13—15, 16—17, 2 0 —2 2 . 11.) mind nem Sopho- 
clesbŐl valók, hanem nagyrészt Homerus és Hesiodus elbeszéléseinek 
felelnek meg. Ezek után világos, hogy szerző értekezésének czímében a 
«Sophocles • név csak szemfényvesztés.

A stílusnak gyarlóságát két dolog jellemzi: Az egyik az anyag 
felfogásának lapos voltából eredő mondhatni triviális előadási modor, 
mely a görög phantasiának ezen mondákban is ragyogó báját teljesen 
megsemmisíti; a másik meg a grammatikai szempontból való helyte
lenség. Akárhány helyet idézhetnénk állításunk igazolására. Ilyenek 
p l.: «A két istenség közti feleselést. . .  az areopagus dönti el*, «az Eume
nidák Athéné ellen zúgnak* (9. 1.), «e végre Scyros szigetre vitte (t. i. 
Thetis Achillest) egy förendü házába (16.1.); «a földmivesek szövetkez
tek, hogy a pásztorok miatt vetéseik és földeik biztonságban legyenek* 
(4—5. II.), «nálok (t. i. az első embereknél) a képződés («phantasia» akar 
lenni) fonta a fonalat* (5 1.), «föld, erdő s folyó víz tele lett istenekkel* 
(6 .1.), amelyeket isteneknek képzeltek lenni* (13.1.), «magához vévé 
Olympfa (14.1.) «Oedipus.. . elérkezett Thebába, hol mindenik (e. h. 
mindenki) nagy rémülésben volt* (23. l.)i

Szerző a görög szavak orthographiájával sincsen tisztában; íme : 
fargelion (e. h. thargelion), az olympy istenek (8 . 1.), lapiüák (13.1.), 
Aegysthos (19.1.), phokiat (e. h. phokisi), Erynnisek (e. h. Erinnysek,
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20.1.), Kytheron (22.1.). A nyomtatás se elég tiszta, feltűnő számos ilyen 
ékjelzés : felül emberi alól ld alak (14 1.).

Ha már most összefoglaljak Ítéletünket, az eredmény bizony szo
morú. Szerző a Sophocles színműveiben előforduló népmondákról és 
regékről akar értekezni, és fogalma sincs Sophocles színműveiről ; de 
dolgozata egyébként is telve van tárgyi hibákkal; stílusa rendkívül tri
viális és grammatikailag helytelen. Ugyan mit nyerhet a tanuló ifjúság 
egy oly tanártól, ki annyira nem ismeri a solid fej munka alapföltételeit ? 
Valóban ideje volna, hogy ilyféle programmértekezések többé napvilágot 
ne lássanak.

Dr. Pkcz V ilmos.

V E G Y E S E K .

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. márczius 3-ikán felöl * 
vasó gyűlést tartott.

Elnök: Ponori Thewrewk Emil. — Jegyző: Ábel Jenő. A felolvasó 
gyűlés tárgyai voltak:

1. Dr. Csengeri János, Mutatványok magyar Propertiusából.
2. Némethy Géza, A theokritosi költemények chronologiájához. 

Felolvasásában ifj. Reményi Edének az Egyet. Phil. Közlöny ez idei év
folyamának 2 -ik füzetében megjelent értekezése ellen polemizált. A fel
olvasás befejeztével ifj. Reményi Ede szólalt fel állításainak védelmére.

A felolvasó gyűlést választmányi Ülés követte. Elnök: Ponori Thew
rewk Emil. Jegyző : Pecz Vilmos. — Jelen voltak: Ábel Jenő, Cserhalmi 
Samu, Csengeri János, Fröhlich Róbert, Heinrích Gusztáv, Maywald 
József, Pozder Károly, Riedl Frigyes.

A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván hitelesíttetik.
Ebiök jelenti, hogy dr. Tárkányi Béla és Szigethy István rendes 

tagok meghaltak, Gergely Károly és dr. Mayr Aurél rendes tagok kilép
tek. — i'udomásul vétetik.

Cserhalmi Samu ajánlatára Forberger László bonyhádi ág. ev. 
gymnasiumi tanár, Hellebrant Árpád ajánlatára dr. Váczy János a 
Magyar Nemzeti Muzenm tisztviselője, rendes tagokká választatnak.

Elnök jelenti, hogy dr. Télfy Iván egyetemi tanár és a társaság
nak tiszteleti tagja a napokban ülte meg negyven éves tanári jubileumát; 
ezzel kapcsolatban indítványozza, hogy bizassék meg az első titkár egy 
fentnevezetthez a választmány nevében küldendő üdvözlő irat szerkesz
tésével. — Elfogadtatok.
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Cserhalmi Samu pénztárnok jelentése szerint a társaság 1886-ik 
^vi januarius havában való bevétele 958 írt 83 kr, kiadása 722 frt 29 kr, 
átvitel februáriusra 235 frt 54 kr ; februáriusban bevétele 1210 frt 95 kr, 
kiadása 1166 frt 2 kr, átvitel mároziusra 50 frt 73 kr.

Barna Férd. A votják nép múltja és jelene. (Értekezések a nyelv- 
•és széptudományok köréből XIII. köt. 2. ez.) Budapest, Akadémia, 1885. 
(8-r. 43 1.) 30 kr.

Barna Ferdinand. A votjákok pogány vallásáról. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből. XIII. köt. 5. sz.) Budapest, Akadémia, 
1885. (8-r. 37 L) 20 kr.

C. Julii Caeearis commentarii de bello gallico. Kamer és Doberenz 
művei nyomán értelmezte Gyurits Antal. Második kiadás. 2-ik lenyomat. 
(Görög és latin remekírók gyűjteménye III.) Budapest, Lampel, 1886. 
(8-r. XXIV. 90 L) 70 kr.

Capea W. Livius élete és történetírói munkássága. Angolból Fináczy 
Ernő. Budapest, 1886. Athenaeum (8-r. 112 1.) 60 kr.

Caiky Gergely. Dramaturgia. Az országos színész-iskola növendékei
nek használatára összeállította Csiky Gergely. I. füzet. Budapest, Athe
naeum, 1885. (8-r. 53. L)

Góbi Imre. Magyar irálytan. A stilisztika első része. A gymnasiu- 
mok és reáliskolák IV. osztálya számára. Budapest, Franklin-társ. 1886. 
(N. 8-r. IV, 158 1.) 80 kr.

O. Horatius Flaccus Ódái. Latinul és magyarul. Fordította dr. Barna 
Ignácz. 2-ik kiad. Budapest, Révai, 1886. (8-r. 255. 1.) 1 frt 80 kr.

Közleményeic, Nyelvtudományi, kiadja a m. tud. Akadémia nyelv- 
tudományi bizottsága. Szerk. Budenz József. XIX. köt. 2-ik füzet Budapest, 
Akadémia, 1885. (8-r. 329—471. 1.) 1 írt.

Badó Antal. Görög költők. Szemelvények magyar fordításban. Az 
írókat s műveiket ismertető bevezetésekkel (Irodalom történeti antholo- 
gia II.) Budapest, Atheneaum, 1886 (8-r. 292. 1.) 1 frt. 80.

Salamon és Marlcalf. «Salamon királynak, a Dávid király fiának 
Markalffal való tréfa beszédeknek rövid könyve.* A legrégibb magyar 
kiadás után közli dr. Kőrösy László. Esztergom, é. n. (18S5.) Buzárovits, 
(16-r. 91 1.) 12 kr.

Titus Livius XXI. és XXII. könyve. (Római remekírók magyar 
fordításban. 29-ik köt.) Budapest, Lampel. é. n. (1886) (16-r. 81—207 L) 
40 kr.

Tóth Sándor dr. Olvasókönyv a prózai írásművek elméletéhez. 
A gymnasiumi és reáliskolai utasítások szerint középiskolák használatára. 
Budapest 1886. Révai. (8r. IV, 876 L) 1 frt 80 kr.

Turbucz Ferencz. Az emberi beszéd eredete és a magyar nyelv. 
Budapest é. n. (1885) Aigner. (8r. 134 L) 1 frt.

Vuthovich Sándor, dr. Petőfi Sándor. 2-ik javított kiadás. Pozsony- 
Budapest, StampfeL (8-r. 96 L) 80 kr.

P. V.

KÖNYVÉSZET.

H kllbbrant Á bpád.
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N Y Í L T  TÉR.1)

Ellenbírálat ama két bírálatra, melyet az Országos Közoktatási 
Tanács «Rendszeres Franczia Nyelvtanom*-ra hozott.

La vérité crie, il fant l’entendre.

A nm. Vallás- s Közoktatásügyi Minisztériumnak 1884. évi deoz. 
hó 16-án 37072. szám alatt kelt intézvénye az Orsz. Közokt. Tanácsnak 
Rendszeres Franczia Nyelvtanomra vonatkozó határozatát hozta, mely 
következőleg hangzik: «Theisz Gyula Rendszeres Franczia Nyelvtanára 
vonatkozólag pedig a Tanács azt határozta, hogy a könyv általános 
engedélyezését, a benne követett rendszer miatt, nem javasolhatja; de 
tekintettel azon kiváló szorgalomra, melylyel a mű készült, megengedhe
tőnek véli annak használatát a szerző által kisérletkép, hogy használa
tának eredményét gyakorlatilag feltüntethesse*.

E határozat ellen appelláltam. Hasztalan. Személyesen jártam be 
az illetékes helyeket, kértem szóval és Írásban : hogy könyvem ne az 
eddigi bírálók egyéni felfogása szerint, hanem az Utasítások alapján 
ítéltessék meg. Kérelmem visszautasíttatott azon megjegyzéssel, hogy a 
szerzőnek tjogában áll a hozott bírálatokra ellenbírálatot benyújtani s 
annak figyelembe vételét kérelmezni*.

Erre megírtam Ellenbírálatomat, melyet az 0. K. Tanácshoz is 
felterjesztettem és most, erkölcsi elégtételért küzdve, (rövidítve) a nyil
vánosság elé hozok, bízva a t. elfogulatlan szakférfiak ítéletében.

