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FIGYELMEZTETÉS.

Tisztelettel figyelmeztetem a tagtárs urakat a Budapesti Philologiai Tár- 
saság 1883 október 1-én kelt alapszabályainak kővetkező 2 pontjára:

«16. §. A tagok kötelesek az...........évi tagdijat junius 30-áig pontosan
befizetni. Julius 1-én túl a tagdijluitralékok az illetők költségére postán után- 
vé tele etetnek.*

• 17. §. Az oly tagoktól, kik tagdijukat 3 éven át nem, fizetik, a válásét- 
mánynak jogában áll, azt biröilag behajtani.*

Minthogy a társaság épen a tagdíjak pontatlan fizetése miatt került a 
jelenlegi deficites pénzügyi helyzetbe, azért a választmány legutóbbi ülésén 
felhatalmazott engem, hogy a fenti két szabálynak a hátralékosokkal szemben 
érvényt szerezzek.

Mielőtt ezt megtennem, tisztelettel felkérem a tagtárs urakat, hogy tag- 
dijfizetési kötelezettségűknek siessenek eleget tenni, mert a 16. § nak julius 
1-én túl, a 17. §-nak pedig jelen figyelmeztetés keltétől számított egy hónapon 
túl — a választmány utasítása értelmében — okvetetlenül érvényt fogok 
szerezui.

Kelt Budapesten, 1886 április 22.
Cserhalmi Samu 

a budapesti philologiai társ. pénstárnoka.
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DE P R O P E R T I I  CARMINIBUS IN LIBROS 
DISTRIBUENDIS.

Dissertationes, qnse ad Propertram epectant, nuper editas 
si inspicimus, maxima turbamur moleetia, quod unusquisque aucto- 
rum locos ex alia editione laudet vei nonnnnquam ex eadem edi- 
tione Muelleriana, *) hic numeros uncis inclusos, altér uncia non 
inclusos teneat.2)

Tnrbam in dies crescere videmue, qna etsi ipsius poetae 
divini verba et carmina non laedi optime sciamus, tamen philolo- 
gum qni in rebns Propertianis versetur, segerrime offendi putamus.

Talibus in rebus, qnse ad speciem pertinent, consensionem 
editorum e re esse arbitramur. Quare mihi haud inutilem operám 
snscepisse visus sum, cum disserere conarer carmina Propertii

’) Catulli Tibulli Propertii carmina ed. Lucianus Maeller. Lipsiae 1880.
*) Videa8 velim dissertationem Humma religione oompositam C. Kirch- 

neri, quse inscribitur: De Propertii libro quinto capita sex. Wismar 1882. 
lile computationem Lachmanni recepit numerisque editionis Muelleriana* 
nncis comprensis utitur, quod adnotare non erat superfluum.

Robertus Scharf autem in «Qusestionibns Propertianis* (Halis Saxonum 
1881) p. 5. se nmneris Muellerianis uncinulis non inclusis usurum prae- 
raittit. — Auctor dissertationis summa industría confectae, quse inscribitur: 
•De fabulis Propertianis* scripsit Augustus Ottó. (Vratislavise 1880) p. 3. in 
adnot. 4. numeris se usum esse Luc. Muelleri non inclusis confitetur. — 
Luc. Mueller ipse autem in indicibus editionis suse semper numeros uncis 
non clausos adscripsit.

Disputatio K Voigtii (Helsingforsise 1872) verbosissima cDe quarto 
Propertii libro* numeros editionis Hertzbergianae revocat. Nuperrime autem 
Antonius Marx: «De 8. Propertii vita et librorum ordine temporibusque* 
(Lipsise 1884) p. 5. adnotat se Hauptii recensionem a. 1879. a Vahlenio quar* 
tűm editam usurpasse.

Quid ? quod editio Bsehrensii, quse a. 1880. in publicum prodiit, reidens 
Propertii carminum digestionem Lachmannianam, numeros codioum recepit* 
quorum si auctoritatem sequi malimus, quid est quod locos laudari ex edi
tione Bsehrensiana nos vetet?

Philologiai Közlöny. X. 5. 33
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498 JOANNES DE PRUZSINSZKY.

quomodo deberemus via ac radoné quae vocatur phüologica-critica, 
in libros dividere ad eum finem, u t inter editores tandem ali- 
quando concordia fieri posset.

Constat enim inter omnes, Carolum Lachmannum prím ám  
in recensione a. 1816. edita codicum auctoritate spreta libros 
quatuor in quinque digessisse.

Argnmenta tria, quibus hanc rém novam affabre firmare 
studuit, praef. p. XX ss. leguntur. At facillime intellegitur Lach
mannum ipsum et quibus nova placuerit computatio, grayissimum 
duxisse et duoere id quod apud Propertium in secundo libro tra- 
dito legantur versus: (cf. ed. Lacbm. III. 4. 9— 10.)

Sat mea, sat magna est si trés sint pompa libelli,
Quos ego Persephonse maxima dona feram.*)

Hős quidem — ut ipsius Lachmanni utamur verbis — non 
ad secundum séd ad tertium librum pertinere ipsa eorum sententia 
arguit.

Fulgentii auctoritati, ut videbimus, iusto plus tribuens et 
Ovidii versus (Trist. 11.461) secus interpretatus (p. XXI), aliquot 
lacunas in illis carminibus interrupto filo passim se prodere sta- 
tűit. Accedit etiam quod secundus Propertii liber misera condi- 
cione ad nos pervenit, quam rém bucusque nemo negavit.

Lachmannus proprio arbitrio nisus et libidine quadam (sít 
venia verbo) adductus affirmare et constituere pergit. Elegiam 
cuius initium :

«Sed tempus lustrare aliis Helicona choreis* etc. (ed. L. III, 
1. 1 ; ed. B. II. 10. 1) alibi quam in capite libri Augusto dedicati, 
poni non potuisse deciarat.

His omnibus, qua solebat gravitate, constitutis (p. XXIII) 
ad exitum pervenit: «Quid dubitamus igitur, — ait 1. 1. — quin

*) C£ etiam ed. Bsehrensii II. 13, 25—26:
«8at mea sic mágnást, si trés sint, pompa, libelli» et quod Birtius 

seribit in Mus. Bhen. 1883 (XXXVIII. p. 219 adnot. 2: Die Ueberlieferung 
ist einzig die: «Sat mea sít, magna si trés sint p. L* Versum propter ratio- 
nes metricas ab interpolatoribus Italicis mutatum esse dicit, qua re minimé 
opus sit, cum simile quid legatur 1. V. (IV.) 5. 64:

«Fer tenues oasa sunt numerata cutes». Etiam nobis, quod Birtius 
velit magis arridere; Hbenter fatemur.
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DE PROPERTII CARMINIBUS. 499

liber tertius ab eo carmine, cuius hsec particula superest, initium 
cepiese, sequentes autem libri, qui adhuc pro tertio quartoqne 
habiti Bánt, quartus quintusque numerari debuerint ?»

Numeros distributionis Lachmannianae, quantum scimus, 
solum pauci editorom receperunt; *) nihilominua Teuffel in 
hist. litt. Rom. et Löbker in lexico rerum antiquarum et alii qui 
citant Propertii verba, bona fide sequuntur Lachmanni auctoritatem 
et elegiacum Romanum quinque libros composuisse credunt.

Hac de re Lucianus Muellerus insolita disputatione egisse 
mihi videtur. Pluries dubitationem suam aperűit, neque potuit 
omnino scrupulus quidam ex animo evelli, tamen Lachmanni 
computationem in quinque libros recepit et p. XIII prsef. ita facit 
quaeetioni finem: «Itaque omnibus quae considerari debuere 
momentis cum cura (!) pensitatis Lachmanni librorum divisionem 
retinendam esse existimavi.# — Disputationem ipsam quasi defes- 
sus his verbis cacum inat: <tSed iám satis superque dictum de re non 
ita gravi», quem sonum nobis simillimum videri vulpi in fabula 
(oiupaxéc eioiv) non negamus.

Quomodo potest, quseso, editor tale quid dicere? Qui fere 
ubique unam vei duas litteras emendare sólet et debet, nonnun- 
quam autem de unius vocabuli emendatione vei permutatione 
totas paginas complet, divisionem qu® ordinem traditum per- 
turbet carminum, rém non ita cjravem iudicat. Nempe, ni fallimur,

■■') Fateor me minimé intellexisse quod Birtius scripsit in libro: Das 
antiké Buchwesen in seinem Verhaltniss zűr Litterator Berlin 1882 p. 415: 
•seitdem (se. seit Lachmann) záhlen beste Eenner des Dichters gegen die 
handflchriftliche Autoritat vielmelír 5 Properzbüclier», neque quod Marx 1. L 
p. 74. dixit: «Omnes fere editores Lachmanao adstipulati sunt.» Oblitus 
est herele Faldami- et Hertzbergii, qui vei maximé imbuti erant poesi 
Propertiana, tamen utrique Lachmanni divisionem repudiaverunt. At eius- 
modi qusestio modo criticum poscit, eumque nuperrime invenit Bsehrensium. 
Prseter illám editionem a Hertzbergio Halis Saxonum 1843 einissam, et 
Paldami, quae a. 1827 prodiit, commemorasse satis habeo: Sext. Aur. Prop. 
libri IV. rec. et ill. Hoffmann-Peerlkamp ed. et praefatus est J. C. G. Boot. 
Amstelodami 1865. et nuper, ut prsetermittam recensionem Dominici Caruttii 
Hag% 1869 editam, A. Palrner in editione (Londinii 1880) in viam relictam 
rediit. Imo etiam summáé auctoritatis existimator J. Valilenius, ut ex anna* 
libus Fleckeiseni nunc comperi (cf. 1882 p. 862 ss. K. P/Schulze et Monats- 
berichte dér Berliner Akademie 1881. 1882.) iterum distributionem in qua
tuor libros praeferendam esse ducit.

33*
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500 JOANNES DE PHUZ8IN8ZKY.

non ita ex animi sententia, quam novandi et renovandi cupidine 
adductue obtinuit Lachmanni digestionem.

Baehrensius plus tribuens codicum scriptorum, qui m odo 
quatuor libros exhibent, quam Laohmanni soli auctoritati, in viam 
bis relictam regressus est, eiusque rei in praefatione longius 
reddidit rationem.

Rationibus quae (p. XXXVIII) profért permotus, totam libri 
secundi particulam, quse a cárm iné fere septimo incipit et usque 
ad decimi tertii finem pertinet, hinc removendam et volumini 
tertio reddendam esse censet, et quantum quidem temporum 
rationibus non repugnet, inter el. 19 et 20 libri tertii inserendam 
esse suspicatur.

Quae coniectura etsi non multo superat Broukhousii et Bero- 
aldi sententias, qui elegiam II. 13 (ed. B ; III. 4 et 5 ed. M.) ex 
tertio volumine casu quodam in secundum delatam esse arbitraban- 
tur, tamen negari non potest, legibus artis criticae melius conve- 
nire arbitrium Baehrensii, qui codicis veterrimi (archetypi) non- 
nullas paginas permutatas esse’ eumit, cum quse critici illi anti- 
qui, affirmen, credere nonjpossimus.

Eandem quaestionem tractavit etiam Voigtius dissertationis 
Bupra commemoratae p. 3— 11.

Etsi in universum, quantum ad finem disputationis pertinet, 
me cum illő facéré confiteor, modum ipsum procedendi et totam  
ratiocinationem me minimé probare non negaverim.

Cum enim per longum et latum demonstrare vult, ultimum 
Propertii carminum librum poetae non esse abnegandum, prte 
ceteris occasionem arripit, u t se iure de quarto (non de quinto> 
libro Propertii disserturum esse ostendat.

Voigtius quoque memóriám codicum defendit et argumenta 
Lachmanni illa tria infirmare stűdet. Argumentum primum et 
tertium debilissimum Hertzbergii vestigia premens satis superque 
refutavit, séd vadum illud «trium libellorum» transgredi non 
potuit. Verbositas Voigtii iám ab aliis vituperata tantum abest u t  
summám illám argumentationis Lachmannianae vim tollat, ut etiam 
nos, qui codicum fidem teneri velimus, prius Lachmanni senten- 
tiam artificio compositam recipiamus, quam talem argumentandi 
rationem inauditam probemus. — Videamus igitur ipsum Voig-
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DE PROPERTII CARMINIBUS. 501

tiu m ! Postquam duobis illis argumentis Lachmanni (primo et ter
tio) ne ab aliis quidem múltúm tribui, qui eum re ipsa sequan- 
túr, pronuntiavit, iám ad trés illos libellos debellandos cingitur. 
Aliud esse librum aliud libellum magna voce clamat.* Ut mit- 
tamus rém notissimam, quod subBtantivum deminutivum «libel- 
1u b » latiore sensu occurrere soleat, audiamus Voigfcium, qui ita 
pergit rém institutam tractare. — Apad Propertium, qui cum 
quinquieB libellum dicat, nusquam ita dicat pro libro, ut cer- 
tum numerum Bingularum elegiarum in unum volumen redac- 
ium  simulque editum complectatur, certe nusquam necesse esse 
eam vim huic voci subiciamus, at esse ubi nullo pacto possit esse 
subiecta, affirmat

Negari non potest, opinor, quin locis qui sequuntur 1 .11.19 
(ed. B. et M.):

•Ignosces igitur, si quid tibi triste libelli 
Attnlerint nostri* etc.

et II. 25.3 (ed. B ; IIL 20.3. M .):

•Ista meis fiet notissima forma libellis»

et IU. 2 .1 5 (ed.B; IV. 1 .55 .M .):

•Fortunata meo si qua es celebrata libello»

sub voce libelli etiam singula carmina vei opera ipsa Propertii pos- 
sin t intellegi. Vocabulum eodem sensu satis trito, fere vicies légi 
apud Martialem et stepius apud Ovidium aliosque, quis est qui 
nesciat ?

