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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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