I. Könyvem rendszere egy az Utasítások rendszerével. Az 0. K. Tanács 
által szerkesztett és a Miniszter Úr által 1880. évi 16179. sz. alatt kelt 
rendeletével kiadottt Utasítások a gymnasiumi tanítás tervéhez a modem, 
valamint a régi classicus nyelvek nyelvtani rendszerét a 31. és kk. lapo
kon állapítják meg. Ha már most egybevetjük könyvem rendszerét eme 
kötelező és valóban helyes nyelvoktatási rendszerrel: tökéletesen meg 
fogunk róla győződni: a) hogy könyvem rendszere egy az Utasítások rend
szerével 8 hogy midőn e rendszert követtem, éppen az 0. K. Tanács, ill. 
a magas kormány intentiói szerint jártam el; — b) hogy midőn köny
vem éppen rendszere miatt vettetik el, könyvem bírálói nem állanak az 
Utasítások alapján; hanem azon rendszernek hívei, amely a syntaxist 
a beszédrészek fonalán tanítja*3) s melyet az Utasítás «ferde gyakor
latnak*8) deciaráit, iskoláinkból pedig kitiltott.

A bírálat álláspontjának jellemzésére áldanak még itt dr. Hun- 
falvy Pál úrnak, mint könyvem egyik bírálójának, hozzám intézett 
sorai: «Erre azt felelheti Uraságod minden joggal: Én az Utasítások 
szerint dolgoztam ki a grammatikát, tehát eljárásomat vétkelleni nem 
lehet. Azonban én mint bíráló nem kötvén magamat utasításokhoz, csak 
a tanítás érdekét tartván szemem előtt — lehet, hogy tökéletesen hamis

*) E rovat tartalmáról nem vállalunk felelősséget. S z e r k.
*) L. Y úr bírálatát IV. alatt.
3) L. alább a 475. 1., illetőleg a Gymn. Utasítások 42. lapj.
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a szemem látása — megmondom, miért nem tartom helyesnek a köve- 
tett útat. De nem döntök, csak véleményt adok».

II. Bírálóim könyvem műszavait is megtámadják. Részemről ki kell 
jelentenem, hogy a kifogásolt műszókat én is mind — úgy mint Simonyi 
és Bartal-Malmosi urak is — az O.K. Tanács Utasításainak köszönhetem : 
a főnévi igenév elnevezést 1. az Utasítások 29. lapján s még számos más 
helyen; — a folyó és befejezett cselekvés elnevezést a 29., 40. és más 
lapokon ; — a futurum imperfeotumról (és per analogiam: a futurum 
perfectumról; a prosens imperfectum és perfectum; a preeteritum impf. 
és perf. ról) az Utasítások 40. lapja szól.

Természetes, hogy az Utasításokban elő nem forduló műszavakat 
máshonnan kellett vennem; de még ennél is természetesebb, hogy e 
műszavakért Simonyi és Bartal-Malmosi tankönyveihez fordultam : és 
pedig azért, mert az 0. K. Tanács e könyveket mintegy a Tantervben 
és az Utasításokban kifejezett eszméje megtestesülésének nyilvánította.1)

A mi pedig könyvem franczia műszavait illeti, azok ellen kifogást 
tenni aligha lehet: mert egész könyvemen végig (az igeidők elnevezését 
kivéve) szorosan a köszhasználatú franczia nyelvtani műszavakhoz 
ragaszkodtam. — Hogy pedig az Utasításokban használt folyó és befeje
zett cselekvésre; folyó és befejezett jelenre, múltra stb.: az action 
imparfaite és parfaite ; a préeent, a prétérit imparfait és parfait stb. 
elnevezésekben csakugyan a kellő nevekre találtam, ezt maga az 0. E. 
Tanács is elismerte, midőn Franczia Nyelvkönyvem első részét 1882. 
jan. 19-én az 1632. sz. miniszteri rendelettel általános használatra enge
délyezte; sőt mi több, az 0. £. Tanács említett Nyelvkönyvemnél 
épen az igeragozás tanáról nagyon elismerőleg nyilatkozott.

A bírálatoknak Ellenbírálatommal való könnyebb összevetése 
szempontjából; de még azért is, hogy a bíráló uraknak egy ellenvetésök 
se maradjon válasz, illetőleg czáfolat nélkül: végig akarok menni a 
bírálatokon és pontonként fogom megtenni megjegyzéseimet.

III. Válasz Hunfalvy Pál úr bírálatára.a) H. úr a könyvem czím- 
lapján lévő magánhasználatra szón akad fel, hogy ugyan «milyen magán
tanulókat képzelt magának a szerző, kik használhatják a könyvét: 
olyanokat-e, kik ebből akarnák a franczia nyelvet megtanulni, vagy 
olyanokat, kik már-tökéletesen tudnak francziául?» Míg végre hosszú 
beszéd után kimondja, hogy «a közoktatási tanács nem gondol magán
tanulókra, ezek úgy sem fordulnak hozzá tanácsért*. Könnyű kimutat
nom a dilemma helytelen voltát. A semmit és mindent tudás között 
ugyanis van még közép fok is. (Emlékezzünk Szemere Bertalannak a 
halálbüntetésről szóló beszédére.) És mondhatom, hogy már is akadtak 
tanítványaim közül olyanok, a kik kilépvén a reáliskolából, Rendszeres 
Nyelvtanomat továbbra is használják ismereteiknek ébrentartására és 
gyarapítására,

Bíráló úrnak itt tett többi kifogásai a következők: 1. rosszalja, 
hogy könyvemben «a példák nincsenek magyarra fordítva*, s hogy ennél
fogva 2. a kezdő magántanuló «kénytelen minden egyes szót a szótárban

n y íl t  t é r . 4 8 1

1) Különös, hogy az O. K. Tanács bíráló bizottsága Torkos, Ihász 
és Szinnyei magyar nyelvtanaiban nem veszi észre ugyancsak ez átkozott 
műszókat, pedig e könyvek engedélyezve vannak.

*) L. Közlöny 1885. évf. 699—705. 11
Philologiai Közlöny. X. 4. 32
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kikeresni, a mibe bizonyosan már a 36. lapon beléfárad, úgy hogy ezt a 
könyvet félre teszi», 3. ezeket mondja: (kételkedem, hogy könnyítő 
vezér legyen a könyv az V., sőt még a VI. osztálybeli tanítványnak, ha 
szem előtt tartom az Utasítások felette szerény kívánságát. — Ha csak 
ennyit kívánunk a Y1H. osztályt végzett fiatal embertől, milyen cse* 
kély franczia tudást lehet föltennünk az V-ik osztálybelitől*.

Mindezekre megjegyzem : 1. hogy a példákat tudtommal még a 
kezdők számára irott tankönyvekben sem szokás magyar fordításban 
hozzátenni, — annál kevésbbé pedig Rendszeres Nyelvtanban, a mely
nek tanulásához a fiú már némi előkészültséggel és érettebb gondolko
dással kezd. — 2. A ki a Rendszeres nyelvtanok rendeltetését tudja és 
könyvem előszavát elolvasta — lehetetlen, hogy arra a gondolatra 
juthasson: hogy e Rendszeres franczia nyelvtan kezdő magántanulóknak 
van szánva. (Ezek számára Nyelvkönyveimet irtam.) — 3. Bíráló úrnak 
könyvemre és iskoláinkban a franczia nyelvoktatás tanczéljára vonat-

állást foglalok el. A tancz kozólag nyíltan kimondom, hogy az
a lehető legmagasabb, utólérhetetlen : mert kevés emberünk van ám, ki 
a középiskolai «oktatás köréből vett valamely tárgyról szóló* franczia 
szöveget csak anyanyelvére is képes volna (helyesen lefordítani*, nem 
pedig anyanyelvéből idegen nyelvre. Már csak a különböző, vagy tízféle, 
középiskolai tantárgy műszavait is honnan szerezze és mikor tanulja 
meg ? E követelés valóban visszariasztó minden buzgóbb tanárra nézve, 
kinek e szerint valóságos Conversations- és Real-Lexicon-nak kell 
lennie. Rendszeres franczia nyelvtanomról pedig az a tapasztalásra ala
pított meggyőződésem, hogy annak tárgyalása a felsőbb osztályokban — 
kivált ha az alsóbb osztályokban Nyelvkönyveim alapján történt a taní
tás — semmiféle nehézséggel nem jár. De nem is járhat. Könyvem 
ugyanis — a hozzácsatolt szótártól elvonatkoztatva — 360 lapot szám
lál. Ez a 360 lap négy tanévre oszlik el, jut egy-egy tanévre — heten
kénti négy, illetőleg három tanóra mellett — 90 lap. És 90 lap oly tan
anyagból, melynek lényege tulajdonképen csak ismétlés, soknak semmi 
szín alatt sem mondható. — De másrészt még a könyvnek négy évi 
használata alatt sem szükséges minden egyes szabályt és jegyzetet 
iskolai tárgyalás alá venni és a könyvet minden izében át meg áttanul
mányozni. Fölvettem ugyanis könyvembe oly részleteket is, melyekre 
csak alkalmilag lehet szükség, de a melyeket elhagynom nem volt sza
bad, mert könyvem — mint azt az előszóban kifejeztem — (a tanuló 
iQuságnak oly bizalmas barátja akar lenni, a kihez kétség esetén azon 
tudattal fordulhasson, hogy cserben nem fogja hagyni*. Szerintem a 
Rendszeres franczia nyelvtan az V. osztályban csak főbb vonásokban 
tárgyalandó, a már szerzett nyelvtani ismereteknek rendszeres össze
foglalása-, itt-ott kiegészítéseképen; a VI., VII., YIH. osztályok fel
adata a részletekbe behatolni.