Cf. Martialis epigr. 1 .29:

•Fama refert nostros te Fidentine libellos 
Non aliter populo quam recitare tuos*

et IV . 82. fHos quoque commenda Venuleio Rufe, libellos•, IX . 81. 
«Lector et auditor nostros próbát, Aule, libellos* et XXII. 95. VIL 
52. Eodem numero singulari legitur V. 86.1. «Laudatus nostro qui- 
dam Faustine libello* et permultis aliis locis (cf. I I I .68 ; YIL 90; 
III. 99) semper pro carminibus vei pro operibus dicit hic libellum 
illic libellos et nonnunquam librum vei libros, ut epigr. IV . 83: 
«Plena laboratis habeas cum scrinia libris*.

Conferas velim etiam apud Ovidium locos, quos mibi execripsi:
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502 JOANNES DE PBUZ8IMSZEY.

Trist. IV. 1.1. «Si qua meis faerint, u t erunt, vitiosa libellis* 
et epist. ez Pon to : I, 1 .3 . «Si vacat, hospitio peregrinos, Brute 
libellos Excipe* etc.

et epist. ex Ponto: IV, 2. 3. «Cuius adhuc nomen nostros 
tacuisse libellos* ubi item simpliciter pro operibus vei carminibus 
dici libellos manifestum est.

Quin etiam Martialis vocibus chartae et paginae utitur 
ssepissime pro operibus.

E t in transcursu commemoro libellum singulari numero 
etiam pro unó carmine poni apud Martialem et pluries apud 
Statium, velut Martialis 1.38:

«Quem recitas meus, o Fidentine, libellus* et XI. 108: 
«Quamvis tam longo possis saturesselibello*

Séd cum idem Martialis scribat VIII. 3 :
«Quinque satis fuerant: nam sex septemve libelli Est nimium* 

vei XI. 107. 4.
«Perlegi libros sic ego quinque tuos* vei XII. 5. -Longior 

undecimi nobis decimique libelli Aratus labor*
cumque item vocabulum libri singulari numero usurpari ani- 

madvertamus in epigr. VII. 81: «Triginta toto mala sunt epigram- 
mata libro* vei XI. 107. 1 «Explicitum nobis usque ad sua cornua 
librum*, — discrimen illud quod statuere voluit Voigtius, non ita 
magni momenti esse apparet. Librum et libellum, vei si ita piacet, 
libros et libellos, si me quaeris, promiscue sine ullo discrimine usur- 
patos esse existimo. — Accedit etiam, quod Voigtius ipse aperit, 
apud Propertium II. 1. 2. et IV. 7. 50 (ed. B.; V. 7. 50. M) vocem 
libri similius libello poni, vei ut ipse apertius dicam unó eodem- 
que sensu latiore adhiberi librum quo alias libellum.

At Voigtius nunc profért in lucem sententiam suam. Quia 
Propertius alias trés pro nonnullis vei paucis dicat, ergo trés libeüi 
pro nonnullis carminibus possint accipi: id est quod erat démon* 
strandum. Quam ratiocinationem risum moventem nobis minimé 
arridere confítemur.

Si quis trés libellos seribit, non opus est hariolationibus. 
Velim Vogtius sibi persuadeat etiam Propertium, II. 24. 1 (ed. B. 
III. 18. 1. M) sub vocabulo libri aeque ac nostro loco sub «libellis* 
intellexisse totum volumen carminum, suoque iure usum fuisse, 
dummodo rés metricae ita poposcerint, substantivo libri numero
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DE PROPERTII CARMINIBUS. 503

eingulari, quod sine ullo intellectus discrimine promiscue adhibitum 
apud scriptoree invenim us.x)

Trés libellos ubique trés libros signifícare Ince clarius est, 
cuiu8 rei veritatem infirmare haud prorsus possunt nugae, quae 
1.1. p. 11 . legimus. Ut enim usum Propertianum nominis numeralis 
«tres» demonstret, sic seribit (1. 1.): primum proprie (se. adhibet 
Propertius) ut trés dicat, quia in rerum natura sint totidem; 2. quod 
sacer est numerus in religionibus; 3. aliquoties dicuntur trés ad 
parvum quendam numerum significandum.

Quse affirmationes suo loco expositae per se non est cur in 
dubium vocemus, séd cum tali, quse omni iudicio careat, ratione 
coniunctse ad absurdum ducant uecesse est disputantem.

At memini me supra totam argumentationem inauditam di- 
xisse. Non recte hoc fecisse confiteor, quia nisi me animus fallit, 
philologi eandem rém iám a Nobbio expositam audiverunt. Cuius 
quidem ad hanc rém sententiam haud pláne növi, quia opus illius 
viri inspicere mihi non licuit, séd Hertzbergius (Qusest. Prop. p. 214) 
eundem Nobbium vehementissime castigat, cum prseter alia sic 
seribat: «Sed nóvum et pláne inauditum Nobbii commentum est
q u i___ut libellis non amplius libellos, tribus non trés signifícari
iubeat*.

Quod maximé in Yoigtium cadere quis est quin existimet ? 8) 
Argumenta igitur eiusmodi, quae a faisis principiis profecta crucem 
stirpitus evellere conantur, omnino reieienda sunt, etsi ex altéra 
partenegari non potest, otresillos libellos# quia in secundo libro 
leguntur, suspicionem fere omnium editorum merito movisse.

Barthius saeculo superiore in jJnef. suse editionis p. LXXXIII 
a. 731/23 Propertium elegiarum librum secundum una cum tertio

1) Quamquam pneoeptom illád a Birtio (Antik. Buchw. p. 420. adnot. 1.) 
propositum: «libellus ist ausser bei Statiua stets etwas raumlich Selbst- 
standiges, bedeutet nie ein Gedicht als Buchtbeil* vix potest teneri, tamen 
supcrfluum esse mihi quidem videtur, quod Marx (diss. p. 78) strenue démon- 
strare voluerit, versum illum etiam ita, ut Voigtius eum interpretari stu- 
duerit, formari potuisse ab ipso poéta, si rés ita poposcisset.

a) Cf. etiam editdonem Paldami (Sexti Aurelii Propertii carmina. Halis 
Saxonum 1827) p. 21, ss.
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504 JOANNES DE PRUZ8INSZKY.

(ut in codicibus et a Bsehrensio distribuuntur) publici iurís fecisse 
iudicavit, qua in re ne Lachmannum quidem repugnare comperi- 
mus, qui totus cum Barthio facit, cum p. XXVII. praef. sic scribat: 
«tantum constat nullum iuveniri carmen nec in tertio nec in quarto 
(recensionis scil. Lachmanni) posterius a. 731/23 scriptum* quam 
rém nos quoque totam amplectimur.1)

Quodsi autem trés ilios libros Lachmanni (II., III., IV.) ad 
codicum fidem in duos reducimus et duos, non trés libros una et 
coniunctim editos esse ponimus, et Barthii premuntur vestigia, 
neque Lachmanni opinioni in hac quidem re repugnare videmur.

Séd quaestio a Lachmanno proposita nodusque, quem ille 
dissolvisse putabat, nuperrime a viro quodam doctissimo iterum 
excitabatur, qui hypothesim Lachmanni non satis • firmám esse 
animadvertit, quse adminicula aliunde sumenda desideraret.

In opere summa diligentia et religione, hic illic ingeniose 
composito, quod inscribitur: Das antiké Buchwesen etc. (cf. supra) 
Birtius eruditum criticum se praebuit quaestionis baud sane facilis.

Séd iám cum in lucem publicam emissus esset liber, non 
defuerunt critici intellegentes, qui veri videndi cupiditate ardentes 
non paucos inesse errores statuerunt, auctoremque ipsum errori- 
bus implicitum a verő nonnunquam abduci, hic-illic vera cum fal- 
sis confundere et speciosiora quam veriora affirmare existimarunt.

Ut aüos prieterinittam videas velim quod scriptum est a 
viro eruditisBimo E. Rohde : Goettinger gel.Auz. 1882.49. p. 1537.

Argumentis refellit hic vir severas illas distinctiones 
(p. 1541) a Birtio prolatas et suo iure dicit contra modum, quem 
voluit B., voluminis maximum ét minimum *), cum discrimen inter

x) Hoc loco conunemorandum esse puto Laobmaunum p. XXVIL 
haud sane rectissime Barthiuin tertium et quartum librum (Lachm. se. edi
tionis) una editos affirmantem fingit, quod per se veruni, verbis minus aptis 
expressum esse videtur. Bartliius enim tertium recensionis Lachmannianae 
librum non novit, séd Lachmannus re non satis definita infírmitatem bu» 
hypothesis affabre texit, cum eum propter el. II. 24 (ed B; III. 18 M.) 
trés libros una editos necessario sumentem videamus, quod per se non ita 
simile veri es6e nemo non animadvertit.

3) «Maximai- und Minimalgranze des Buchumfanges.*
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DE PROPERTII CARMINIBUS. 505

hős duos nimium esse putet (cf. p. 1551: Von diesem Maximum 
liegt nun aber das Minimum des Buchumfanges erstaunlicb weit) 
interque volumina unius eiusdem operis maximum nonnumquam, 
quantum ad ambitum, discrimen intercedere demonstret.

Operae pretium est inspicere, quod alius vir doctrina instructus 
iudicavit. Etiam H. Landwehrx) haud pauca vocat in controver- 
siam et Birtium adnotationibus grammaticorum plus tribuisse 
ostendit, quam quod imprimis eius officium fuerat, ipsis monu- 
mentis litterarum antiquarum. E t qui modo librum Birtii illu- 
strare, non recensere conabatur K. Hamann s) tertiam partém 
operis, ut Bupervacaneam abscindi vult. Yix aliud videtur signifi- 
care vir summo ingenio praeditus Wilamovitz-Moellendorf cum 
Birtii opus fiivá xaxóv appellarit. 8)

Séd argumenta ipsa, quse Birtius ad arbitrium suum (de 
modo voluminis destinato) corfirmandum protulit, quod sciam, 
adhuc nemo doctuspro merítő examinavit, quamquam ea per se tam 
debilia esse mihi videntur, u t vix digna esse ducam, quse serio 
refutentur. 4)

Adnotatione quadam levissima (Ant. Buchw. p. 129) intro- 
ducit rém : «Schon eine Jiüchtige Beobachtung lehrt, dass die 
Papyrusrolle dér Altén nicht unbegrenzt gross sein konnte* et 
miro modo iám (p. 132.) deciarat suam sententiam sine ulla 
haesitatione:

«Nach dem Maximalumfang dér Bollen, wie sie die Fabriken 
lieferten, musste sich jeder Autor richten und an denjenigen, 
welcher mehr ediren wollte, trat in dieser Gestalt dér Zicang dér 
líaumtheilung nothwendig heran.»

Ni fallor Wilamovitz-Moellendorf huc spectat, cum (1.1.) sibi 
constare pronuntiavit, etiam antiquissimo sevo scriptores, non biblio- 
pegos confecisse libros.

Pliilol. Anz. 18S4 p. 357.
*) Philol. Rundschau 1884. p. 1177.
8) Philol. Untersuchungen herausgegeben von A. Kiessling u. U. von 

Wilamovitz-Moellendorf. Siebentes Heft: HomerÍBche Untersuchungen p. 
369. adnot. 47.

4) Leviter tetigisse rém mihi videtur Bsehrensius in : «Das antiké Buch- 
format dér römischen Elegiker.» Fleckeiseni ann. 1882. XXVIII. p. 78S. 
ubi légi túr: «wenn nicht diese ganze Birt'sche Theorie eines Versmaximum’s 
auf schwacher Basis beruhte.»
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Nihil verő discriminis ínteresse inter volumen antiquum e t 
lectum Procrustis e p. 134 (Ant. Buchw.) comperimus, ubi legitur: 
«Die Enge dér Eolle konnte dann freilich für geicisse Theile Auslas- 
sungen oder eine grossere Knappkeit dér Fassung hervorrufen, als 
Bachgemáss scheint. Beichte umgekehrt dér Stoff nicht, so halfen 
Excurset.

At videamus iám argumenta, quibus exorsus nova h©c mira- 
cula statuit Birtius, quse ut dicitur a priori reicienda videbantur cri- 
ticis. Bcriptores ipsos deciarat B. (p. 147) adnotationibus parvulis 
extremo libro adiectis significare, librum antiquum fínes certos cer- 
tumque modum habuisse, quem fideliter servare unicuique scriptori 
cur® fuerit.