Azután így folytatja a tisztelt bíráló úr: (Theisz Simonyimagyar 
nyelvtana nyomán szerkesztette a könyvét. Simonyi methodusa lehet jó 
anyanyelvnek előadására , . . .  de idegen, azaz megtanulandó nyelvnek 
előadására nem jó ez a methodus. Ez az én meggyőződésem; meg is 
mondom mire alapítom ; 1. arra, hogy (Simonyi a jelentéstant elvá
lasztja az alaktantól*, pedig (a jelentéstant alaktan és mondattan nél
kül megérteni nem lehet;* — 2. arra, hogy (Simonyi előbb tárgyalja 
az igét, azután a névszót, s mindeniknél előbb az összetételt, azutáa a

kozó privát véleményét nem osztom, sőt azzal ellenkező
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származást s utoljára a ragozást. Mindig tehát a nehezebbet bocsátja 
-előre».

Tisztelt bíráló úrnak e megjegyzéseire, melyekre meggyőződését 
alapítja, ismét csak az Utasítások szavaival kell felelnem és emlékeze
tébe idéznem, hogy e kérdés már nem is lehet vita tárgya, a mennyiben 
az 0. K. Tanács az 1880-ban kiadott Utasítások 31. lapján kimondotta : 
La Bégle est faite és ezentúl: A szótan két nagy részre oszlik; az első a 
szavaknak jelentésével foglalkozik, tehát a beszédrészek különbségeivel...; 
a niásodik rész az alaktan, ebben előbb tárgyalhatni «az Összetételt és a 
szóképzést 8 csak azután a ragozást...»  Bíráló úr kifogásolja azt is, hogy 
Theisz «előbb tárgyalja az igét, azután a névszót*. —Ezt azért teszem:
a) mert az ige a nyelvnek és így a nyelvtannak is lelke, ezt illeti tehát 
az első hely. És valóban már a kezdők számára írott módszeres tan
könyvek is — mint Mager, Hofer, Brassai és egy legio modern classicus 
nyelvtan — az igével kezdik a nyelvtanítást; — b) mert eddigelé a gya
korlatban nem tapasztaltam, hogy az igetan, melyre a megelőző évek
ben is bizonyára a legnagyobb gond fordíttatott, a felsőbb osztályokban 
oly legyőzhetetlen nehézségekbe ütköznék, mint a hogy ezt t. bíráló úr 
theoriában képzeli.

Ugyanitt bíráló úr még más megjegyzéseket is tesz, melyeket 
-említés nélkül nem hagyhatok. Szó van ugyanis könyvemnek 150., 151. 
és 152. §§-airól.'

A 150. §-ban ezt tanítom : «Azonban megjegyzendő, hogy a fran- 
•czia, éppen úgy mint a magyar, lehetőleg kerüli a szenvedő igék hasz
nálatát*, Erre a t. bíráló úr oda veti: «a mi nem is áll*. Nézetem sze
rint t. bíráló úrnak kötelessége lett volna emez állítását, mely az én 
állításommal homlokegyenest ellenkezik, legalább némiképen indokol
nia. — De nem teszi. Részemről határozottan állítom, hogy bíráló úr, 
ha akarta volna is, eme állításának támogatására az egész világirodalomban 
sem tudott volna egyetlenegy valamire való franczia nyelvtant felfedezni: 
ellenben a könyvemben kifejezett állításom támogatására egy egész 
legio kitünőbbnél kitünőbb nyelvtan áll rendelkezésemre. A sok közül 
csak az ismertebbekre akarok hivatkozni: a) dr. Mager (Franz. Sprach- 
bueh, 7. kiad. 1854. 120.1.) így nyilatkozik: «Hauptregel ist nun 
zunáchst folgende : mán vermeidé das Passivum in allén Falién, wo mán 
dem Satze eme andere Wendung geben kann». — b) Mátzner (Franz. 
Öram., 3. kiad. 1884, 175. 179. 1.), kit a másik bíráló úr tekintélynek 
ismer, így nyilatkozik: Da das Passiv in allén seinen Formen durch 
das Hülfszeitwort é t re  mit dem Particip gebildet und darum schwer- 
fállig ist: so ist seine Anwendung überhaupt beschrankt, und es wird oft 
umgangen oder durch eine andere Form ersetzt*. S más helyen így szól: 
tim Französischen (wird) bei dér Schwerfálligkeit dér passiven Formen 
das reflexive Zeitwort zum geláufigen Ersatze des Passiv*. Hasonlóan 
nyilatkozik a közkézen forgó Plötz is Nouvelle Grammaire-jének 174. 
lapján. És még számtalan idézetet tudnék felhozni állításom támogatá
sára s bíráló úr állításának czáfolására. De legyen ennyi is elég.

2. A 151.és 152.§-ban ezt tanítom: «Szenvedő igével élünk kivált 
a következő két esetben : 1. Ha ki akarjuk a cselekvő személyt emelni. f ..
2. Ha nem akarjuk a cselekvő személyt kifejezni».

Ehhez t. bíráló úr a következő reflexiót fűzi: a) «A ki francziául 
tud, érti ezt, mert tudja az alaktant és tudja a mondattant; a ki nem 
tud francziául, az nem értheti*. És nyomban utána: b) «Mellesleg a
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jelen 1., 2. alatti szabályról azt is látjuk, hogy egészen hiú. Mert ha a  
szenvedő igével élhetünk, mikor ki akarjuk és mikor nem akarjuk 
kiemelni a szenvedő személyt: tehát szabadságunk van vele élni, a mikor 
akarunk*.

Á bíráló úr tehát az a) pontban érti; a b) pontban pedig már nem 
érti, hiúnak mondja e világosan kifejezett és példákkal illustrált két 
szabályt. Honnét van az ? Nem a szabály rossz, nem is homályos r 
hanem a bíráló úr nem tesz különbséget cselekvő és szenvedő személyr 
továbbá a kiemelni és kifejezni szók között.

Azután folytatja H. ú r : «Miért nem lehetne a magyar gymnasiumi 
és reáliskolai tanításban megtartani p. o. a genitivust, mondván, hogy az a  
magyarban két alakú: Pálé (absolutus), mely újra ragozható és Pálnak  
könyve vagy Pál könyve (constructus). Pedig ez a oasus okoz legtöbb 
nehézséget. De már a dativus (Pálnak), accusativus (P á lt), ablativus 
(Páltól), semmi bajt sem okoznak, valamint az ablativus alá rendelendő 
-ból (elativusj, -ról (delativus) s astbinek megfelelő nevek;* teszem -hoz 
allativus ( Pálhoz), -val collativus ( Pállal) ete. etc. Ez a magyar nyelv- 
tudományban is ma már anaebronismus. A nyelvtanírók tebát már csak 
azért is mindaddig, a míg ezek úgy nem decretáltatnak, műszavaikban 
az 0. K. Tanács Utasításainál maradnak. Én is. Különben sem írtam 
én magyar, hanem franczia nyelvtant, és azt tartom, xhogy az idegen 
nyelvek tanítása a műszavakban is a lehetőségig az anyanyelv tanításá
hoz alkalmazkodjék.

Ugyanezen kikezdés végén bíráló úr könyvemre vonatkozólag ezt 
mondja : * De ha a dativust határozónak nevezem , s így nevezem az adver- 
biumot is, sőt a mondattanban az accusativust is : nagy zavarba ejtem a  
tanítványt». Itt bíráló úrra Horatius eme mondása áll: Brevis esse laboro, 
obseurus fio. A dolog tulajdonképen így áll: 1. hogy én az á prépositióval 
álló főnevet (vagyis bíráló úr szerint a dativust) olyforma kifejezésnek tar
tom, mint akármely más prépositóval álló főnevet. A prépositióval álló 
főneveket pedig — mint mondatrészeket — határozóknak veszem. Pl. Je pense 
a mon ami. Je suis au jardin. J’étais dans votre jardin. E mondatokban 
szerintem á mon ami, au jardin dans votre jardin határozók, még pedig az 
első véghatározó, a másik kettő pedig helyhatározó. De még ha a bíráló 
úrral egyetértve dativusnak tartanám az a mon ami és au jardin  kifeje
zéseket, a mondatban mégis csak határozó mondatrészeknek kell nevez
nem azokat: mert így követeli ezt az Utasítások 39. lapjának b) pontja 
sítég a latin dativus esetről is. 2. Az ú. n. adverbiumot ugyancsak az Utá
ni ások 29. lapja alapján határozó szónak nevezem a szótanban, — ellenben 
(hely-, idő- és mód-) határozónak a mondattanban.*) 3. Bíráló úr kifo
gásolja, hogy az accusativust is — itt-ott — határozó mondatrésznek 
mondom. Ugyan miért nem mondta meg, t. bíráló úr, hogy mint kell 
nevezni az accusativust, ha helyet, időt vagy módot, állapotot jelöl, mint 
pl. eme mondatokban : Romám ibo. — Le rossignol chante le matin 
(§. 584.). II s’est retiré les mains vides (§. 590.).

Bíráló úr non-sensnak mondja azt, hogy a verbum transitxvumot ma-

*) Hasonló elnevezés van a legel térj ed etteb magyar nyelvtanokban 
Szvorényiban; Ihász-Barbarics nyelvtanának 55. lapján. — Szinnyei pedig 
az adverbiumot nem határozó szónak, hanem határozó névnek m ondja; 
de a mondatban szintén határozónak nevezi.

Digitized by LjOOQ Le



n y íl t  t é r . 485

gyárul egyúttal tárgya* igének, francziánl pedig verbe objectif-nek is neve
zem. Hogy ebben nincsen non-sens, azt bizonyítja azon körülmény, hogy 
a verbum transitivumot Simonján és rajtam kívül Szinnyei, továbbá 
Ihász és sok más is tárgyas igének nevezik; — verbe objectif-nek pedig 
Ayer írón és rajtam kívül Mager és sok más nyelvtaniró is nevezi. De 
non-sens ám az, a mit biráló úr mond a verbe objectifről. Szerinte: 
« Verbe objectiv (sic!) csak az in/initivus lehetne, mikor tárgyat fejez ki, p. o.: 
je veux écrire.* Márpedig az inünitivus kifejezhet ugyan tárgyat, de igének 
s így verbe objectifnek semmi szín alatt nem declarálható.

A következő pontban biráló úr ezeket mondja: «A magyarban mivel- 
tető íaí-os, tet-es igék vannak. Theisz ilyeneket a franoziában is keres s 
talá1, p. o. a séche-ben, így: Le vént séche les ohemins. A szél az úta- 
kat szárítja. Ámde se a séche, se a szárít nem míveltetök, hanem csak 
tzáritatt (sic!), az a fa it sécher pedig nem származék, azért is nem egy 
fiókba valók*. £  szerint a magyarban csakis a tat-os, tet-es igék lenné
nek míveltetök, — a francziában pedig egyáltalában nem lennének 
ilyenek. Hogy pedig a miveltetö, fac titif vagy causitif elnevezést általa- 
nosságban tágasabb értelemben veszik, bizonyítják a legjobb magyar és 
franczia grammatikák: 1. Szinnyeinek, az 0. K. Tanács által elfogadott 
magyar nyelvtana hat miveltetö képzőt ismer s többek között az ít 
képzőt is miveltetö képzőnek mondja; p. o. ezekben: állít, szállít; 
továbbá ezekben: tanít, mozdít, fordít, rémít; s így: fáraszt, olvaszt.. .  
Ez utóbbiakhoz tartozik, szerény véleményem szerint, az általam emlí
tett szárít is.— 2. Mager (110.1.) a factitif igéket következőleg magyarázza: 
•Stehen, fallen. . .  sind subjektive, — saugen, trinken objektíve Yerben. 
Ich kann nun sagen: stehen machen, fallen machen, arm machen, 
reieh machen, zum Sklaven machen, — und so muss mán in dér That 
in hundert Falién sagen, im FranzÖsischen noch öfter als im Deutschen. 
Die Sprachen habén aber ein so wesentliches Verháltniss,— als da 
das Machen, dass etwas geschieht, ist, — nicht übersehen können, und so 
finden. wir im Deutschen und Französischen eigene Verba: rendre 
pauvre =  appauvrir, fairé-grand =  agrandir, rendre serf =  asservir, 
rendre noble =  annoblir; stehen machen =  stellen; fallen maohen, 
fairé tomber, fái len; trinken maohen, fairé bőire, tránken ; saugen 
machen, saugen, allaiter. Mán wird jetzt verstehen, was ein faotitives 
oder causatives Verb ist.* V. ö. ezzel könyvemnek idevonatkozó 141. §-át.
— 3. A könyvem 141. §-ában említett séche, attriste, endort igéket Mátzner 
(295. 1.) is factitiv igéknek nézi. V. ö. még Lücking tFranzösische Schul- 
grammatik* czímű munkájának 210. lapját.

Könyvem 141. §-ának végén eme igen apró betűvel szedett jegyzet 
áll: «Knvoyer tulajdonképpen (azaz értelmileg, jelentésre nézve) mível- 
tetöje az aller-nek*.

Bíráló úr megütközik rajta.és kész eme következtetésre: *mi eny- 
nyit jelent, hogy a küld ige a megyen igének származéka *. — Én a szó 
jelentéséről beszélek, ő meg a származékáról I Ugyan mit következtetne 
bíráló úr az Y  bíráló úr által magasztalva említett Lückingnek (210.1.) 
eme szavaiból: «fairé voir =  montrer; fairé mourir =  tuer*.

Az inchoatif és a gyakorító igékre vonatkozólag (könyvem 142. és 
145. §§.) ezeket mondja.: 1. «Értelem szeHnt hasonló igéket lehet a fran
oziában is a magyar ül, ít képzős igékhez találni, de nem származásnál 
fogva hasonlókat». — 2. (Csak a sautiller, moi dillor, criailler, écrivailler-
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féléket, melyek sauter, mordre, oríer, éorir igéktől származnak, lehetne 
a magyar gyakoritó igékkel egy fiókba (kategóriába) vetni*.

1. Hogy mit kelljen bíráló úrnak 1. alatt mondott eme szavaiból 
érteni: *de nem származásnál fogva hasonlókat*, azt nem tadom; mert a 
könyvemben felhozott példákból kitűnik, hogy faiblir, gyengülni, vieUlir 
vénülni, pálir halványaim — magyarban is, francziában is — mellék
nevekből származnak, s hogy a magyar úl} ül képzőnek a franczia 
inohoatif i képző felel meg, mely teljes iss alakjában a ragozás folyamá
ban tűnik fel: je p&lis (palesco), noue páliwons (pakícimus). Hogy pedig' 
az iss jelenleg punir, Jinir és más nem inchoatif igének ragozásába is 
becsúszott, abból csak nem következik, hogy eredeti jelentőségét a mel
léknevekből alkotott igéknél is elvesztette ? I Meggyőződésem szerint 
tehát az általam a 142. §-ban felhozott inohoatif igék : faiblir, visülir 
stb. nemcsak jelentésűkre, hanem származásukra is hasonlók a magyar 
melléknevekből alkotott, út, ül igékkel: gyengül, vénül stb. — 2. A 2.-re 
vonatkozólag megjegyzem, hogy a francziában gyakorító igéket nem
csak iller, ailler képzővel, hanem asser, onner, oter, eter képzőkkel ia 
alkotunk. L. Matzner 289—291. lapjait.

Bíráló úr mindig csak betűkön, szavakon akad meg. «A jelentés
tanból — úgymond — meg a 168. §-t veszem elő* s ugyan mi kifogá
solni valót talál e kiválasztott paragrafusban ? — Semmit. — De 
mégis t — Azon akad meg, hogy az injinitivust ismét csak az Utasítások 
29. lapja nyomán főnévi igenévnek, francziául pedig substantif ou ttom du 
verbe-nek nevezem. De meg injinitif-nek is nevezem, kivált könyvem 192—221. 
lapjain számtalanszor. Szerinte pedig csak injinitif-nek kellene azt nevez
nem. Abból a megjegyzésből pedig, hogy (A főnévi igenév, mint minden 
más főnév, lehet a mondatban: alany, tárgy és határozó*, bíráló úr ilyen 
következtetést von: «Ez is mutatja, hogy a jelentéstan az egész gram
matikának tudását feltételezi*. Holott ama megjegyzésem aszótannak 
mondatok alapján való tárgyalásából önként következik.

Hogy bíráló úr a kákán is megtalálja a csomót, bizonyítja az, hogy 
szerinte a 356. §-ban baszó ált tmetaphora és synecdoche szók is megakaszt
ják a tanulót*. Tehát a könyvbíráló úr nem tudja, hogy könyvem csak ia 
felsőbb osztályú tanulóknak szól, és hogy a tanuló már a IV. osztályban 
ismerkedik meg a metaphorával és á synecdochéval ? I

Az Alaktannal bíráló úr röviden végez. Mindössze négy kifogást 
tesz : 1. (Egyébiránt az Alaktan rövid, mert a Jelentéstan keveset hagy 
neki*. Erre vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy bíráló úr nagyot 
téved: mert az Alaktan hosszabb a Jelentéstannál. A Jelentéstan teljed 
a 35—104. lapig; az Alaktan pedig a 105—223. lapig. — 2. Megtámadja 
a cselekvések és igeidők elnevezését. Erre már válaszoltam. — 3. Cso
dálkozik, hogy csak három rendes igeragozást különböztetek meg s hogy 
•az oir-1 a rendhagyók közé* teszem. «Lehet — úgymond — hogy a- 
legújabb franczia grammatikusok is így teszik*. Engedje meg, t. bíráló 
úr, de a három rendes igeragozás megkülönböztetése négy helyett nem 
éppen olyan ujdonat új dolog, mint a hogy ezt t. bíráló úr megjegyezni 
méltóztatott. Matzner, hogy másra ne is hivatkozzam, már 1856-ban 
megjelent munkájában hirdette s ugyancsak e munkájának harmadik 
kiadásában is fennen hirdeti a 198—199. lapon. — 4. Bíráló úrnak a 
rendhagyó igék osztályozására tett megjegyzését az Y bírálatnál veszem 
figyelembe.