Velut Cicero de inventione I. fin .: «huius voluminit magni
túdó longim processiti ;

vei Cornif. ad H erenn,: *quoniam satis huius voluminis 
magnitúdó crevit, commodius est in altero libro de ceteris rebus 
exponere* et (Ant. Buchw. p. 149):

Dionys. H a l.: «iva ^  jiaxpóiepoc ro ö  ő é o v i o ? o  Xó̂ o? 
*févottó

Varró 1. V : «neque si amplius velimus volumen patictur*, et 
quod plurimi facit B irtius: «modus ille destinatus», qui apud Quin- 
til. 1. IX. et August. civ. dei V. fin.*) et apud alios legatur. Haec et 
quae (p. 148) Birtius protulit exempla, quibus, ut alias aliis, iusto 
plus tribuit, ad unum omnia levissima sunt, quia nihil aliud dicunt, 
nisi quod scriptores nostrae aetatis, cum «rem copiosius tractari 
operis ambitum non pati» adnotent, quod ipse Birtius fecit (Ant. 
Buchw.) p. 388. adnot. 1, ubi leg itur: «Die náhere Begründung für 
das Vorgetragene, soweit es von Kiese abweicht, würde grösseren 
Raum erfordern, als uns kiér offen steht.n Nescio qua necessitate 
ooluminis sit coactus Birtius, ut tale quid adnotet. Cur, qussso, 
velit igitur scriptoribus antiquis necessitatem quandam cogentem 
affingi, quse scriptoribus praescripserit: hucusque neque u ltra ! — 
Séd B. ipse non potest quin (p. 293) octo exempla affér at, quse 
maximo illi et minimo modo voluminis repugnent. At fór* 
tasse si operae pretium esset, numerus exemplorum augeri

Cf. etiam p. 147 : «Diee Raummass vor allém durcb eine nicht 
überschreitbare Maximalgrösse, doch aber auch durch eine Minimalgrenze 
bestimmt: dies ifit was Augustinus den modus volnminis nennt.»
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posset. Limitem illum quadringentorum et nonnunquam sex- 
centorum versuum, qui intersit inter maximum (1100 versuum) 
et minimum modum (plerumque 700, interdum 500 versuum) ni- 
mium esse iám E. Rohde censuit (1.1. p. 1551), isque nos monuit 
etiám aliis locis interesse discrimina inter ambitum voluminum 
singulorum unius eiusdemque operis. *Solchen Scbwankungen 
gegenübert, — seribit hic vir doctissimus, ni fallimur, rectissime 
•wird es doch schwer. recht ernstlich an den Zwang zu glauben, 
den die Papierfabrikanten und ihre Normalrollen auf die Autoren 
ausgeübt habén sollen* et paulo inferius: «Wenn dasselbe Werk 
Bánde bald zu 600 bald zu 2000 und mehr Zeilen aufwies, so muss 
doch wohl eher dér Autor auf den Buchhándler, als dieser auf jenen 
einen Zwang ausgeübt habén.»

Séd omnia libenter Birtio ignosceremus, nisi inventione sua 
captus eo ivisset intolerantiae, ut seriptores antiquos innocentes, 
qui illi repugnare ausi essent, verbis gravissimis increparet imme- 
ritoque castigaret.

Tale quid ne fiat philologum vetare oportet. — Videas velim 
(Anfc. Buchw. p. 294.) ubi Horatium inepte fecisse iactat Birtius, 
qui carmina trium librorum priorum, quse 2462 versus exhibeant, 
sic distribuerit, ut liber secundus tantum 572 versus contineat.

E t non absimili temeritate tractat (p. 334) Oharisium et Dio- 
medem, apud quos, ut ipsius revocem verba: «man von einer 
geradezu barbarischen AequabilitatsverletzTmg sprechen kann.» 
Neque magié blanditur Prisciano, cum eum nihil respicientem 
(rücksichtsios) vituperet. Utque rei odiosae finem faciam, Ovidium 
ipsum, cuíub verba ad inventum suum non quadrant, invita Mi
nerva tractans ita seribit (p. 347): cer (scil. Ovidius) fiunkért so 
naiv* etc., denique omnia verba huc redeunt, Birtium ad praeci- 
piendi rationem delapsum esse in illos, quorum praeceptis solis obse- 
qui uniuscuiusque philologi summum officium esse debet.

Quae cum ita sint, non est pláne mirandum, quod existima- 
tor quidam tersissimi ingenii, Wilamovitz-Moellendorfium dico, 1.
1. p. 369. adnot. 47. breviter ita tulerit iudicium de libro Birtii cete- 
roquin accurate seripto: «dass ich die durchschlagenden Gründe 
anführe, geschieht, weií möglicherweise jemand die Ausführungen 
des Birt’schen jiéva xaxóv für mehr hált als Spinneweben.» — Yix 
magnós spiritus mihi sumens videbor igitur aliorum spiritus re-
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pressurus, qui Be elatius gerant,1) si Birtii inventiouem fíetam magis 
quam comprobatam, quantum ad libros Propertii distribaendos 
pertineat me nihil eurare pronuntio.

Séd tempas est hypothesim Lachmanni a Birtio alioquin in- 
geniose defensam oeulis perlustrare. In Ant. Buchw. (p. 423.) Bir
tius monobiblon (libr. I.) et tetrabiblon a Propertio editas esse 
8umit, quae posterior libris 1L III. IV. codicum contineretur. Horum 
librorum secundum a Lachmanno dissectum Birtius e primo et 
secundo libro tetrabibli illius sumptae coaluisse credit, itaque in 
duas partes digerit, u t singuli tetrabibli libri, 

primus e vereibus 354 
secundus« • 1008
tertius « « 990
quartus « « 954 constet. Quo facto laetissimus ex-

clamat (p. 422): «jetzt erst haltén sie allé (se. libri trés ultimi) den
obligaten (!) Umfang des Gedichtsbuehes inne. » De ambitu quem 
vult illő destinato, quid sit iudicandum, iám scimus; si autem unó 
aspectu intuemur librum tetrabibli Birtiani primum, Birtium illius 
fere duas partes (circiter sexcentos versus) amissas sumere coactum 
esse intellegimus, quod statuere et affirmare per se facillimum qui
dem, séd nodum solvendum novo addito nodo magis intricari, 
non dissolvi nemo non videt.8)

Nodus ille, quem a Beebrensio dissectum esse reprehendit 
Birtius (Mus. Bhen 1883. XXXVIII. p. 197 et ss.) tantum abest 
ut expediatur, ut nuperrime fidelissimus eius Batelles (Fleckeiseni

l) Imprimis nuper Aug. Ottó in Fleckeis. ann. 1885. p. 411 et b s . 

(Die Unvollstándigkeit des zweiten Buehes des Propertius und ihre Ént- 
etehung) de digestione Lachmanniana, at de re oonfeota audet loqui, cum 
seribat: «eines dér sicbersten Ergebnisse dér neuesten Forschung über die
Textgescbicbte des Propertius ist die Entdeckung Tb. Birts’ ele........... da-
durch ist mit einem Schlage dér alté Streit, ob Prop. vier oder fünf Bücber 
liinterlasssen, auf die einfachste Weise geschlichtet» etc.

Multo modestius et verius aperit de bac re sententiam B. Ebwald: 
(Philol. Anz. 1883. p. 838.), cum ex ingeniosa divinatione ortum esse dixerit 
Birtii inventiuu (geistvolle Yennutbung).

*) Quamquam, ne rém secus interpreteris non poasum quin adiciam, 
quod partém priorén) libri codicibus traditi secundi, non pláne intactam 
esse iniuria temporum, hodie omnium, qui de bac re egerunt, criticorum 
in consensu sit.
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Ami. p. 411 ss.) rém nimiam putaverit, Birtiumque in regionibus 
remotis vagantem sequi negaverit.

Birtius enim (1. modo allato: Bemerkungen zum «ersten 
Buche» des Properz) de statu hodierno libri primi tetrabibli (ed. 
Lachm. liber II.) disputans, novem illa carmina ab existimatore 
quodam veterrimo excerpta esse censetJ) e verő libro Propertiano, 
et id quidem sic, ut excerptor ille singulas elegias fortasse obscoe- 
nas (?) pratermiserit, reliquas autem perfectas et completas in 
suum corpus receperit; non enim esse veri simile,ut tót versus 
iactura excedere potuerinta) affirmat Birtius.

Primum tetrabibli librum brevissimum a librario quodam 
tribus insequentibus assertum brevi cum secundo totum coaluisse 
existimat Birtius.

Aug. Ottó suo iure opinor repudiavit nuperrime (Fleckeis. 
ann. 1885 p. 411—414) hanc opinionem inauditam, quae similitu- 
dinibus (Analógia) omnino careret, ut unus solus liber poetse 
suum excerptorem passus sit, ceterique toti ad nos pervenerint.8)

Ottó alterum quaerit refugium. lile fólia archetypi — et qui
dem rationi Birtianse convenienter plus viginti — excidisse sumit, 
quod cur in dubium vocaremus, non haberemus causam,ni quse- 
stio existeret, num tale quid liceret coniectura loco ponere sine 
ullis argumentis aliunde petitis, necne, ut modo coniecturam aliam 
probemus.

Hoc equidem in medio posuerim.
Tantum constare videtur inter omnes, qui in hac quaestione 

tractanda versabantur, unum alterumve folium circa carmen II. 9. 
laesum vei iactura excidisse, et id quidem veterrimo tempore.

Accedit ad haec, quod Birtius (Mus. Bh. 1883) simpliciter c. II.
11. ante carmen II. 10. poni iubeat, neque rém suffícienter compro-

*) Cf. Ant. Buchw. p. 422: «Es können jene ersten nenn Gedichte
nicht anders als für ein Excerpt gelten.»

*) Mus. Bhen. 1883, p. 211: «Buchverkürzung nm fást zwei Drittheile
(ist) nicht dnrch Ausfall, sondem als bewnsste Aualese eines Excerptors
(zu erkláren.)»

8) Séd ni fallor, ne ipse quidem excerptoris inventor Bibi pláne per- 
suasit hanc rém, quod Ottonem quoque fugisse videtur. Birtium enim
(Mub. Bhen. 1883. p. 211.) scripsisBe videmus: tLiegen uns II. 8. 9 .........
II. 1. 2. 3. (se. elegise libri II. codicum) unverkürzt vor, so muss dér 
grosse Ausfall irn Buchinnen stattgefunden habén*, quod mihi non omnino 
videtur convenire cum eo, quod de excerptore dixit.

DB PROPERTII CARMINIBUS. 509

Digitized by LjOOQ le



510 JOANNES DE PRUZSIKSZKY.

bare potuerit. Quantum ad novam hanc diffícultatem — fateor — 
mihi non persuasit Birtius, quia sonum illum resignationis vei po- 
tius abdicationis (el. H. 11 .) hoc loco comprehendere non possum.1)

Quae cum ita sint, nobis non ita certa et confecta videtur rés 
a Birtio novissime renovata et defensa, ut Ottoni.8) Merita Birtii in 
hanc qusestionem ea re solum leviter minuuntur. Nam nemo umquam 
doctus tam diligenter et accurate perlustravit queestionem illám 
hodie ardentem, quam Birtius, qui rém non paucis absolvit, argu- 
mentis, quae contra dicerent, inconsiderate deletis,8) séd serio ope
rám navabat, ut armis adhuc ignotis cinctus convinceret eorum 
animos, qui hypothesim Lachmanni nihil nisi coniecturam, quae 
verő est, ingeniosam, séd eam debilissimam et magis magisque — 
ut videbimus — attenuato fundamento stantem putabant et for- 
tasse etiam hodie putant. — Novae enim spin© argutiaeque, etsi 
ingeniose confectae, tantum primo obtutu solent piacere, séd in hac 
re tractanda supervacaneae, non est, cur adhibeantur.

x) Iám hic velim adnotare, quod etiam nos — mutatós mutandis — 
ordmem carminum duorum mutandum eas6 credimus, séd pláne aliam 
rationem secuti; séd aexcentos versus aive de consilio — ut voluit Birtius —, 
eive iactura, ut cogitat Ottó, penisse, non habemus ut aumamus ; hoc neque 
petimus neque damus. De ridiculo illő argumento e versibus Ovidiania 
cf. infra p. 528.

s) Ut quidam argumentum Nonii contemni voluerunt, de qua re c l  
infra. p. 525.

3) Idem Aug. Ottó eodem anno superiore (Hermea 1885. XX. p. 552.
et 88.) de ordinis aerie carminum Propertianorum scripsit (Die Reihenfolge
dér Gedichte des Properz), ubi magis quam pár erat vituperat disser-
tationem quandam, quse, etsi ne nobis quidem vitüs erroribusque carere 
videatur, in hac re merítő contra Birtium dicere audebat. (Dissertationem 
puto Antonii Marxii, quae inscripta est: «de S. Propertii vita et librorum
ordine* Lipsúe 1884). Marxius in diss. modo allata argutias Birtii de mono- 
biblo et praecipue de tetrabiblo per se haud sane probabiles nihil addito 
repudiavit. Argumentum afferre me herele non erat opus, quia Birtius 
ipse suam tetrabiblon testimoniis comprobare oblitus est. Séd hypothesim 
Lachmanni, quae Birtio auctore novam formám et speciem induit, tam cer- 
tam esse credit Ottó, ut quae contradicantur, vix putat esse digna quae refu- 
tentur. Qui opinionum commentis Birtii imbui non vult, nostra opinione 
non iure damnatur. Quin etiam id nobis plus valere videtur in disputando, 
quam superbia et pertinacia, qua dissertationem illám tractavit Aug. Ottó.

At placeat sibi in hac re Ottó! Ne tamen credat se alicui persua- 
sisse, quod 1.1. p. 553 contendit, ut singnia Propertii carmina diligenti, utque 
ita dicam, emenso ordine (sorgfáltige und wolil abgemessene Ordnung dér 
einzelnen Gedichte) et (quod quid sibi vellet minus intellexi) serie conveni-
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Reputes quaeso tecum quod hac de parte videmus:
1 . tretrabiblon (sumptam, séd non firmatam),
2. modnm illum d estinatum voluminis, qui an re vera fuerit 

nec ne, pláne incertum et veri dissimillimum est,
3. excerptum illud, quod voluit Birtius, grammatici haud 

probabile,
4. permutationem ordinis carminum II. 10 et II. 1 1 non satis 

probatam. E t cur haec om nia? l)
Quia de tribus libellis legimus in libro secundo !
Altéra ex parte niemoria tradita, quse ubique tam quam murus 

stet necesse est, nisi forte ludibria Dominici Caruttii et aliorum, quse 
has litteras funditus perdunt, probamus. Nihil facéré codicum fidem 
et mutare et distribuere et contaminare et temere conicere hodie 
apud quosdam «ssBculum» putari videtur.2)

Bed summa debetur laus, si recte videó, Birtio, quod ad 
carmen illud II. 10 (ed. B ; III. 1 . M), in quo tota qusestio tamquam 
cardine vertitur, animum attendit. De ratione ingenioque carminis 
permulta protuleruut viri docti, séd quot homines tót sententise. 
Nonnulli initio, alii in exitu mancam esse putabant elegiam, ut 
omnino prsetermittam Heimreichii8) et Caruttii4) conatus.