Bíráló úr a mondattannal is könnyen végez. Nem tudván ellene
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semmiféle lényeges kifogást tenni, ismét csak szavakon akad meg:
1. Rosszalja, hogy az il pleut des soufflets-ben a des soufflets kifejezést 
határozódnak veszem, holott az a bíráló úr szerint a mondat tárgya. Elég 
volna erre vonatkozólag egyszerűen azt válaszolnom, hogy pleut át nem 
ható ige lévén, tárgyat soha sem vehet fel. Azonban a t. bíráló úr felvilágo
sítására és saját, az 0. K. Tanács által helyesléssel fogadott, felfogásom 
magyarázatára legyen szabad a már 1882. jan. 19-én 1632. szám alatt 
engedélyezett Franczia Nyelvkönyvem előszavából a következőket idéz
nem : «Elvetettem a génitif és datif eseteket, valamint az ú. n. article pár- 
titif-et is. Ellenben minden előszócskával álló főnevet határozónak vettem. 
Az efféle kifejezéseknek pedig il bőit de Veau ( vizet iszik), vagy f a i  vu des 
enfants (gyermekeket láttam) legegyszerűbb b véleményem szerint lég’ 
czélszerűbb magyarázatát adom, midőn mondom: hogy de Veau, des 
enfants a mondatban határozók és nem objectumok.l&rról a tanulókat legtöbb 
esetben már a kifejezés szószerinti fordítása: iszik a vízből, vagy pedig 
a néhányat szócskának a mondathoz való hozzátétele győzi meg: láttam 
nehányat a gyermekekből (közül) = .j'a i vu qvélques-uns des enfants. Paeda- 
gogiai szempontból ezt tartom az egyedül ajánlható magyarázatnak, mert a 
gyermek nem bölcselkedik, hanem az alakból indúl k i; — aztán meg 
annak tanítása, hogy pl. de Veau, des enfants majd génitif, majd nominatif, 
majd accusatif — véleményem szerint — csak megzavarja a tanulót*. —
2. Bíráló úr azt állítja, hogy könyvem szerint a *le chien est fidéle ben 
fidéle határozó még pedig állapothatározó*. Itt a bíráló úr ismét téved. 
Felvilágosítására legczélszerűbbb a kilen ez sorra hivatkoznom, melyeket 
ő könyvemből a bőbeszédűségre hozott föl s a melyek szó szerint így 
hangzanak (§. 514.): «Van azonban a francziában még egy sajátos 
állítmányi kiegészítő, melyet állapotjelzőnek vagy complément prédicatif 
factitif-nek lehetne nevezni, a mennyiben az alanynak vagy tárgynak 
állapotát, illetőleg más állapotba való átmenetét jelzi. Jelentésére nézve 
ez az állapotjelző kétségtelenül legközelébb áll az állapothatározóhoz, név- 
szerint a véghatározóhoz : azonban alakjánál fogva mintegy utólagos jel
zője, értelmezője az alanynak vagy tárgynak, melylyel nemben, számban és 
esetben is egyezik*. A le chien est fidéle mondatban tehát a fidéle nem álla* 
pothatározó, hanem állapotjelző. De bíráló urral szemben — a mint lát
juk — e kilencz sorban is rövid voltam. — 3. De vissza kell térnem a 
beaucoup de gens kifejezésre, nehogy megjegyzés nélkül maradjon. Szerin
tem a de gens, mint mondatrész, eredethatározó ; ellenben bíráló úr azt 
állítja, hogy ta  de gens-t a partitif világosabban fejezné ki*. Nyíltan 
bevallom, hogy partitif nevű mondatrészről mindeddig nem volt tudomá
som. Ez új, a hatodik mondatrész lenne már. — 4. Bíráló úrnak Mon
dattanomra tett negyedik megjegyzését szóról szóra kell idéznem: «Azt, 
hogy néha, sőt sokszor is, nagyon éles akar lenni, bizonyítja az 517. 
§*ban kitett különbségek közül ez, hogy il plut du sang-ról az mondatik, 
hogy itt az ige határozóval van kiegészítve; ellenben erről il tömbe de 
la neige más van mondva, mit alig lehet megérteni. Pedig csakugyan egy ez: 
il plut du sang evvel il tömbe de la neige*. Bíráló úr ezen állításának téves 
voltát könyvemnek 517. § ból vett következő szószerinti idézettel bizo
nyítom : «Az ilyen igék (értsd: a tulajdonképpeni személytelen igék) 
néha határozóval egészülnek ki: II pleut des soufflets. II plut du sang. 
II neige des feuilles...» A tárgyatlan és a visszaható igék mellett (ha 
t. i. személytelen igékűl használtatnak) e névszó rendesen alanya (a), 
vagy — ha előszócskával áll — határozója (b) a mondatnak. Pl. a j I\ est
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midi. II était miit. . .  II me vient une idée. . .  b) U tömbe de la neige. . .  
II y va de ma gloire».

S most kérdem, vájjon nem tanítom-e én magam is azt, hogy
• csakugyan egy ez: il plut du saru/, evvel il tömbe de la neige*.

Összegező ítéletében a bíráló úr azt mondja: «A mondattanát, 
melynek sok jelessége van, talán a VII. és Vili. osztályokban használ
hatnák. .. A kereskedelmi akadémiában is... a jó példák miatt, melyek 
a homályosan kifejezett szabályokat világosítják, — nagyon helyén volna*. 
Hogy szabályaim nem homályosak, bizonyítja azon körülmény, hogy az 
egész bírálatban valahányszor megtörténik, hogy nem értjük egymást, 
mindannyiszor kimutatom, hogy a hiba nem könyvemben van, hanem 
hogy a bíráló úr téved.

IV. Válasz Y úr bírálatára. Y bíráló úr, némi dicsérő nyilatkozat 
után, következő ítéletet mond: «E könyv segítségével legfölebb maga a 
szerző képes a franczia nyelvet iskoláinkban sikerrel tanítani*. ítéletét 
pedig így indokolja: 1. «a könyvnek egész szerkezete a megszokottól 
eltérő*; — 2. «a grammatikai részletezésbe belemerülő és ennek követ
keztében nehézkes*.

Az első pontra vonatkozólag a tisztelt olvasó megtalálja a kelló 
választ fönt, a hol kétségbe vonhatatlanúl bebizonyítom, hogy könyvem 
kifogásolt rendszere etry az Utasítások által megkövetelt és valóban 
helyes rendszerrel. A mi pedig a bíráló úr régi «helyednek tapasztalt * 
rendszerét illeti, t. i. azt: mely jelentéstant nem tanít s mely «a 
syntaxist a beszédrészek fonalán tanítja* — arra vonatkozólag meg 
kell jegyeznem, hogy a régi rendszer még sem lehet annyira kipróbált 
jó rendszer: a) mert azt maga az 0. K. Tanács 1880-ban, Utasításaiban 
elitélte, «ferde gyakorlat *-nak nyilvánította és oskoláinkból kitiltotta; 
b) mert egész Európa sürgeti a nyelvtanítás reformját és mindenütt, 
egyhangúlag, a nyelvek mondattani alapon való tanítását sürgetik.

Hogy pedig könyvem «a grammatikai részletezésbe annyira bele
merülő és ennek következtében nehézkes* volna, azt bíráló úr állítja, de 
semmivel sem okolja meg: hacsak a módhatározó mondatok beosztását 
nem vonatkoztatom ide. Részemről nem hoztam be új kategóriákat, 
csak az általánosan használt és az 0. K. Tanács által directe vagy 
indirecte megjelölt, illetőleg jóváhagyott beosztást vettem át. Ha pedig 
a felsőbb osztályok számára készített nyelvtanomat s Szinnyeinek a harma
dik osztályra szóló és az 0. K. Tanács által csak újabban elfogadott 
nyelvtanát egy be ve tnő k, azt tapasztalnék, hogy könyvem, Szinnyei 
könyvéhez képest, a grammatikai részletezés tekintetében csak kis 
Miska. Szinnyei kilencz fo - és nyolcz alosztályba, összesen tizenhét osztályba 
sorozza a határozó mondatrészeket, tehát háromszor annyi határozó mon
datrészt különböztet meg, mint én.

Helyesen jegyzi meg Dóczy Imre: «E felosztásnál tehát, a mint 
látszik, Szinnyei már elvetette a hol, honnan, hová? kérdésekre felelő 
valódi helyhatározók analógiáját*,*) — Szinnyeinél tehát«minden cso
portosítás nélkül, mint megannyi külön osztályok, jönnek az ok-, czéi-, 
társ-, szám- és tekintethatározók. Tizenhét fajta határozó kilencz osz
tályba sorozva*.

De áttérek a határozó mondatokra, melyeket én tökéletesen a
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határozó mondatrészek mintájára osztályoztam, — ellenben Szinnyei a
9, illetve 17 fajú határozó mondatrészből tizenegy-féle határozó meüék
mondatot alkot. Ha a határozó mondatrészek és határozó mondatok eme 
csoportosítását összevetjük, azt találjak: a) hogy Szinnyeinél mindazon 
határozó faj megvan, mely könyvemben előfordúl; b) hogy Szinnyeinél 
azonfelül még egy jó csomó másféle határozó mondatrész és határozó 
mellékmondat is van, melyekről könyvem mitsem tad.

És ha most, egyetértőleg az 0. K. Tanácsosai (mert Szinnyei 
könyvét általános használatra engedélyezte) megengedjük : hogy Szin
nyei tanítványa a határozó mondatrészeknek voltak épen 17 osztályával 
s e mellett a határozó mondatok 11 főfajával már a harmadik osztályban 
képes megbirkózni; — akkor föl lehet tennünk, hogy a tanuló az én 
könyvem határozóinak három fő- és egynéhány alfajával az V—VIH. 
osztályban, tehát érettebb észszel, annál könnyebben fog megbirkózni.

Bíráló úr továbbá azt állítja, hogy Theisz «a beosztást, nomen- 
claturát, a határozók tanát stb. Simonyiból vette át, minek folytán 
e könyv a többi használatban lévő magyar és német nyelvtanoktól tel
jesen elüt*. Erre vonatkozólag ismét csak az Utasításokra kell hivatkoz
nom, melyeket úgy a beosztás, mint a nomenclatura, mint a határozók 
tanára, első sorban követtem. Azonfelül pedig azon meggyőződésemnek 
kell kifejezést adnom, hogy könyvem beosztása és nomenclaturája és a 
határozók tana épen nem üt el valami nagyon sem az újabban lelkese
déssel fogadott Szinnyei, sem pedig a minden esztendőben új kiadásban 
megjelenő Ihász magyar nyelvtanától; de még a Schwicker, Langraf és 
egyéb német nyelvtanainktól sem,kivált rendszer dolgában nem. Ha pedig 
van olyan engedélyezett német és magyar nyelvtan, melynek rendszere 
eltér könyvem rendszerétől, úgy az bizonyára a kormány által kiadott 
Utasítások teljes ignorálásával készült s engedélyeztetett.

Azután áttér bíráló úr a Hangtanra, melyről így nyilatkozik : 
«A hangtan beosztása általán véve helyes; a részletekre nézve csak egy 
pár észrevételem van*. Összesen négy lényegtelen megjegyzést tesz:
1. kívánta volna, hogy a 15. §-nak jegyzetébe e szókat is fölvettem volna:
* hanyagabb társalgási nyelvben*. Szívesen hozzá járulok; — 2. meg
jegyzi, hogy a 30—33. §§-ban «a nyílt és zárt e mellett helyes lett volna 
a nyílt és zárt o és eu-r6[ is szólni*. Ezt is megengedem; — 3. az 
59 §-hoz megjegyzi, hogy Bruxelles szóban az x  kiejtése ingadozó. Hivat
kozva Mátznerre, Lückingre és Benecke Albertre, könyvemben kifejezett 
állításom mellett — Piötz-zel szemben is — megmaradok és az x-t e 
szóban ezentúl is re-nek olvasom és olvastatom; — 4. azt mondja tisztelt 
bíráló úr, hogy «a hangok változásáról szóló 77—103. §§-ban sok olyan 
van, mit a tanuló nem ért, mert nem tud latinál*. Tapasztalásból 
mondhatom, hogy e szakasz magyarázata felsőbb osztályokban semmi
féle nehézséggel sem jár, sőt ellenkezőleg: rendkívüli érdeklődést kelt a 
tanulókban a nyelvészet iránt.

Hogy pedig mindenki beláthassa, mily nagy óvatossággal jártam 
el a latin szók megválasztásában (mert latin szavak nélkül bizony lehe
tetlenség lett volna a hangváltozásokat kellőleg megmagyaráznom) fel
sorolom itt a könyvemben használt összes latin szó-példákat:

achola,
história,
duplum,

stabulnm,
glória,
caput,

Stephanus,
június,
gubernare,
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probare, Dibionem (= Díjon), diluvium,
abbreviare, vespa, Vasconia,
Aturis (Adour), Yenetia, palatium,
nasus, ecclesia, aeparagus.
mappa, altare, fília,
malva, advocatus, abbatem,

10. magister, pavonem.

íme ez az a huszonkilencz latin szó, a melyeket bíráló úr nem 
helyesel és a melyek alapján andacter harmincz §-ra koczkáztat ítéletet, 
mondván, hogy azokban *sok olyan van, mit a tanuló nem ért, mert nem 
tud latinul*. Pedig e szókról bátran elmondhatom, hogy legnagyobb 
részöket minden tanuló már eleve érti: részint mert tulajdonnevek, 
részint a közhasználatból, részint pedig a német és még inkább a magyar 
nyelvből, a mennyiben több közülök magyar szók alkotására is szolgált.

Továbbá kifogásolja bíráló úr, hogy nálam «a hangtanra a szótan 
következik, melyet jelentéstanra és alaktanra* osztok. Itt tehát ismé
telve kell kijelentenem, hogy ez az Utasítások határozott követelménye. 
És a mely tankönyvszerző másképen jár el, az a kormány rendelete 
ellenére cselekszik: az ilyen tankönyvet iskoláinkból ki kell tiltani.

Bíráló úr idegenszerűnek találja, «hogy a többes szám képzéséről 
és a névszók neméről szóló szabályokat is a szóképzéstanban adom elő, 
a hol a tanulók azokat alig fogják keresni*. Szerény véleményem szerint 
ez eljárásomban hiba nincsen. Minden franczia nyelvtaníró és maga 
könyvem bírálója is «a többesszám képzéséről* — De la formátum  du 
pluriel —  és a melléknevek nőnemének képzéséről — De la formation du 
féminin dans les adjectifs — beszél: ha képzés, akkor csak a szóképzés
tanba való. De különben is fődolog, hogy úgy a többesszám, mint a nőnem 
képzése helyesen legyen tárgyalva: és hogy könyvetnben mindezek kifogás- 
talanúl vannak előadva, bizonyítja az is, hogy sem az egyik, sem a másik 
bíráló úr egyetlen egy hibát sem tudtak felfedezni. — A könyvhöz osa- 
tolt betűrendes részletes tárgymutató és szótár pedig teljesen eloszlatja 
t. bíráló úrnak abbeli aggodalmát is, hogy a tanuló nem fogja tudni, 
hol keresse a többesszám és nőnem képzésére vonatkozó szabályokat. 
E szótár tökéletesen útba fogja őt igazítani. De különben is az a meg
győződésem, hogy a jó tanuló pontosan fogja tudni, hogy hol tanulta eme 
fontos dolgokat; — ellenben a rossz tanulót a legkitűnőbben berende
zett tankönyv sem lesz képes útba igazítani.

A névragozásra vonatkozólag bíráló úr ezeket mondja: «A név
ragozásnak mindössze másfél lapot szentel, a melyeken e tárgy nincs 
kimerítve*. És emez állításának bizonyítására így folytatja: «A szemé
lyes névmás eseteit, melyek határozottan ide valók, nem itt hozza fel, 
hanem a jelentéstan 178. §-ában». Bíráló úrnak emez állításával szem
ben határozottan ki kell jelentenem, hogy a személyes névmás ragozása ott 
van a névragozásról szóló fejezetben, a hol is a 482. §-ban ez á ll: < A sze
mélyes névmásokat 1. a 178 §-ban». A személyes névmások teljes rago
zását itt ismételten lenyomtatni szükségtelennek, feleslegesnek tartottam, 
a mennyiben a tanuló azokkal már a Jelentéstanban megismerkedett. 
Egyébiránt a személyes névmásoknak ú. n. eseteit a Jelentéstanból már 
azért sem hagyhattam el, mert azok nem ragozott alakok, hanem 
nagyobbára mind önálló szók, melyek csak jelentésükre nézve tartoznak 
együvé és az ú. n. eset-név reájuk csak mondattani szempontból, szerep
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lésük után, alkalmaztatott. De legyen bármint, a személyes névmások rago
zása könyvemben a névragozás fejezetében is bennfoglaltatik; — igenis ott 
van az, még ha t. bíráló úr nem is vette észre. Minthogy pedig t. bíráló 
úr a Névragozás czímű fejezetnek egyéb hiányairól nem szól egy árva 
szót sem: e fejezetet is teljesnek kell elismernie.

Ezután a t. bíráló úr sajátságos véleményt nyílvánít: Ha «a 
tanuló a főnév alaktanát akarja tanulmányozni, e czélra a Jelentéstanban 
a főnevek beosztását (163—167 §§.) kell átnéznie*. Szeretném tudni, hogy 
miért ? Jelentéstanban a főneveket jelentésük — és nem alakjuk szerint — 
osztályozzuk. A ki tehát a főnév alaktanát akarja tanulmányozni, annak 
természetszerűen csak könyvem Alaktanához kell fordulnia. Azt pedig osak 
senki sem veheti tőlem rossz néven, hogy a főnevek képzését a szókép
zéstanban, ragozásukat pedig a ragozástanban tanítom: hisz ez az 
egyedül helyes és logikus eljárás. — És ez egyúttal azon beosztás, a 
melyet az 0. E. Tanács Utasításaival inaugurált és követni rendelt, 
melytől tehát nyelvtanárnak, tankönyvbírálónak, de magának az Orsz. 
E. Tanácsnak is eltérni semmi szín alatt sem szabad.

Különös, hogy bíráló úr is csodálkozik azon, hogy a mondattant mon* 
datok alapján tanítom. De lehet-e helyesebb felosztási alapja hangnak 
a hangnál, a szótannak a szónál, a mondattannak a mondatnál?! 
Szerény véleményem szerint: nem lehet. És bíráló úr maga is kénytelen 
bevallani, hogy ^logikaiszempontból a syntaxis ilynemű tanítása ellen nem 
lehet kifogás* — de rögtön hozzáteszi: *de gyakorlati szempontból igenis 
van*. Mert — úgymond— (mondattani alapon — a tapasztalás sze* 
rint — tulajdonkép csak az anyanyelvet lehet sikerrel tanítani*. — 
Ellenben (Idegen — főkép élő nyelvek tanításánál sokkal ozélsze- 
rŰbbnek mutatkozik azon módszer, mely a syntaxist a beszédrészek 
fonalán tanítja*.

Mindenek előtt meg kell jegyeznem, hogy — meggyőződésem 
szerint — a logika s a gyakorlat együtt jár, hogy tehát azok nem ellentétes 
fogalmaki úgy hogy gyakorlatilag csak az mondható helyesnek, a mi 
egyúttal összeférő a logika törvényeivel, és viszont a mi logikus — az 
joractieus is. H a  tehát valamiről, bármely téren, azt halljuk: hogy a 
praxis kimutatta annak helytelen voltát— arról, némi vizsgálat után, két
ségtelenül ki lehet mutatni, hogy az nem felelt meg a logika törvényeinek. 
A mondattan pedig gondolkodástan ; a mondattanban tehát a logikai szem
pontnak kell uralkodnia. És ha a t. bíráló úr logikai szempontból mit sem 
tud felhozni könyvem ellen: úgy nyíltan ki kell mondanom, hogy könyvem 
gyakorlati szempontból is jó.

De minek a sok szó. Az 0 . K. Tanács az 1880. kiadott és a kormány 
által szentesített Utasításaiban az egyedül helyes, logikus rendszer mellett 
nyilatkozott, melynek alkalmazását nemcsak a modern, de az antik 
nyelvekre is kötelezőnek mondotta ki. L. Ellenbírálatom első fejezetét. 
De az O. K. Tanács továbbb ment, nemcsak hogy körülményesen jelle
mezte az általa inaugurált, logikus nyelvtani rendszerét, hanem hatá- 
rozottan ki is tiltotta iskoláinkból ama, a bíráló úr szerint (helyesnek 
tapasztalt* •módszert, mely a syntaxist a beszédrészek fonalán tanítja*, — 
kimondván, hogy: *A tanterv ezen követelménye egyúttal arra czéloz, hogy 
azon ferde gyakorlatnak, mely szerint alaktani kategóriák uralkodók a mon- 
dattan rendszerében is, végét ejtse*.

Hogy pedig bíráló úrnak eme phrasisa •tapasztalás szerint» is 
ugyancsak az Utasítások, illetőleg könyvem rendszere mellett bizonyít:
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kiviláglik abból, hogy mostanság egész Európa nyilván kikel biráló 
úrnak eme «helyesnek tapasztalt* módszere ellen és mintegy egy
hangúlag a nyelvek logikus, azaz mondattani alapon való tanítását 
sürgeti.