Sane operse pretium érit unius alteriusve existimatoris opi- 
nionem afferre. Bsebrensius (p. XLI.) ita seribit: «in quo (se. cár- 
mine) Propertius abiecta humili poesi amatoria sese canturum esse 
profitetur Augusti facta, non perfecto id quidem carmine epico, 
séd ut elegis tamen exiguis debitum offerat principi honorem*, 
quod in universum recte se habere nemo non videt. — Lacbman-

enti (angemessene fortschreitende Beilienfolge) in lucem publicam prodiis- 
sent. Hoc quidem «votum separatum* — ut aiunt — vix ulli philologorum 
piacebit. Bectius iudicasse de hac re putamus C. Peterum, in libro: «Rö- 
mi8che Geschichte* inseripto (sub Propertio), ubi omnino in contrarias 
partes disputavit, quod rés ipsa docere videtur.

*) Bectissime, etsi verbis minus lectis dixit Beehrensius «das antiké 
Buchformat* in Fleckeiseni ann. 1882 XXVIII. p. 790: «das wahre Rat- 
termest von ungeheuerlichen Hypothesen, welche Birt hinsichtlich dér Pro- 
perzischen Gedichtsammlung vorgebracht hat.»

s) Cum hsec seribuntur, ad manum est liber inseriptus: Forschungen 
und Entdeckungen zu Horaz von B. Bobrik (Leipzig 1885) in quo temen- 
tatem, qua codicum fides tota perturbatur, nescis utrum rideas an doleas. 

*) Qu*stiones Propertianse ser. Chr. Heinrich Bonnte 1863. p. 28 et ss. 
*) In editione sua, Hagse 18G9 emissa.
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mis ipse in commentarío ad h. el. p. 138: «ab initio carminis ali- 
qua periisse, ipsa verba faciunt fidem* scripser&t. Contra quem suo 
iure dixit Hertzbergius (8. Aur. Propertii elegiarum libri quatuor 
tomus III. p. 120): «Ne carmen capite detruncatum esse Lach- 
manno credas* idemque (tomus I. Quaest. Prop. p. 220): Illám (scil. 
elegiam) a principio mutilam esse Lachmanni rationes minimé 
evincunt.*

Quantum ad tempus^ quo carmen exstiterit, Hertzbergius u t 
videbimus vehementer erravit, cum id anno discidii (ut illi piacúit 
729/25) factum esse credat, nempe quod Propertium poesi amato- 
riae valedicere putaverit. — Lachmannus (p. XXVIL) rectius a* 
730/24 vei 731/23 scriptum esse censuit. Omnino falsé fért iudicium 
Marxius (1.1. p. 35), cum scribat: «carmen III. 10 (ed. Hauptii; II. 
10 ed. B; III. 1. M) dbsente Augusto, ut Cynthiam terreret, eiusque 
amorem recuperaret scriptum non absolutum est* et (p. 83): «du- 
bito num carmen III. 10 editurus fuerit, fortasse non edidisset, ne
...............Augustum Imisse potius quem laudasse videretur.*) Etiam
Marxius hoc carmen minus apte anno 729/25 exeunte scriptum 
esse contendit et iusto initio carere, versusque 21 et rel. secernen- 
dos esse pronuntiat.

Birtius autem tantum versus 7. 8. post versum 20. vult 
transponi, quia ei, quo nunc legantur loco, non pláne conveniant.
— Quod per se mirum nobis non piacere fatemur, praecipue cum 
mendum parvulum in versu 9. latere arbitremur, quod si tollatur, 
versus illi (7. 8.) suo loco prorsus recte se habent.

Carmen ipsum, de quo agitur, in hac qusestione magni mo- 
menti totum exscripsi ex editione Luc. Muelleri:

Bed tempus lustrare aliis Helicona cboreis,
Et campum Emathio iám dare tempus equo.
Iám libet et fortes memorare ad proelia turmas 
Et Bomana mei dicere castra ducis.

s Quod si deficiant vires, audacia certe 
Laus érit: in magnis et voluisse sat est.

Mirandum in modum versatur in errore Marxius, cum paulo infe 
rius de carmine II. 7. tale quid statueret, quod refellere non erat operse pre- 
tium: Quin etiam — ait — carmine II. 7. aperte Augustum irrisit (se. 
Propertius) non Augustum, séd magnum Caesarem eum appellat eludens (I) 
abgentem irrisit (?) non nego, nec credo ipso poéta vivő hoc carmen in  
lucem prodiisse publicam.»

Digitized by LjOOQ le



DE PROPERTII CARMINIBUS. 513

Aetas príma canat Veneree, extrema tumultus.
Bella canam quando scripta puella meast.
Nunc volo sub ducto gravior procedere voltu,

10 Nunc aliam citharam me mea Musa dooet.
Surge, anima, ex humili iám carmine, sumite vires, 
Pierides: magni nunc érit oris opua.
Iám negat Eupbrates equitem post terga tueri 
Parthorum et Crassos se tenuisse dolet: 

is India quin, Auguste, tuo dat collá triumpho,
E t domus intactae te tremit Arabiae:
Et eiqua extremis tellus se subtrahit oris,
Sentiet ille tuas postmodo capta manus.
Haec ego castra sequar: vates tua castra canendo 

ao Magnus erő : servent hunc mihi fata diem 1*)
Ut caput in magnis ubi non est tangere signis. 
Ponitur hic imos ante corona pedes,
Sic nos nunc, inopes laudis conscendere culmen, 
Pauperibus sacris vilia túra damus.

25 Xondum etenim Ascraeos norunt mea carmina fontes, 
Séd modo Permessi flumine lavit Ámor.

Eadem particula initio versuum duorum 9. 10. iám Baeh- 
rensio et Birtio displicuisse videtur, cum ille v. 10. «iamque#, Bir
tius (Ant. Buchw. p. 417) in parenthesi «namque» pro coniunctione 
«nunc» proposuerit. Séd ni fallor morbum ipsum sincera parte 
non bene tacta sanabant. Quodsi me audias, versu 9. illám parti- 
culam *nunc» in *tunc» mutandum esse affirmaverim. Poéta enim 
v. 8. promittit se bella canturum, si puellam satis celebrarit.2) Tunc 
velle se «subducto gravior(em) procedere vultu», nunc verő aliam 
citharam se Musam suam docere, carminaque sua nondum novisse 
Ascrseos fontes (v. 25) libenter fatetur. Neque minus etiam v. 12. 
pro «magni nunc érit oris opus* tunc est scribendum; mendum 
enim hoc loco multo facilius potuit irrepere.

Valde miror, quod hoc loco, quantum scio, nemo doctus intel-

*) Lacunam, quam post v. 20. voluit significari Muellerus, nihil nisi 
trés asterisci demonstrant.

*) Hoc enim loco * quando* solum vi temporali, non causaU usurpatum, 
idem signifare ac: •quoniam* iám Birtius (Ant. Buchw. p. 416) rectássime 
adnotavit.

P h ilo lo g ia i K ö tlöny . X . 5. 34
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lexit, quam ridiculus fuisset poéta, si duos suos diatichos * magn i 
oris opus• appellasset idcircoque ae nunc «aubduoto vultu proces* 
aurum esse* clamasset.

At quaeso, si hoc nunc facéré voluisset, cur erat opus id unó 
toto versu praedicare ?

Elegiam ipsam si sine ullo iudicio prseoccupato perlegae, 
nihil invenie8 nisi quod poéta divum Augustum summa dignitate 
prseditum, qui iám maxima floruerit glória, propter merita in rém 
publicam domi militi&que immortalia, a poetis tunc temporis 
sempiternse glóriáé commendatum et laudibus quam maximis ela- 
tum, tandem aliquando }>ro facultatibus celebrare constituerat.

Vi quadam morum (erkölcsi kényszer, moralischer Zwang) 
impul8us celeriter animadvertit se in hac re laudatoria, quia hucus- 
que totus in poesi amatoria versatus sit, minus valere, quare plue 
promisisse quam fecisse satis habét.

Séd tantum opinor constat, levitatem laudis duobus tribusve 
distichis expressse, quam ipse poéta «vilia túra* esse dicat, ab eo
dem poéta magni oris opus dici nunquam potuisse.1) Quibus 
positis versus illos a Birtio transpositos non habeo cur sede ge- 
nuina moveam, cum multo magis eos illic rectissime se habere cre- 
dam. Yix enim incepit cantare, iám vires deűcere sentit et monet 
poéta lectorem, ne múltúm nunc exspectet a poéta iuvene (aetas 
prima) polliceturque se ipsum postea virum magis vei senem can- 
taturum esse rés ab Augusto gestas. Séd ne poétám ne voluÍ8se 
quidem cogitet (imperator scil.), nunc brevissime comprehendit 
facta Caesaris immortalia, sperans se olim re vera magni oris ope- 
ris auctorem ipsum quoque magnum főre, si modo di illum diem 
sibi 8ervarint. Utrum Propertius hoc suum propositum assecutus 
sit an morbo implicitus prsematuraque morte impeditus consilium 
peragere non potuerit, haud prorsus scimus, quamquam hoc nobis 
veri similius esse videtur.2)

Etiam particula illa adversativa «Sed nunc* (init. el.) a  
quibusdam non intellecta efifecit, u t initio carere putarent elegiam.

x) Kescio an Marxio tali ratione visus sit Propertius Augustum lusisse 
potius quam laudasse.

*) Fuerunt enim viri docti qui carmen ipsum mancum et'mutilum 
esse putarint, nempe öblíti, quod ipse poéta summa modestia nunc tale 
quid non posse aperte pronuntiaverit.
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Quantom nobis videtur, in coniunctione ted cum ntmc coniuncta, 
vis inest qusedam adhortativa et pláne convenit ei, qua fuerat 
poéta, condicioni, qui fortasae iám ssepius conabatur Augustum 
celebrare, séd propositum quominus perageret, hucusque lusus illi 
amatorii impédiebant. Cum autem Ceesar Arabiam ipsam subegis- 
eet, iám fíeri non potuit, quia imperatorem triumphantem, ne ille 
a se omnino neglectus videretur, pro viribus salutaret. — Causam, 
si quaeras, cár tardarit rém tam diu poéta, prueter amorem versus 
ipsi summa modestia compositi aperiunt, cum bis terve fateri poé
tám videas, se propter inopiam ingenii (cf. laudis inops) et quod 
carmina Ascraeos fontes non noverint, nunc satishabere, u t tantum 
coronam parvulam ponat ad imos imperatoris pedes; at si Parcse 
sibi pepercerint, castra divi Augusti canendo semet ipsum quoque 
celebratum iri sperat. — Omnia igitur praeter mendum illud scrip
tum facillimum , mihi recte se habere videntur in hoc carmine. Car
men occasione sollemni arrepta conscriptum est, idque elegantis- 
sime, ut sensum illum subtilem et exquisitum Propertii m ireris; 
quod si tenes, nihil est quod desideres.

Séd alia existit quaestio !
Elegiam enim, eo quo legatur in codicibus loco, praecipue 

quod c. II. 11 insequi videas, non recte sitam esse iám Birtius 
declaravit.*)

Edictum Lachmannianum, quo carmen II. 10 (ed. B.) «alibi 
quam initio libri Augusto dedicati poni non potuisse» praedicavit, 
merítő etiam illi repudiaverunt, qui in universum Lachmanno 
assentiebantur digestionemque in quinque libros recipiebant. 
Lachmanni sententiam copiosius tractare sane non videretur neces- 
sarium, quoniam simplici affirmationi simplicem negationem 
opponi nihil vetaret; séd ne rém obiter fíniisse videar, admoneo,

*) Cf. ed. Mnell. III. 2. (B. n . 11.):
•Scribant de te alii vei sis ignota licebit: i
Laudet, qui sterili semina ponit humo.
Omnia, crede mihi, secum unó munera lecto 
Auferet extremi funeris atra dies:
Et tua transibit contemnens ossa viator, »
Nec dicet cinis hic docta puella fűit.

Birtius tenebris lucem amerre conatus (Mus. Bhen. 1883 1. 1.) brevi 
manu carmina II. 10. et II. 11. inter se permutavit, quia tribus illis disti- 
chis epigrammati similibus optime finiretur liber suus secundus.

34*
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quod ambituB ipse elegiae et tota indoles quam supra exposuimus, 
si conferatur cum carmine Msecenati dedicato (el. II. 1.) nobis 
videtur favere *). — Non múltúm quidem dicere, séd tamen delibe- 
ratu dignum esse putaverim, quodsi post Barthium et Lachm an- 
num aliosque, ut supra adnotavimus, libri II., III. (codicam; II., 
ICL., IV. Lachm. et Muell.) editi sunt, cur librum tertium dedicarit 
poéta Augusto et Maecenati sec und um, cum imperatoris auctoritas 
maiestasque praevaluerit ? — Séd mittamus librum paenultimum 
(III. ed. B ; IV. L. et M.), de quo id minus certe affírmabatur a  
Lacbmanno; libros verő secundum et quem voluit tertium (IL  
codicum) una editos fuisse Lachmannus propter carmen III. 18. 
(ed. M; II. 24. B.) tSic loqueris, cum tu iám nóta fabula libro» 
in quo «libro* non «libris* legatur, rém certissimam esse iudicabat.