Bíráló úr továbbá ezt állítja: «Ha valaki tudni akaxja, hogy 
mikor kell a mbjonctif-ot használni, annak keresztül kell mennie az 
egész mondattanon és egyenkint kikeresni a szabályokat, melyek a 
subjonctif használatára vonatkoznak*. Erre vonatkozólag megjegyzem, 
hogy nincs könnyebb dolog, mint a kötőmódra vonatkozó szabályokat a 
könyvhöz csatolt betűrendes részletes tárgymutatóban a kötőmód szó 
alatt mind egymás mellett megtalálni. Sőt mi több, a részletes tárgy
mutató még az egyes kötőszóknál (pl. avant que, quoique etc.) is nyújt 
utasítást az igemódra nézve. Különben meggyőződésem az, hogy a 
kötőmód használatának oka alapjában egy és ugyanaz; rejlik pedig a gondo
latformában, a felfogásban. Teljes határozottsággal mondhatom tehát, 
hogy t. bíráló úrnak annyira (kipróbált és helyesnek tapasztalt mód
szere* — csak mechanismus : mert a tanulót magolásra és nem gondol
kodásra tanítja. Bemagoltatja vele a különböző kötőszókat, melyek 
kötőmóddal, és azokat, melyek jelentőmóddal állanak: és a tanuló 
azután gépszerŰleg használja a kötő* és jelentő-módot. S így jár el a 
bíráló úr által említett Brachet is Nouvelle Gram. fran*?. czímő munká
jának 248. lapján. Ha már most a tanuló megfeledkezik arról, hogy 
teszem pour que kötőszó mely csoportban fordult elő — teljes megnyug
vással jelentő módot fog rakni utána: mert ő, sajnos, az igemódoknak 
a gondolatokkal való szoros összefüggését, elválaszthatatlanságát nem 
érzi, nem érti, de nem is sejti. És most csodálkozzék, biráló úr, a fölött, 
hô >y a közönséges módhatározó mondatot miért választottam e l: 
hasonlító, következményes és állapothatározó mondatra; mindenik más
más gondolatformának, felfogásnak felelvén meg: más-más kifejezés 
módot, illetve szerkezetet kíván. A gondolat a fő, a lényeg: a kifejezé
sére szolgáló igealaknak megfelelő kötőszavát könnyen találjuk meg 
azután. Tanítsunk gondolkodni és ne magolni. Valamely nyelvnek mon
dattanát alaposan ismerni annyit tesz, mint az illető nemzetnek gondol
kodása módjával, eszejárásával tisztában lenni.

T. olvasóm bizonyára tökéletesen meggyőződött arról, hogy bíráló 
úr eddigelé tett kifogásaiban egyáltalában nem áll az 0. K. Tanács Uta
sításainak alapján: joggal el lehetett volna tehát tőle várnunk, hogy a 
könyv részleteiből oly lényeges kérdéseket tudott volna kimutatni, 
melyek ítéletének — legalább látszólagos — igazolására szolgálhat
tak volna. És lám, e 389 lapra terjedő könyvemben semminemű lénye
gesebb hibára sem akadt, pedig nem is lenne csodálatos, ha e nagy 
munkába egy pár fontosabb tévedés íb  becsúszott volna. Bíráló úr tehát 
csak a következő öt megjegyzésre kénytelen szorítkozni1. Azon óhaj
tását fejezi ki, hogy «a 241. §-hoz a számnevek phraseologikus haszná
latából czélszerű lett volna több példát fölhozni*. Nekem elég; a kinek 
több kell, diktál még egy párt hozzá — 2. Azt állítja, hogy a tanuló a 
326. §-ban felhozott példákat magyar fordítás nélkül meg nem értheti. 
Részemről egyáltalában nem tartom szükségesnek a példákat Rendszeres 
nyelvtanban magyar fordításban mellékelni. Egyetért velem minden 
nyelvtaníró. Fordítsa le a példákat a tanár az iskolában tanítványaival.—
3. A 455. §-hoz bíráló úr következő megjegyzést tesz: «Az első conjug*- 
tióbun Theisz úr szerint az igető <?-vel végződik; parle-\ a másodikban
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t-vel: Jini-. A franczia grammatikusok ezt nem így tudják;» és itt 
Brachet-re hivatkozik, ki szerint az igető pari, az e, es, e pedig személy
ragok. Bíráló úrnak kötelessége lett volna éppen azon dolgokat, melyek
ben az egyedül üdvözítő Brachet-től és Plötz tői eltérek, alapos vizsgá
lat és szigorú megbírálás alá venni.

Nyelvtanomban kifejezett állításom mellett föltétlenül megmaradok:
a) a tudományosság szempontjából: mert aniare igetöve ama-, miből 

a francziában aime- és nem aim- lett. Y. ö.:

amo j’aime amabam j’aimais
amas tu aimes amaba* tu aimaű
amaí il aime amabat il aimaií

kéidőleg: aime-í il ?

Az e, es, e személyragnak semmiképen sem tekinthető, hanem csak 
az s, s, t.

A latin jinire-nek töve pedig latinban és francziában egyaránt csak 
fini- lehet.

b) megmaradok állításom mellett paedagogiai szempontból: mert 
érthetetlennek, ellenmondásosnak tartom azt tanítani: hogy az első 
igeragozású igéknek oly sajátságos privilégiumuk van, hogy a jelen idő
ben oly személyragokkal bírnak, minőkkel 6em ugyanazon ragozósú igék 
többi idejénél, sem a többi rendes ragozású és ú. n. rendhagyó igéknél 
sem találkozunk. Nem helyesebb e eme grammatikai hazugság helyett 
az igazságot tanítani s azt mondani, hogy a személyragok minden ige
ragozásnál, de egyáltalában minden igénél, minden időben egyformák 
(természetes, hogy ama megszorításokkal, melyekről könyvem 439. §-ban 
szó van).

c) végre opportunitás szempontjából is fenn kell tartanom emez elmé
letemet, nehogy ellenmondásba jöjjek a már engedélyezett Nyelvköny
vemmel, ama Nyelvkönyvemmel, melynek épen igeragozástanáról az O.K. 
Tanács annak idején oly elismerőleg nyilatkozott.

4. Y  bíráló úr elismeri, hogy az ú. n. rendhagyó igék összeállítása 
•ügyesen van szerkesztve és majdnem kimerítő*. — De ezt teszi hozzá:
• Kár, hogy az igéket egyszerűen betűrendben állította össze, és nem 
sokkal helyesebben a képzés rokon alakjai szerint, mint ezt Matzner, 
Brachet, Lücking és mások tették*. A másik bíráló úr ugyancsak a rend
hagyó igékre vonatkozólag ezeket mondja: «a megtanulásra és könnyebb 
megtalálásra jobbnak tartom a rendhagyókat az illető conjugatiók sze
rint osztályozni, a mikor azután az otr-félék is egy sorba jutnának*.

Jelen pontban mindkét bíráló megjegyzéseire akarok reflectálni. 
Ugyancsak Matzner, Brachet és Lückingre hivatkozva kimutatom, hogy 
a rendhagyó igéknek ama • sokkal helyesebb a képzés rokon alakjai sze
rint* való beosztása paedagogiai szemponthói merő szükségtelenség, 
baszontalanság. Matzner a következőleg jár e l; szerinte a rendes igerago
zású igékhez tartoznak: aller, envoyer; saillir, bouillir, a partir-iéXék, 
cueillir, vétir, fa illir , az ournr-fólék, battre, coudre, suivre, écrire, naítre, 
a craindre-féléb, a duire-félék stb. Ezeknek és másoknak kiválasztása 
után, a felmaradt ú. n. rendhagyó igéket három osztályba sorozza, tekin
tet nélkül az infínitivus végzetre (a mint azt H. úr óhajtotta volna) — 
még pedig az Y  bíráló úrnak ú. n. • rokon képzése alapján*, t. i. elbe
szélő múltnak időjele alapján. Ugyancsak ily alapon osztályozzák a rend*
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hagyó igéket Lücking és Brachet is, csakhogy ők az infinitivus végzetéből 
indulnak ki. így találjuk aztán egy kategóriában: Matznemél a tenir, 
venir, voir igéket; továbbá a devoir, falloir, mouvoir, savoir, courir, mourir, 
lire és connaitre igéket; — Lückingnél (1. a 80—90. lapot) a courír, 
mourir; továbbá a savoir, vovloir, devoir igéket, és ismét a voir és asseoir 
igéket; — fírachetnél (149. lap) pl. az első osztályban együtt vannak : 
a dórmir-félék, offrir-iélék, bouillir, cueillir, aquérir, faillir, vetir etc. 
Ugyan mondják meg, t. bíráló urak, vájjon van-e pedagógiai haszna a 
rendhagyó igék eme mesterkélt osztályozásának ? Vájjon courir ragozá
sának ismerete elősegíti-e a mourir ragozásának tudását, a savoir a 
vouloir-ét vagy devoir-ét9 — Határozottan kimondom, hogy nem ! Sőt 
ellenkezőleg csak megzavarja a tanulót, a mennyiben ő azon lesz, hogy 
lehetőleg egyformán ragozza az egy osztályban felsorolt igéket, például 
courír-1 és mourir-t; savoir-i és devoir-X. Készemről mondhatom, hogy 
kellőleg megfontoltam volt azon előnyöket és hátrányokat, melyek az 
ú. n. rendhagyó igék eme mesterkélt beosztásával járnak; — és tapasz
talásra alapított meggyőződésem vitt oda, hogy az igeragozást legter
mészetesebben, leggyorsabban, leghelyesebben és egyúttal legtudomá
nyosabban is az igetövek alapján lehet megtanítani. A könnyebb föl
keresés czéljából pedig a betűrendet választottam. Hogy pedig mind a 
mellett a csakugyan egyformán ragozandó igékre kellő tekintettel vol
tam, bizonyítja azon körülmény, hogy teszem a mentir, ^artir-féléknél 
ott á ll: se conjugue comme dormir; a }üaindre-ié\ékríé\ : se conjugue comme 
craindre s így tovább. Különben remélem, hogy maga az 0. K. Tanács 
sem követeli azt, hogy a magyar nyelvtanírók szolgailag utánozzák a 
külföldi grammatikusokat, és könyvemet azért, mert itt-ott eltér a 
Brachet vagy akár a Mátzner könyvétől — és ezeknél talán itt-ott helye
sebben jártam el — elvetendőnek fogja tartani.

Ezek után következik a bíráló úr ítélete, mely szerint«megenged
hetőnek találja, hogy e könyv a lőcsei áll. fő reáliskolában, hol a szerző 
úr maga tanít, használtathassék*.

V. Végűi legyen szabad a t. bíráló uraknak könyvemre kimondott 
elismerő nyilatkozatait összeállítani, hogy annál inkább kitűnjék a 
könyv tartalmi becse. A rendszer egy az Utasítások rendszerével, tehát 
eo ipso helyes.

A műről általában Y ú r : «Theisz Gyula úr Rendszeres franczia 
nyelvtana nagy szorgalomról tanúskodó, mindenesetre figyelemre méltó 
munka. A szabályok, melyeknek segítségével a nyelvet tanítja, maguk
ban véve helyesek, a példák jók... Készségesen ismerem el, hogy Theisz 
úr könyve nagy gonddal készült és sok jót tartalmaz*. — Hunfalvy úr: 
«A könyvben elejétől végéig a legjobban kiválogatott franczia példák 
vannak igen nagy számmal, annyira, hogy azt jó példák tárának nevez
hetni. .. E nagyon szép kiállitásü s az értelmet különböző betűkkel ki-kiemeli), 
hibátlan nyomtatású könyv érdemes arra, hogy a nyomtató intézet mutat- 
ványúl tegye ki a legközelebbi iparkiállításon*.

A Hangtanról Y úr: «Ahangtan beosztása általán véve helyes*.— 
Hunfalvy úr a hangtanra semmiféle megjegyzést nem tesz: tehát helyes
nek találja.

A szótanról Hunfalvy úr: < A könyv a 35-dik lapon kezdi meg a 
szótant s legott a cselekvő igék a legalkalmasabb szókkal, a legjelesebb, 
eredeti franczia szólásokkal (példákkal) meg vannak világosítva*.— Y ú r : 
«Az alaktan három fejezetből ál... Az első két fejezet — különösen a
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Bzóképzéstan — sok jói tartalmaz, sok olyasmit is, mi az eddigi magyar 
nyelven megjelent nyelvtanokban ily terjedelemben nem található*. —
&  ismét Hunfalvy úr: Az előszócskákkal való összetételről «a 354. §-ban 
értekezik bőven és helyesen*. — Fúr: «A rendhagyó igék alakjainak 
összeállítása ügyesen van szerkesztve és majdnem kimerítő*.

A mondattanról Y ú r : «A műnek legfontosabb része azonban a 
mondattan... Nem volnék igazságos, ha el nem ismerném, hogy Theisz 
úr könyvének eme részét is nagy gonddal dolgozta ki* ( tehát a könyv 
többi részét is). — Hunfalvy ú r: «A mondattanát, melynek sok jelessége van, 
talán a VII. és VIÜ. osztályokban használhatnák. . .  A kereskedelmi 
akadémiában is . . .  a jó példák miatt... nagyon helyén volna*.

Mindezek után bátorkodom még azon tiszteletre méltó Anony- 
musnak — Rendszeres franczia nyelvtanomra kimondott és a Franklin- 
Társulatnak Írásban benyújtott véleményére hivatkozni, a kit a Franklin - 
Társulat részéről méltóságos Gyulai Pál és nagyságos Hunfalvy János 
urak még akkor kéziratban lévő könyvemnek megbírálására kiszemeltek.

Ez így nyilatkozik könyvemről: (Általában véve e nyelvtan ala
pos és lelkiismeretes tanulmány s érett és önálló megfontolás gyümölcse 
s a mai — haladottabb — nyelvtudomány színvonalán áll. Szerzője nem 
csak a jelenlegi, hanem a régi franczia nyelvet is alaposan ismeri s — 
igen helyesen — ennek segítségével világosít meg sok nyelvi jelenséget, 
mely különben érthetetlen volna. Különösen kiemelendők osaknem az 
összes franczia klasszikus Írókból, közmondásokból stb. nagy változa
tossággal gyűjtött mondatai, melyek nagy részét — saját vallomása sze
rint (134 lap) — a franczia Akadémia szótárából 8 talán egyéb források
ból is idézi ugyan, de önállóan alkalmazza ; hasonlóképen érdemére válik 
könyvének az összes magyar nyelven me/fjeUnt franczia nyelvtanoktól eltérő 
szerkezete és beosztása, helyes és világos értelmezései, az áttekintést könnyítő 
táblázatai s végre valamennyi hasonló irányú — magyar nyelven írott — 
nyelvtanokat felülmúló bő és kimerítő volta. Számos részlete oly dolgokról és 
oly módon ad felvilágosítást, a melyek s a mint még — tudtommal — magyar 
könyvben nem foglaltatnak, pl. mindjárt az elején az összetett magánhang
zókról (5—10, 1.), az orrhangokról (11—12. 1.), a hangsúlyról stb. — 
Stylusa könnyed, érdekes, minden darabosságtól és tudákos szárazságtól m ent; 
értelmezései, szabályai legnagyobb részint helyesek, észszerűek, kézzelfoghatók 
és határozottak : s a mi fő, az egész könyv nem valamely idegen, pl. német 
műnek szolgai lefordítása, vagy utánzata, mint annyi sok társa, hanem — 
bizonyos határok között — eredeti mii. Mindezeknél fogva véleményünk 
nem lehet más, mint hogy e rendszeres franczia nyelvtan a kinyomatást 
kiérdemli, mert nyelvtan irodalmunkban valóságos szükséget pótol*.

És bírálatát ezen Anonymus így végzi: *a mű elismerésre és dicsé
retre méltó alapos mű, mely gazdagítani fogja nyelvtan irodalmunkat*.

Az 0. K. Tanács bizottsága ez Ellenbírálatomnak Felülbírálatában 
éppen mint a bíráló urak nem áll az Utasítások alapján. Állításom 
bizonyságául álljanak itt a felülbíráló bizottság következő szavai: 
*A bizottság az Utasítások idézett helyén foglalt elvek alkalmazásának 
túlzását látja Simonyi Zsigmond Magyar Nyelvtanában is, midőn pl. 
külön Jelentéstan tanítását viszi be grammatikai oktatásunkba; a maga 
részéről a bizottság még ezt is határozottan helyteleníti, ámbár az anya
nyelvről lévén szó, könnyebben elnézhető; mennyivel inkább kell rosz- 
szalnia alkalmazását idegen nyelv tanításában*. íme az Utasítások hatá
rozottan előírják, a bíráló bizottság pedig «a maga részéről határozottan
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helyteleníti* a külön Jelentéstant. Kell-e ennél világosabb bizonyság 
arra, hogy a felülbíráló bizottság is az Utasításokkal ellentétes állás
pontra helyezkedett ? Hiába, itt nem marad egyéb hátra, mint hogy & 
felülbíráló bizottság is, követve Hunfalvy úr nemes példáját, ismerje 
be : «Erre azt felelheti Uraságod minden joggal: Én az Utasítások sze
rint dolgoztam ki a grammatikát, tehát eljárásomat vétkelleni nem 
lehet. Azonban én mint bíráló nem kötvén magamat az Utasításokhoz.. .*

Következtessünk t
1. Könyvem rendszere tökéletesen egy az Utasítások rendszerével. 

E rendszer miatt vannak a Simonyi s Bartal-Malmosi nyelvtanai az 
0. K. Tanács által melegen ajánlva; e rendszer miatt van az én köny
vem elvetve.

2. Könyvem műszavai az Utasítások műszavaival, illetve az 0. K. 
Tanács által kiválóan ajánlott Simonyi, Bartal-Malmosi, valamint 
Ihász és Szinnyei könyveinek műszavaival teljesen egyezők. E nyelv
tanok ajánlva, illetve engedélyezve vannak, az enyém meg el van vetve.

3. A bíráló uraknak egyéb kifogásai mind aprólékosak, lényegtele
nek, melyek a könyv érdemeiből mit sem vonhatnak le, s melyekről 
hisxem, hogy Ellenbírálatomban tökéletesen meg is czáfoltam.

4. Végűi a bíráló urak könyvemről általában és részleteiben is elis
merőleg nyilatkoznak.

Ha már most az 0. K. Tanács mindezeket számba veszi, megért
heti : hogy én a könyvemre — nekem évek fáradságába kerülő e mun
kámra — az Utasítások teljes ignorálásával hozott határozatát csak 
lelkem mélyében való fölháborodással vettem tudomásúl, és hogy az 
0. K. Tanácsnak ama kegyelmét, melynél fogva könyvemet a lőcsei 
főreáliskolában kísérletképpen használhatom, önérzettel el nem fogad
hattam. Könyvem, melyen kívül mind e mai napig, az egész magyar 
irodalomban más az Utasítások követelményeinek megfelelő franczia 
nyelvtan nincs, de a mely más tekintetben is (figyelemre méltó munka*: 
kegyelemre nem szorult.

Bízva igaz ügyemben, Ellenbírálatomat a következő szavakkal 
végzem : La vérité se fait jour et perce a la jin .

Lőcse, 1886 febr. 18-án.

Theisz G yula, főreáliskolai tanár.
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IV. köt. Publicistái dolgosatok és beszédek. Városi ügy. — Töredék 
eszmék a községek rendezése körül. —- A magyar főrendiház. — Mi történjék 
a főrendekkel? — A közigazgatásról. — Községi rendszer eredete. — A házi
adé Magyarországon. — A katonai élelmezés éa beszállásolás története Magyar- 
országon. — Horvátország. — Az illyrismus eredete ós története í 848-ig. — 
Fiume ós tengermelléke. — Az 18'il-iki követ választás előtt. — A bihari 
választókerület elnökéhez. — A sajtószabadságról. — Gálbory Sámuel barátom
hoz Biharban. — A megyék visszaállítása ügyében. Beszéd az lS65-iki válasz
tás után. — A közös ügyekről és azok elintézése módjáról szóló javaslat 
tárgyalásakor. — A közös költségek aráuyát 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-ministerium első lemondásakor. — Az Önkormányzatról.

V. köt. Közgazdasági s közmívelődési dolgozatok. 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. Gvmnasium és 
reáliskola. — Az angol nevelési rendszer. — A régi remekírók ób ellenei. — 
A polgári iskolákról. — A szakoktatásról. — A jog- ós államtudományi kar 
reformja. — Könyvismertetések. — Színház ós színmüvek bírálatai. — Élet
rajzi adalékok.
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