Denique ubi invenimus exemplum simile, ut poéta quidam 
idemque amatorius librum totum obtulerit Augusto

Optime fecisBet — opinor — Lachmannus, si sex illos ver
sus carminis II. 11 ., quo pertinerent őseire laborasset». (Cf. Lachm. 
comm. p. 140.) — Fragmentum eos esse existimavit (quod sero 
ex editione Baehrensii p. XLIV. comperi) et suo loco primus Petrus 
Fonteinius vindicavit, cum eos sede genuina removendos et post 
ultimum libri paenultimi carmen (III. 24. ed. B ; IV. 24 M.) trans- 
ponendos esse censuerit, ni fallor propter resignationiB sonum, 
qui Bolummodo amore pláne abdicato explicetur.2) Haud prorsus 
miror, quod sententia Fonteinii per se nihil addito philologis, qui 
viam ac rationem tueantur, non placuerit; neque potuit magis pia
cere, quam criticorum veterum Beroaldi et aliorum propositum,

*) Cf. qnod K. Scliarfius seripsit in Qusest. Prop. (Halis Saxonum 
1880 p. 7. adnot. 1): «Carmen, quod ab usitata eorum, quibus növi libri 
incipiuntur carminum ratione pláne sit alienum, ad prooemium libri ali- 
cuius esse destinatum a poéta veri est dissimillimum.» Cf. etiam Luetio- 
hannis: Comment. Prop. (Kiél 1869. p. 77.) qui utrique in universum 
Lacbmanno adstipulantur.

8) Quod autem Birtius (Mus. Rhen. 1883. p. á20.) cum Postgateio 
(Select elegies of Propertius London 1881) epigramma absolutum voluit, 
id quidem nihil valere arbitror, quia quid sibi velit unuin solum epi
gramma in tribus libris, pláne non intellego. Cf. etiam Lachmanni comment. 
p. 140. ed.: «pro integro carmine quidem nemo haec accipiet.* Ottoni, si 
recte videó, Birtius ne in hac quidem re piacúit, neque potuit piacere. (Cf. 
Hermes 1885. p. 561) ubi fragmentum esse dixit Ottó, quod casu (!) quo
dam huc devenis8et («ein durch Zufall hieher gerathenes Bruchstück.*)
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qui carmen (II. 13 ed. B.) solum e libro tertio in secundum nescio 
quo casu devenisse putaverunt.

Séd ut rém aggrediar, librum Propertii ultimum (IV. ed. B .; 
V. M.), qui carmina diversi argumenti nullo ordine inter se mixta 
exbibeat, carmine autem, prooemii loco ut ante ceteros libros po- 
sito, careat, non ab ipso poéta editum fuisse mihi quidem pláne 
persuasit R. Scharfius in diss. 1. p. 57.

Carmen illud solemne (II. 10. B .; III. 1. M.) eo quo legitur 
loco inter elegias amatorias insertum esse a poéta non potaisse 
manifestum est. Nonae absurdum fuerat, si poéta carmen, quo 
Augustum celebravit, iis interposuisset carminibus, quibus suum 
amorem enarravit «furtique praecepta* dedit. Huc spectat, ni 
fallor, etiam Birtius, qui de eodem carmine ita scripsit1) : «Unab- 
weislich ist dér Eindruck, dass das Gedicht inmitten vieler Liebes- 
lieder durchaus (!) plaulos und verloren ist* (addo, nisi videlicet 
id, quod ipse Lachmanni vestigia pressurus propoBuerit, probes).

Tempus ipsum quoque, quo carmen extiterit, quamquam 
singulas elegias non certo ordine chronologico in libros singulos re- 
dactos esse bene scimus, magis nobis videtur favere. Carmen enim 
Eschenburgius*) et Luetjohannes8) sub finem amoris poetae vei 
etiam postea h. e. 731/23 vei 732,22 compositum esse demonstra- 
runt, et nuper R. Scharfius (in diss. p. 8. adnot.) eodem quo extremae 
libri paenultimi (III. ed. B. IV. M.) elegias 24 et 25 tempore con- 
scriptum esse contendit, quorum virorum doctissimorum sententias 
maximo gaudio amplector. — Et, si me audis, equidem carmen 
illud (II. 10 ; III. 1.) per se absolutum, ratione non absimili ac 
carmen Horatii saeculare postea fictum, unum totum (Einzelnge- 
dicht, külön önálló költemény) effecisse credo, quod non inter ele
gias amatorias erat veterrimo tempore, séd ut carmen Augusto 
dedicatum, quod in omnium őre erat, in archetypo post librum 
paenultimum unó eodemque folio cum fragmento illő parvulo (II.
11 .), quo series amoris elegiarum finiebatur, — positum fuerat, 
ita  ut cetera varii argumenti carmina insequerentur. — Vix ullus 
locus potest magis convenire huic carmini, de quo agitur.4)

l) Antikee Buchwesen p. 419.
*) Mise. a soeietate phil. Bonn. ed. p. 99.
8) Commentationes Prop. p. 77.
4j Si quis id primum fuisse vellet libri ultimi, ne in bac quidem re 

haberem, cur repugnarem.
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Quid erat igitur facilius, quam ut folium quoddam e com - 
page evulsum ei loco adiceretur, ubi (ut vidimus circa II. 8 et I I .
9.), propter summám turbam, codicem veterrimum dirutum dissolu- 
tumque fuisse omnes scimus, et fólia quaedam — unum alterumve
— amissa esse, interruptum filum elegiarum ipsum docet. Folium  
igitur, in quo exitus elegiae 24 libri Ill-ii (codicum, et ultimi lib ri 
amatorii) inscriptum erat, tali ratione assecutum est locum, quo 
hodie leguntur illa carmina (II. 10 et II. 11), quse, quodsi p ro  
merítő id quoque perpenderis, quod ipse defensor Lachmanniance 
hypothesis acutissimus et iustissimus Th. Birtius (Mus. Bhen. 
1883. p. 219) de sex versibus (II. 11) scripsit, apertam relinquunt 
quaestionem, quo pacto potuerit fieri, u t pannus ille trium disticho- 
rum carmen illud Augusto oblatum insequatur. Hanc novam c m - 
cem ante Birtium fere ignotam, Baehrensii transpositio non tollit, 
quare eam «omne tulisse punctum* negaverim.

Librarius qui codicem descripsit, carmen II. 9. fragmento 
illő, quod incipit: Scribant de te alii etc. porro tractari non potu- 
isse in teli ex it — neque enim hoc animadvertere difficile erat — et, 
ne a lectoribus inepte cum illő (II. 9.) sub exitum manco contami- 
naretur, prius totum descripsit carmen (II. 10.), effecitque, ut frag
mentum parvulum postpositum tamquam absolutum insequere- 
tur.*)

Solum tantum monuisse velimus, nobis R. Scharfium, cum 
rectissime argumentum illud Lachmanni e carmine II. 10. (III. 1 .) 
petitum debilis8Ímum merito repudiarit, tamen mirandum in m ó
dúm prooemium libri tertii (Lachmanniani) iactura interiisse cen 
suerit, non viae ac rationi philologicre convenienter iudicasse vide
tur. Tertius enim liber (Lachmannianus) an re vera fuerit nec ne, 
per se incertum est, et argumentis, ut videbimus, caret.

E t príma disserendi preecepta vetant nos prooemium amis- 
sum esse declarare eius libri, quem ipsum vix unquam fuisse eo 
magis liceat nobis statuere, quia tertium Lachmanni argumentum 
e «tribus libellis* sumptum ad suum pretium retrahere infra cona-

* Hic adnotandum esse puto. quod non plaue extra dubitationem 
sit, ut nonnulli versus fragmentum illud nobis notum procedere potuerint, 
qui cum carmine III. 24 (ed. B; IV. 25 M.) conexi aptissimi erant, e con- 
textu erepti a librario intellegi non potuernnt, itaque relicti omnino omissi 
sunt.
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bimur. — Séd plerique eorum, qui de bac quaestione agebant, sola 
Lachmanni auctoritate perculsi, interrumpunt me et opponunt 
verba: a&tö; Icpa. Hoc saltem tibi persuadebitur, cum ratiocinatio- 
nes legas Marxii aliorumque, qui Lachmanni duó argumenta repu- 
diavit, et nihilominus (in diss. p. 76): grato animo fatetur, firma
ment o illő e versu III. 13. 25 (II. 13. 25.) profecto, recte Lach- 
mannum suam sententiam defendisse sibi (scil. Marxio) videri, 
quamquam ridiculam esse censuerit sententiam, ut carmen II.
10. prooemium cuiusdam libri fu’sse putaretur. Et quid suadet ipse 
ad hanc elegiam ? Mutat paulisper opinionem Birtii Mus. Rhen. 
1883. prolatam, ita ut neglecta transpositione librum secundum 
carmine H. 11. finiri iubeat. — Nec múltúm diliért ab eo, quod 
Heimreichius 1. 1. proposuit. — Et ni vehementer fallor, etiam R. 
Scharfius, qui ceteroquin rectissime de hac re (1. 1.) disputavit, pau- 
lulum affectus mihi videtur auctoritate Lachmanni. Adeo rés perve
nit, ut hodie complures critici unó solo argumento contenti, quod per 
se multifariavi debilitari et prorsus tolli potest (cf. Bsehrensium ed. 
praef. et infra p. 523) librorum numerum codicibiis traditum et gram- 
matici veterrimi testimonio confirmatum disturbare velint. — Profecto 
Tsingularem inauditamque ratiocinationem sequuntur, qui, quod 
ingeniosus ille existimator et in disputando artifex, iustis de causis, 
(ut illi ante septuaginta annos visum est) acutius magis quam ius- 
tius statuerit, etiam hodie, causis novis non allatis,*) séd duobus — 
qu» Lachmannus, ut vocatur, necessaria argumenta (zwingende 
Gründe) existimaverat — detractis et deletis, extra dubitationem 
esse credant.

Quid dicamus, cum Marxium hoc fateri videamus, etsi huic 
uni, quod restat firmamento, tria argumenta contraria ipse apponit. 
Sane concludere oblitus est, quod debuerat. Nam quod illa tria 
argumenta, quae iure opponuntur Lachmanni, infirmare studuerit 
nova hypothesi suá, nos aeque acOtto (Hermes 1885.1.1.) repudia- 
mus. Yix est operao pretium coniecturas Marxii hic in lucem pro- 
ferre, at tamen, ut sententiae de hac quaestione recentissimse quo- 
que notae sint, adscribo, quod Marxio (p. 79.) visum est.

Librum alterum tertiumque (Lachmanni) poétám numquam 
nec edendos absolvisBe affirmat, quia plurima carmina non abso-

*) De confttu ingemoso Birtii actum esse sápra vidimus.
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luta, rudimenta, lineamenta, fragmenta essent, séd tantum librum 
primum, quartum, quintum e mami ipsius poetse evenisse pro- 
nnntiat.

Hac in re levitatis accusandus esse mihi yidetnr Marxius, 
quia quod aliis persuadere voluerit — si recte videó — ne ipse 
quidem sibi persuasum habuit. Primum seribit poétám in animo 
habuisse carmine 11 . (libri II.) alterűm librum finire, carmineque
12. nóvum librum incipere voluisse.1) Alio loco (p. 84.) secum pu- 
guat seribens: «Cur illa carmina unó libro coniuncta dirimamus in 
duos libros, pláne non est causa, praesertim cum nesciamus, quid 
priori, quid posteriori libro a poéta insertum fuerit?» — Qui, 
quaeso, convenit hoc cum digestione in quinque libros Lachman- 
niana, quam recipiendam esse iám prius declaraverat? — Séd ma- 
num de tabula!

Tantum modo adnotasse satis habeo, quod iám sexaginta 
annis antea Paldamus in editione (a. 1827) infirmitatem argumen- 
torum Lachmanni iure perspexit, cum p. XXII. Lachmannum 
apaulo festinantius quam pár erat quattuor libros in quinque dis- 
secasse* existimarit.

Séd iám redeamus ad id, quod supra positum est a nobis, 
carmina librorum secundi tertiique (ed. B ; II., III., IV. L. et M.) 
una edita fuisse. Hoc enim sumpsit post Barthium Lachmannus, 
eamque sententiam multo magis confirmarunt novissime Eschen- 
burgius (1. 1.) et Luetjohannes (1. l.)a)

In qua re posita hodie fere omnes critici consentiunt, ita u t 
cur repugnemus non habeam us; quamquam ex altéra parte liben-

*) Nou possiun quin adnotem, quod poétám Marxius miro modo pri
mum libros formaase statuit, quorum singula carmina nondum confecta, 
solum lineamenta erant.

2) Cf. etiam Scliarfii diss. p. 8. adnot. — Quod me hucusque fugit, 
sero inveni in Birtii Antikes Buchw. p. 425. adnot. 1, ubi miro modo tetra- 
biblon suam ortam esse, ut ita dicam, e duabus dibiblis credit, cum seri- 
|)serit: «Uebrigens scheint die Tetrabiblos so entstanden /.u sein, dass zu- 
nachst ztvei Bücher vöm Dichter gleichzeitig edirt und hiernach die zwei 
wciteren hinzugefügt \vurden.» — Quae cum ita sint, tetrabiblos illa a Birtio 
ad euin finem inventa esse videtur, ut Nonii testimonium ab aliis impru- 
denter deletum et neglectum aliquo inodo explicaretur. Kectius fecisset 
opinor Birtius si pro illa tetrabiblo e duabus dibiblis contracta, quantum 
ad ultimum Propertii librum, eum ut uos supra, non a poéta vivő edituiu 
fuisse posuisset, et totus Lachmanni vestigia premens trés libros (tribi- 
blon) una et coniuuctim emissos esse statuisset!
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tér fatemur, quod eiusmodi rém luce clarius demoustrare vix ulli, 
vix umquam continget, quse ut modo probabilis fiat non alia ad- 
sunt argumenta, nisi quod carmina unius eiusdemque temporis 
inveniuntur in libris 11. et III. (codicum), imo etiam quod optime 
^xposuit in re critica haud mediocris vir, Bajhrensium dico, messe 
carmina qusedam hbro Becundo, qua; si.temporum ordinem respice- 
res, suum locum in libro tertio (codicum) obtinerent (cf. pr«f. ed.).

Séd ut nostram iám de hac re sententiam proferamus, cum 
Propertius elegiam illám, de qua quaeratur (II. 13. ed. B.) compo- 
suerit, liber primus isque solus erat publici iuris factus, qui funda
mentum iacuit gloriee elegiaci. Ad manum poetae, si me audis, iám 
permulta alia carmina recentia erant, qu# propter multitudinem 
in unum solum volumen, ne fineá ambitus vulgáris excederent, 
redigi noluit. Id quoqe concedo, quod fortasse volumen libri se- 
oundi iám in animo poetse confectum, séd nondum editum fuerit. 
Elegiarum autem numerus discidio rupto renovatoque amore in 
dies augebatur, quas mox nóvum librum tertium impleturas esse 
praesagiebat. Séd tertius liber an plenus fieret nec ne, et, si fieret, 
quando fieret, adhuc incertissimum erat. Dubitationi illi, in quu 
poéta tűm versabatur, maximé convenit coniunctivus ille non satis 
perpensus*) (cf. supra: Sat mea sit, magna si trés sint pompa 
libelli).

*) Hanc mihi formavi sententiam priusquam Birtii opus inspexerim 
ibique p. 421 (adnot.) cognoverim iám Faltinium (Zűr Properzkritik. Berlin 
1880. p. 19) coniunctivum dignum putavissc, qui melins perpendatur; quam- 
quam rém tetigisse magis quam absolvisse mihi videtur. Quod enim Fal- 
tinius Propertium simpliciter iám libro secundo optare potuisse existimarit, 
ut sibi trés libros compositos liceat afferre Proserpinse, iám Birtius (1. 1.) 
suo iure qusestionem proposuit, cur modo trés, cur non duos, vei quattuor 
sibi sperasse poétám sumeremus. — At, ni fallor, potuit in carmine quo
dam trés commemorare libros, cum iám numerus singularum elegiarum, 
adhuc (coniunctim saltem) non emissarum, adeo crevisset, ut poéta brevi 
tempore duos novos libros carminibus impletum iri sentiret, qui cum mono- 
biblo trés efficerent libellos. Quodsi poétám singula carmina in ordinem 
redigentem pluries ordinem temporum niliil curantem videamus, quid est, 
cur carmen quoddam posterius conscríptum prius inseri potuisse negemüs ?

Totus cum Birtio facio, qui (1. 1. p. 421) sic scribat: «Also muss 
Propertius, indem er dies sagt, drei Biicher geschrieben habén oder das 
dritte musste doch wenigstens im Begriff sein, vollendet zu werden.» Séd 
addendum esse puto, quodsi Propertius prseter trés libros, quo3 sibi optabat 
amatorios, quartum composuisset, trés illos libellos a poéta (II. 13. 25)

Digitized by



522 JOANNES DE PRUZBINSZKY.

Si liber secundus compositus et confectus iám tűm in  
publicum prodiisset, quid erat, quod poétám impediret, quominus 
modum indicativum «sunt» adhiberet?

At priusquam librum secundum et tertium (codicum) Pro
pertius una ejlidisset, ordinem carminum hic illic suo arbitrio po
tuit mutare, nihil respiciens tempus, quo illa unum post alterum  
composita fuerant. — Tali igitur ratione est factum, ut elegiae 
posterius confectue in libro secundo (codicum, II. et ÍIL Lachm.) 
legerentur, quod B.ehrensius (in praef. ed.) argumentis demonstra- 
vit. Quin etiam ei, qui, ut Lachmannus, carmen II. 10. (III. 1.) 
eo quo codices exhibeant, loco tenent, mihi hoc concedant necesse 
est. Suo enim iure interrogare Marxium iám supra adnotavimus 
(in diss. p. 83), cur non inseruis6et poéta hoc carmen libro quarto 
(Lachmanni; tertio codicum), cum eodem tempore scriptum sit. — 
Post disputationem Marxii in hac re accuratam hodie constare 
videtur libros Propertii II., III. (II., III., IV. Lachm.) per quinque 
annos (726/28—731/23) compositos fuisse.

Quantum igitur ad carminum ordinem pertineat, me ad jdis- 
sertationem supra commemoratam provocasse satis habeo, quam 
exscribere hoc loco noluerim.*)

Ille enim copiosius demonstrat (p. 64. et se.), carmina non

significatos intellectu omnino carerent, sive in libro secundo sive in tertio 
carmen illud legatur. —

Difficultates augentur, si tetrabiblon a Birtio positam, vei potius eius 
singulos libros, non ut ille voluit, séd quod facéré debemus, una editos 
esse sumimus; séd omnino tolluntur, si non plures, quam poéta ipse sibi 
sperabat et ut ita dicam, promittebat, libros amatorios a Propertio com
positos emissosque esse, ut codices suadent, tenemus. Nos sím  haesitatione 
trés libellos amatorios, ab ipso poéta, — unum ultimum (si quidem a Pro
pertio oritur), diversi argumenti post poétám mortuum in lucem publicam 
emissos esse credimus.

*) Unum excipias velim, quod Március (p. 26.) elegiam, III. 15. 
(ed B .; — IV. 14. L.) quam Lachmannus primus libri primi tempore seri- 
ptam esse contendit, propter metricas rationes (!) a primi libri carminibus 
distare pronuntiet; causas si quteris, exponit ibidem, quia 23 versus penta- 
metri ad unum omnes in disyllabam exeant, et quia tota fabula? peroratio 
provectiorem (!) wtatem sapiat; eiusmodi argumenta Lachmanni sententiam 
haud prorsus refutant. Dolendum est, quod dissertationem diligentissimam 
(de fabulis Propert.l Aug. Ottonis ne verbo quidem tetigerit, nedűm in suum 
usum verterit Marxius; suse (lissertationis p. 43. eam commemorare de- 
buerat.

Digitized by LjOOQ le



DE PROPERTII CARMINIRU8. 523

ordine chronologico esse in libros redacta, neque minus Baehren- 
8ÍU8, ut iám supra adnotavi, nonnulla carmina libri Becundi, si 
temporÍ8 respiceremus ordinem, magis in tertium interserenda 
fuisse admonuit. Cur igitur óffendimur in ea re, quod elegiam, 
quse incipiat: «Nam tót Achsemeniis arm anturetc» (II. 13. B.) eo, 
quo ponunt codices, loco legamus ? — Quod L. Muellerus (prsef. p. 
XII.) de hac re scripsit, Propertium, si ipse libros suos prseter pri
mum edidis8et, numquam commissurum fuisse, ut in secundo volu- 
mine ea verba legerentur, non múltúm tribuerim, nisi forte poétám 
eadem, qua philologum, ratione metimur. — Philologo, cui non- 
numquam aucupium verborum summum officium est, tale quid 
nunquam ignosceremus, séd poétám ipsum propter eiusmodi 
quisquilias ad fórum vocare absurdum esse putaverim. — Poéta 
enim summa industria id navat, ut carmina sua lectoribus place- 
ant, quod non minimé singulorum carminum serie perita effíci, 
quis est qui neget ? Poetae, opinor, etiam hanc veniam damus, ut 
suum arbitrium secutus, carmina eleganter ordinet, neve, si forte 
ad eiusmodi *res non ita graves» animum attendere semel oblitus 
sit, levitatis eum accusemus.

Séd ut, quae modo dixi, paulum corrigam, poéta ne oblivionis 
quidem est necessario accusandus, qui nunc iám re vera trés libros 
ediderat, quod etiam lectores et videbant et sciebant. His omnibus 
perpensis causam, cur poéta de tribus libellis, si liber secundus et 
tertius (cod.)  una sunt editi, tantum in libro tertio loqui potuerit, 
equidem non perspicio.*)

Tamen versus illos criticis et antiquis et recentibus non sine

*) Quamquam nostrae sententiae probabilitatem,, si Muellerus id quod 
(p. XII.) de libris Propertii editis scripsit, enucleatius demoustrasset, maximé 
augeri et firmari, sponte confiteor. Utrum enim libri ab ipso poéta an ab 
amicis eius sint editi, quaestio est spinosissima, quam eolvere adhuc, quod 
sciam, nemini contigit, neque si quid videó, unquam continget. Cf. etiam 
Baehrensium, qui p. XLII. rém ambiguam reliquit et libenter confessus 
est suam disputationem, si recte sibi obiceretur, ut amici poetae eo mortuo 
cartas repertas in volumina II. III. IV. (cod.) redigissent, superfluam 
esse quam maximé. — Eandem rém tetigit pridem Hertzbergius (Quaest. 
Prop. 213), emu nihil praeter primum volumen ab ipso Propertio emissum 
esse contenderit, eumque librum primum a reliquis segregatum tamquam 
unum et absolutum opus Cynthiae nomine inseriptum in publicum prodiisse 
sibi persuasit Hertzbergius.
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eausa fuisse crucem, qua? dubitationem et suspicionem merito con- 
citaverit, libenter concesserim.

Séd quaeso, nonne iusto plus tribuit rei Lachmannus, qui 
causa hac debilissima nisus, novam divisionem carminum concili- 
are ausus est, et quod usque ad suam tetatem inauditum erat, quin
que libros poéta? vindicavit ? — Nostra quidem sententia Lachmanni 
offícium erat praeter illa tria infirmissima, unum argumentum 
afferre sive e codice quodam sive e grammatico, quod suae senten- 
tiie et facto magis faveret.

Quinque libros contra codicum fidem Propertio tribuere, 
cum illi fere omnes, ut e recensione Baehrensii (1880. Teubner) 
comperi, initio libro quarti Lachmanniani exhibeant: *liber secun- 
dús explicit, incipit liber tértin*,» et item libri quinti Lachm. ini
tio haec: «explicit liber tertius incipit quartus», — per se audicis- 
simum est et argumentis necessariis eget. De duobus aliis Lach
manni argumentis unum alterumve infra dicam.

Quae si non fírmiora esse apparuerit sine haesitatione compu- 
tationem Lachmanni temere factam esse censebo.

Séd quid porro ? Quod Lachmannus ipse haud prorsus novit 
et primum a viro quodam docto allatum est,1) Nonium *) gramma- 
ticum haud mediocri auctoritate s. v. 8ccundare» haec scripsisse: 
«secundare prosperare. Virgilius lib. VII. «di nostra incepta secun- 
denty Propertius libro III. iám liquidum nautis aura secundat iter*. 
Versum igitur eidem, quo eum codices nostri exhibent, libro tertio

Sane miro modo legitur apud Martialem (XIV. 189,) tmonobiblos 
Properti» :

tCjmtbia facundi carmen iuvenile Properti 
Accepit famam: non minus ipsa dedit.»

Libnun quintum ab amicis esse editum iám pridem constituerunt 
Barthius (vita Prop. p. LXXXIII.) et Lachmannus ad elegiam V. (IV.) 1. 
«plura huius libri carmina non ab ipso poéta elaborata séd ab eiuj amici* 
. . . . edita sunt.x Cf. etiam quod Paldamus scripsit in «Römische Erő tik** 
p. 70. — In contrarias partes conabatur disputare Ottó (Hermes XX. p. 
552— 57:2.), cuius sententiam refutaro hic non est locus, quamquam id facéré 
levissimum esset.

l) Chr. Heimreichium dico, in Quaest. Prop. Bonnié 1863 p. 33. ad- 
not. — Cf. etiam in edit. Baelirensii p. 146. testimonium ad III. 21. 14.

*) Verba Nonii laudo ex editione Gerlacliii et Rothii Basilite 1842, 
quse inscripta est: «Nonii Marcelli peripatetici Tuburticensis do comp. doctr. 
per litteras et Fabii Planciadis Fulgentii expositio sermonum.» p. 115. 
(169. 2n.)
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vindicat Nonius, ubi apud Baehrensium (III. 21,14.) qui codicum 
ordinem servavit, testimonio grammatici positivo convenienter 
legitur.

Heimreichius ipse miro modo ex hac re quicquam conclu- 
dere non vult, quod siepissime in libris manuscriptis numeri cor- 
rumpi soleant, eumque secutus est etiam L. Muellerus, qui nume
rám III. ex I l i i .  depravatum esse potuisse iudicat, idqne eo magis 
videri sibi probabile, quod quartum iota numeri et insequens vo- 
culae iám, in unum coalescere potuerit.

Séd iám Btehrensius rectissime monuit, quod nos quoque 
supra saepius adnotabamus, ne coniecturam fulciremus coniectura, 
vei fortasse melius dixisset, si, cum L. Muellerus ad hypothesim quan- 
darn — veri similem an dissimilem hic non curaverim — conjir- 
mandam, rém traditam delere et ita torquere conatua sit, ut hypo- 
thesi suae accomodaret, — vei aliis verbis: cum rém modo positam, 
quae per se etiam falsa esse possit, alia re negata, quam per se non 
habeamus, cur in dubium vocemus, evincere ausus sit, — illud 
non solum omni arti illudere, séd primis disserendi praeceptis 
repugnare, declarasset. Talibus enim spinis rés omnes traditae 
históriáé philologiaeque extingui et pláne perdi posse, quis est 
quin sciat?

Vergilii versus in libro, quem Nonius significavit, septimo 
invenitur; cur mutemus igitur numerum, qui ad Propertium per- 
tinet? Ut aperte preedicemus sententiam: argumentum e Nonio 
sumptum quod vocatur positivum, tantum nobis valere videtur, ut 
hypothesim novae computationis, etiam si alioquin fírmior esset, 
reiciendam esse putemus. Qua de re conatum L. Muelleri, qui 
auctoritate Lachmanni perculsus eius digestionem in quinque 
libros recepit, infelicem minimé probamus, totamque eius ad 
hanc rém ratiocinationem, quse hominibus, qui praeceptis logicis 
plurimum tribuunt, displiceat necesse est, repudiamus.*)

*) Nihil hoc esse nisi perversam argumentandi rationem, ni fallor4 
iám BirtiüB animadvertit, qui ut iustum iudicem deceat, testimonia magni 
momenti examinavit, non temere contempsit. Tantum quidem constat, illum 
primum studuisse aliqna ratione Nonii testimonium explicare, quod utrnm 
ei omnino successerit nec ne, — hic non curamus (cf. quod supra a nobia 
de Birtii tetrabiblo scriptum est).
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Bestat, ut pauca quaedam de Bsehrensii stúdió dicamus, 
cuius sententiam p. XLI. ed. legimus, ut non una elegia sit sede sua 
genuina depulsa, séd tota aliqua foliorum compage in antiquissimo 
codice laxata falseque inserta, omnia illa, quse nunc fere ab elegia II. 
7. usque ad II. 13. legantur carmina, olim exstiterint in tertio 
volumine.

Quod vir ille summo ingenio praeditus, elegiam II. 10 (III. 
1), de qua copiosius supra disputavimus, adannum  23. a. Chr. n. 
referat, tertiique libri (codicum) novissimam esse dicat, atque 
etiam el. II. 7. temporum habita ratione, libro tertio vindicandum 
esse censeat, vehementer gaudeo, quia meam opinionem supra 
expositam argumentis confirmari videó. — Tertium codicum lib
rum a Propertio exeunte fere anno 23 editum fuisse, omnium in 
consensu est, eumque cum poéta una cum libro secundo in 
lucem publicam emisisset, suo arbitrio indulgens, propriaque dis- 
ponendi arte, ut elegiee eleganter dispositse animos lectorum mo- 
verent, omnia quaeque ad manum carmina suppetebant, temporum 
ordinem nihil respiciens (hoc solum velim teneas) in duó volumina 
comprehendit.

Séd ne in maiam partém, quod dixi, interpreteris, Éaehrensii 
coniecturam transponendi, via ac ratione philologica sumptam per 
se non est cur refellamus, quamquam eam diffícultatibus omnino 
carere negaverimus. Accedit etiam, quod iám supra adnotavi, frag
mentum illud II. 11. quomodo obtinuerit suum locum, elegiam 
autem II. 10. a carminibus amatoriis pláne diversam, insulae in- 
star inter fluctus amoris positam, quid sibi velit, vix potest cogitari. 
Et quod etiam Birtium (in Mus. Bh. 1883.1. 1.) fugisse videtur, 
qui ceteroquin Baehrensium ludibrio haberi vult eumque magis 
per ludibrium quam argumentis refellere conatur, ut de carmini
bus II. 7. 8. 9. 10. quidem disputatum sit, bed de carmine II. 13. 
quod imprimis debuerat, ne verbum quidem dixerit Baehrensius.

Me iudice igitur merito existit qusestio, an Baehrensii con- 
iectura ex omni parte difficultates expediat, nec ne. Ordinem carmi
num ita turbare, ut ordo fiat inter illa, ivsto audacius et festinan- 
tius factum esse mihi quidem videtur. E t nimia audacia, nonnum- 
quam temeritas, quonam rapiat homines, Bsehrensius ipse cogni- 
tum habét, cúm pnef. p. XV. Caruttium, ut meruit, castiget.

526 JOANNES DE PRUZBINSZKY.
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Unum alterumve dicendum est de duobus alteris Lachmanni 
argnmentis, adhuc de consilio relictis, quibus sententiam suam 
finn ári iudicavit.

Pra- ceteris adnoto haec firmamenta magnam partém deleta 
eBse a Hertzbergio (Qusest. Prop. p. 211 et ss.) et qui eum tam- 
quam umbra sequitur, a Voigtio.

Nobis opitulabatur etiam Heimreichius, qui 1. 1. tertium 
Lachmanni argumentum e carmine II. 10 (III. 1.) profectum 
totum distraxit, séd — nihilominus Lachmanno assentitur. l)

Ut rém peene superfluam aggrediamur, Fabius Pláne. Fulgen- 
tius grammaticus in libello: de prisco sermone2) (videas velim praef. 
Lachm. p. XX) b. v. catillare, verbum catillandi a catuiis tractum 
esse explicans, sic pergit : «unde et Propertius catillata geris 
vadimonia, publicum prostibulum» itemque s. v. dividiae:8) «divi- 
dias dixerant tristitias, sicut Propertius ait «dividias mentis conficit 
omnis amor».

Fulgentii auctoritati quantum sit vere tribuendum, etsi iám 
a. 1845. a Lerschio demonstratum est, etiam hodie nonnulli nő
seire videntur. Iám saeculo XVII. J. Hommey opus, quod inseribitur 
«de aetatibus mundi» in codicibus Fabio Claudio Gordiano Fal- 
gentio tribntum, propter artificii fucum, opinionum singularitatem 
et facundiae ambitum huic nostro grammatico vindicavit. 4)

Etiam alius vir eleganti indicio praeditus, Aug. Reifferschei- 
dms 5) de auctore seribit, ut sequitur: «endlich verráth er sich als 
denselben ebenso eitelen als unwissenden Betrüger, den uns die 
anderen Schriften, namentlich die Expositio (sermonum ant.) zei- 
gen.* — «In dér Vorrede erw áhnter als Vorbild seines mirificum

*) Quantum valeat apud plerosque, qui Lachmanno adstipulentur,
argumentum e carm. II. 13. petitum, conspicitur prseter alios maximé in 
eo, quod R. Ehwald Philol. Anz. 1883. p. 838 scripsit: «der entscheidende 
(sic) Vers wird sich schwer ohue gewaltsame oder künstliche Mittel hin- 
weg interpretiren lassen#, perinde ac si Birtii divinatio artificio careret. 
Séd de hac re cf. supra. p. 511.

*) cf. editionem iám usurpatam Gerlachii et Rothii p. 395. (564. 27.)
3) p. 395. (564. 27).
4) Cf. E. Jungmannum in : Actis societatis pliilologse Lipsiensis

(LipsiöP apud Teubn. 1871) p. 44. Operis de quo agitur rarissimi unum
exemplar inspexit Jungmannus, cuius verba exscripsi.

5) Mus. Bhen XXIII. p. 135.
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opus einen Dichter Xenophon. . .  dér sicher mit den öbrigen Cita- 
ten des Fulgentius auf eineLinie zu stellen ist. • Contra Jungm an- 
num monendnm esse duxerim, quod Fulgentius, qui ubique exem- 
pli causa locos fíctos afferat, et saepissime abstrusa quadam scien- 
tia eminere studeat, omniaque audacissime susceperit, etiam hoc 
suum opus amico cogitatione ficto dedicare potuerit. Fulgentii indo- 
lem non satis perspicit, qui eum eiusmodi commenta facéré n on  
ausum fuisse censet.

Grammatico, qui Crispinűm Heracleam, epicum carmen Qu. 
Fab. Luculli, Immolariam Lucilii comici, facetias C. Taciti et m últa 
alia inaudita in lucem proferre ausus est, nihil prorsus auctoritatás 
est habendum.

Séd ne nimium dixisse me vituperes, hoc loco provocaBse 
me ad Zinkii dissertationem satis habeo1), qui (p. 62 et ss.) fraudes 
et dolos Fulgentii enumerat, eumque, qui magnam doctrioae spe- 
ciem prse se ferre fingat, vix mediocriter doctrina instructum 
fuisse demonstrat.2)

Accedit etiam, quod Lachmannus ipse p. XX. locum a Ful- 
gentio 8. v. catiüare laudatum ab alio auctore profectum esse non  
putaverit reiciendum. Quantum ad alterum versum (s. v. dividiae, 
citátum), eum multi iám Lachmanni etate  Petronio magis ascribere 
voluerunt propter nominum similitudinem. At ne quaeramus 
refugium! Etsi versus hic a Propertio esset, quid est quod con- 
cludere debeamus, ut rationi philologicae satisfaoiamus ? — T an
tum opinor, ut versus quidam e contextu Propertii exciderint, 
non quod Lachmannus voluit et multo magis Birtius : libri 
secundi permagna pars.

Séd fortasse Ovidii versus persuaserunt Lachmanno, ut tale 
quid statueret. Trist. Ov. II. 467. enim legitur:

Invenies eadem blandi praecepta Properti 
Districtus minima neo tamen ille nóta est».

•Ubinam quieso — inquit Lachmannus p. XXI — inveniemus (ea) 
cum eiusmodi praecepta nulla hodie in Propertii carminibus legan- 
tur?» — Quaestio sane vix digna cui respondeatur! Vix erat opera?

*) Dér Mytholog Fulgentios. Würzburg 1867.
3) Optime inquiQivit in hanc rém etiam Lerechins: tFabius Plancia- 

des Fulgentius de abstrusis sermonibus.* Bonnte 1845.
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pretium, quod Hertzbergius (Quaest. Prop. p. á l 2.) exempla prse* 
ceptorum accumulare studuerit. Si enim carmina Propertii perle- 
guntur, praecepta illa, quo spectent, quidve significent, intellegi- 
tu r ; nisi forte in vocabulo «praecepti» nimium videntes cum Lach
manno Propertii praecepta, quae'quid facias iubeant et vetent, quod 
vitare debeas, cogitamus. *)

Atque si praecepta illa infelicia propter temporis iniuriam 
ad nos non pervenissent, cur quaeso desiderabant ea solum modo 
in ipsa libri secundi parte, quam ipsi ami6sam esse affirmant.2)

Quantum igitur valeant firmamenta, quibus Lachmannus 
dtmonstrare voluerit, Propertii carmine non omnia contineri in 
codicibus, iám scimus.

Séd restant alia quoque, quse refellere debemus. Quod enim 
ad Servii locum, in commentario ad Verg. Ecl. Y. 21, — nihil est 
quod Hertzbergio addam, qui grammaticum memória paululum 
lapsum elegise II. 9. versum 41. ante oculos habuisse censuit. 
Maioris verő momenti esse videtur locus altér, eiusdem Servii 
(comment. ad Georg. 1 .19.), qui sequitur: «uncique puer monstra- 
tor aratri. Alii Triptolemum alii Osirim volunt, quod magis verum 
est, ut dicit Propertius vei Tibullus.#

Ex verbis his traditis mihi tantum sequi videtur, ut apud 
unum solum elegiacorum,non apud utrosque legatur simile quid 
illi versui Vergiliano. Quodsi autem in libro Tibulli I. 7.29. inveni- 
mus versus hős:

• Primus aratra manu sollerti fecit Osiris 
Et teneram ferro sollicitavit humum*

iám nihil est quod quieramus apud Propertium. Ad unum redire 
mihi videtur, si grammaticum editionem non iDspicientem, quantum

l) Valde miror, quod nuperrime Birtius quoque in eundem irruerit 
eiTorem (cf. Mus. Rhen. 1883. p. 217): «denn es ist unser Reclit und 
unsere Pflicht (!) eine solche Nachreclit buchstdblich (?) zu nehmen.n Cur 
non exscripsit praecepta etiam ex Tibullo, quem idem Ovidius significavit.

9) Verbis illis Ovidii innocentibus nuper ridicule abusus est Aug. Ottó 
(Fleckeis. ann. p. 414), qui quomodo legerentur a quibusdam scriptores 
antiqui exemplum praebuit. Ille enim (1. 1.) sic scripsit: «dass sie (scil. prae
cepta) nicht eben zahlreich gewesen sein können, diirfen wir wohl aus dem 
Worte invenie8 bei Ovid scliliessen, denn uenn mán sie erst zu suchen liatlev 
müssen sie doch sehr in dér Minderheil geblieben sein.o

PhllolofiUi Közlöny. X. 5. 3 5
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merninerit, scripsisse commentarium sumamus, qui lectori commi- 
serit, ut rém in medio positam discemeret, aut si, quod veri similius 
est, — verbis «vei Tibullus» a lectore quodam correctam esse notam  
grammatici ponamus.

Argumenta igitur, quse a Lachmanno afferebantur, u t Propertii 
elegias non omnes in codicibus légi ostenderent, ad unum om nia 
corruunt.

De argumento altero, quod ad e l . n .  1 0 . (111. 1 .)  spectat, iám  
suo loco copiosius dixi. Hic tantum addidisse satis habeo, quod non  
facile sit sibi persuadere, quomodo esset factum, ut elegia, de qua  
agitur, príma libri tertii (Lachm.), etsi Lachmanni arbitrio m agna 
pars secundi libri (suce recensionis) amissa fuisset, inscriptione, 
quam initio librorum codices praebent, primum deleta, simpliciter 
cum insequenti coaluisset.

Non possumus non mirari, — ut tandem rei finem faciamus
— Cbr. Heimreichium, qui (Quuest. Prop. p. 22.) ita scripsit :

ffQusestionis, ut quattuorne an quinque relicti nobis sin t 
elegiarum libri, ratio et condicio ita adhuc [scil. 1863] in ob- 
scuro posita est, ut post egregiam Lachmanni commentationem 
adhuc sub iudicelis sit.» Idemque Heimr. qui in tertio argumento 
(8cil. ex el. II. 10. petito) Lachmannum miro modo erravisse 
existimat, quod carmen illud prooemium esse libri non potuerít, 
tamen novam ad digestionem in quinque libros adeo rap itur 
(p. 32), ut ab eo omnia tam recte disputata esse dicat, et prorsus 
in his acquiescendum et pro certo (!) quinque libros Propertii 
agnoscendos esse pronuntiet.

Nonne summse levitatis est accusandus is, qui Lachmanni 
argumentationem magis debilitavit quam confirmavit, Noniique 
argumentum unum positivum, quod non certum esse possit, repu- 
diavit, séd nihilominus Lachmannum recte dixisse existimat ?

Argumenta igitur a Lachmanno prolata per se manca et 
debilissima esse, ni fallor, apparuit, eaque sine ullo firmamento 
aliunde sumpto, quod vocatur, positivo, etiam nuda id,quod Lacli- 
mannus voluerit, minimé possunt convincere.

Quare hoc unum ex eis, quse disputavimus, collegisse satis 
habemus: ratiocinandi probabilitatem, qua nobis, qui memóriám 
teneri vclimus, opus sit, ut hoc faciamus, iterum iterumque nobis
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suadere, dummodo sententiae contrariae nccessitas, quam ab unoquo- 
que, qui rebus novandis studeat, merito poscimus, aliis eisdem- 
que firmioribu8 argumentis demonstretur.

Quod olim in libro a principe quodam philologorum, qui 
hodie sunt, conscripto, me legisse memini, ubi ille in quosdam 
propter «mancum» conservandi studium (lahmer Conservatismus, 
ufc ipse rém nominavit)* invehebatur, id tamen prieferendum esse 
duxerim tcaccae* novandi cupidini, quee hodie magis magisque his 
studiis irrepit, quaque adducti nonnulli tali temeritate tractant 
antiquitatis studia, «ut verendum sit, ne mox ea in ludibrium ver- 
tan tur.» J o a n n e s  d e  P r u z s in s z k y .

Néma férj töri meg az asszonyi lelket.
Ha valamit láttál, tagadd el, hogy láttad, 
Tagadd el, hogy sajog a legsajgóbb bánat. 
Hát még ha megcsapott vón a deres vénség, 
Mély ránczczal az évek arczom’ tele vésnék! 
Vén Tithonust meg nem veté Auróra,
Nem hagyta magában térni nyugovóra.
India határán ott nyugvék ölébe’,
S busítá a reggel kora visszatérte.
Egész indulásig karában ápolta,
Se mosta, se fogta lovait gyakorta.
Szekerére szállva minden istent vádolt,
A földnek kelletlen’ szolgálva világolt.
Több öröm volt neki vén Tithonus élte, 
Mint Memnona vesztén a milyen gyász érte. 
Nem szégyelt az aggal együtt hálni e lány 
S hagyni ezer csókot őszbe borúit haján.
De te gyűlölsz, hűtlen, bár ifjú még korom 
S téged is meggömyeszt a vénség egykoron, 
így szokta Cupido, az az egy vigasztal, 
Hogyha előbb jó volt, előáll a rosszal!

Tithonus.

(Propertius II, 18. ed, Baehrens.)

Örök szemrehányás elhűt sok szerelmet;

CSBNOEBI JÁNOS.

35=
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FRISTEE JOHANNES.1)

XVI. századbeli irodalmunk egyik szerény termékét vezetik e- 
sorok az olvasó elé, egyikét a kor krónikáinak, mely ép úgy, m in t 
legtöbb társa, művészi élvezetet vajmi keveset nyújt a vele foglal
kozónak, de tanulságot eleget arra nézve, hogy a reá fordított 
munkát ne tartsuk időpazarlásnak.

Minthogy e krónika a középkorbeli mondakörök egyik leg
nevezetesebb, europaszerte századokon át terjedt és módosúlt tag já t 
ülteti át irodalmunkba, jónak tartom ez utóbbit a legújabb k u ta 
tások alapján fejlődése főbb mozzanatain át kisérve ism ertetni, 
hogy ezzel némi általános tájékozást nyújtsak krónikánk viszo
nyára nézve a monda fejlődésének illető stádiumaival szemben. 
Munkám e része természetesen nem önálló.

A «János pap» monda szálai, mint a legtöbb mondáé, tö rté 
neti eseményhez fttzvék. A történetírók ide vonatkozó adatainak 
ügyes combinatiójával először Oppert Gusztáv,2) majd alaposabban 
Zarncke Frigyes 8) mutatták ki, hogy e monda kiinduló pontja a z  
a véres győzelem, melyet 1141 sept. 9-én a keletről előnyomúló 
chinai Yeliutase, a karakhatai birodalom alapítója és első gur-

1) «Cronica inellyben meg irattatic Prister Johannis, Az az, A nagy 
János Pap Czaszárnak igen nagy Czaszári birodalma, ki Indiaban bir igen  
nagy böw főiden.»

Ajánlása a versfejekben: «Spectaabili ac Magnifico domino Ste- 
phano de Bátor Principi liegni Treussiavauie vita et viktooria ac rerum 
felécivm prosperos eventvs precattvr Valkai András e.»

Végső verse: Ezer, ötszázban es hetueu háromban.
Nemes Kalotaszeg tartományban 
Aki ira versül Istoríaban,
Nem vala szűve ackoron bánatban.

Laus Deo: Finis.

Kilencz levelen czímlap nélkül, mert Valkai más két krónikáját követi 
egy kötetben. A kötet, czímlapjáii az első krónika czíinét viseli. Nyomták 
Oolosvarot 1.5,73 esztendőbe. 4-r. A—M =  12 iv =  48 számozatlan lev. 
(utolsó levele üres.) Krónikánk terjed Ka—Ms,

a) Dr. (Justav Oppert. «Der Presbyter Johannes in dér Sage und 
Geschiclite.** 2. kiadás lierlin, 1870.

3) Friedrich Zarncke. «Der Priester Johanne-;.* 1-ső értekezés Lipcse,
1K71I. 2-ik ért. U. o. 1N70.
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khanja, nyert a perzsák hatalmas uralkodója, a seldsukida Sandsar 
fölött. Kevés évvel ez esemény után 1144-ben a pápai udvarnál 
időző Freisingi Ottó már azt a hírt hallja az ép akkor ott követ
ségben járt gabulai püspöktől (Gabula =  Gebal Antiochiában), 
hogy nem sok évvel ezelőtt bizonyos Johannes, ki Perzsián és Arme- 
nián túl lakik, király és pap s népével együtt nestorianus, a per
zsák és médek királyait megtámadta. A harcz 3 napig tartott s e 
•Presbyter Johannes» — mert így nevezik őt — a perzsákat megsza- 
lasztva győztes maradt. Beszélt arról is a gabulai püspök, hogy ez 
említett Johannes a jeruzsálemi keresztényeknek is segítségére 
akart jönni, de a Tigrisen nem tudván átvezetni seregét, északnak 
fordúlt, hogy annak befagyását megvárja, mi azonban több év múlva 
sem következvén be, vi’sszafordúlt seregével.

Ez volt az első hír, mely János pap nevét Európában forga
lomba hozta s láthatjuk, hogy adatai már is mennyire a monda 
világába viszik át a történelmi eseményt. Lehet, hogy ez a Yeliutase 
•csakugyan megkeresztelkedett s a nestorianusok ezzel dicsekedtek, 
de e föltevés nem is szükséges annak kimagyarázására, miért lát
tak benne félig-meddig hitsorsost a jeruzsálemi keresztények. Akko
riban általánosan elterjedt nézet volt, hogy az Ázsia keleti részében 
tényleg lakó keresztények nagyobbrészt nestorianusok s a keresz
ténység képzelete a közös ellenség, a mohámmedánok e legyőzőjét 
vajmi hamar kereszténynyé, még pedig ama nézetnek megfelelően, 
nestorianussá alakíthatta át. Innen a presbyterig csak egy lépés 
volt hátra. Valószínűleg tudomással bírtak róla a kisázsiai keresz
tények, hogy messze keleten a templomok s alkalmazott lelkészek 
gyér volta miatt az egyházi szentség birtoklása nem oly kevés 
egyénre szorítkozott, mint nyugaton, úgy hogy gyakran egy-egy 
nép minden férfi tagja részesült benne. Lett tehát a fejedelemből 
presbyter s nemsokára új nevet is kapott a magáé helyett. Ezen 
nincs mit csudálkoznunk. Tudva, hogy a sz. írás s általában a 
nyugat kiválóbb neveit mily gyakran vitték át a középkorban ke
let szereplő egyéniségeire, megleltük e metamorphosis kulcsát is. 
így lett később Dsingiszkanból rex Dávid, a babyloni sultánból 
Lajos keresztes hadjáratában Kelemen stb.

Különben a győztes chinaira építeni természetesen nem lehe
tett. — Neki semmiféle érdekközössége a keresztényekkel nem 
volt, czéljai egészen más irányba terelték s a halál korán véget vet
vén életének, a várt szabadító képe mindinkább homályosodott,
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tűnni kezdett, hogy helyét a mondában egy hatalmas, a ke le ti 
pompa mesés fényétől övezett uralkodó typikus alakja váltsa fe l, 
mire már utalt a gabulai püspök értesítésének vége is, mely sze
rint a presbyter nagy hatalmú, gazdag fejedelem, kinek k irály i 
pálczája is csupa smaragdból van. Ugyanez időben érte el fejlődé
sének tetőpontját a Sándor-monda. — A kelet és nyugat e n a g y  
közvetítőjét s minden lovagi erények hősét Európában s Ázsiában 
egyformán bámúlták s ily körülmények között természetes, hogy a  
régibb világhódító, a perzsák és médek első leigázójának csudála
tos tettei új társára szálltak örökül s a monda János papra, In d ia  
királyára is kezdte átvinni a kedvelt hőse s ennek hatalmáról szóló 
mesés vonásokat. A monda fejlődésének csak ezen a fokán jöhete tt 
és jött létre az a János papnak tulajdonított, de koholt levél, m ely  
a XII. század közepén Comnenus Emanuel, Barbarossa Frigyes s 
egyéb európai fejedelmek udvarait bejárta. Ez az irat egészen a  
mondában kifejtett nézetek alapján áll s első tekintetre meggyőzheti 
a hozzáértőt, hogy János pap, illetőleg a történeti személy, kit úgy 
neveztek, nem írhatta. Dicsekvő hangú leírásai, melyekben az  
állítólagos János pap nagy hatalmát akarja az illető európai u ra l
kodókkal megismertetni, úgy látszik, külömböző mondái forrásokra 
8 főleg a Sándor-mondára vezethetők vissza, mely kérdést azonban 
eddig tisztázni nem lehetett, mert az interpolatiok az eredeti szöveg
től elválasztva nem voltak.

A monda fejlődésének első foka, az, melyet a XII. században 
ért el, ebben a levélben tetőzik. Roppant elterjedését s keletét 
későbbi századokban is, mutatják a tartalmát folyton bővítő inter - 
polatiók, számos kézirata, (Zarncke96-otszámláiéi) utánnyomásai 
még a XVI. századból is s végül lefordítása, illetőleg átdolgozása 
különböző nyelvekre. Ez utóbbiak közül bennünket magyarokat 
különösen egyik német verses textus érdekel, az, melyet egy heidel- 
bergi XVI. századbeli papirkézirat tartott fenn, és pedig leköti 
figyelmünket azon körülménynél fogva, hogy az átdolgozó, ki ma
gát munkája végén «Oswald dér Schreiber#-nek nevezi, Magyaror
szágon tartózkodott, midőn müvét végezte. Grimm szerint az 1400 
év körül, Zarncke véleménye szerint ]lehet, hogy a XIV. sz. közupe 
táján. Erre vonatkozó sorai Oswaldnak így hangzanak : (Z.i. m. I. 
^02. 1.)

•Tugent ere vud manheit
nocli (?) miit noch gerechtekeit
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gewaltigkeit vnd schon 
in Yngerland drúge die kron.

In siner stat zu Konigsperck 
han ich vollbracht dis werck.

A presbyter-levél általános elterjedettségének a középkorban 
érdekes nyomát mutatja a XIII. b z . elejéről Wolfram v. Eschenbach 
nagy eposa, a Parzival is. Ebben ugyanis Feirefiznek neje Bepanse 
Indiában fiat szül, kit Jánosnak keresztelnek, s a költő szerint ez 
idő óta mindig úgy hívják India királyait. Amaz első János volt 
az, ki országaiban a keresztény vallást elterjesztette. — így lesz 
Wolfram képzeletében János papból Gahmuret unokája, Parzival 
unokaöccse.

A monda fejlődése azonban a presbyterlevélnél nem állapo
dott meg. A népképzelet egyszer hatalmába ejtette annak elemeit 
s teremtő ereje a XIII. sz. első felében újabb átalakítást vitt rajta  
végbe. E változásnak ismét történelmi tények szolgáltak kiinduló 
pontúi. Vitry Jakab 1216-ban Ptolemaisba érkezett, hogy ott 
jutalmúl az érdemekért, melyeket mint a kereszt lángbuzgalmú 
hirdetője szerzett, a püspöki méltóságot átvegye. A nagy tevékeny
ségű férfiú első teendői közzé tartozott körülnézni, honnan várható 
segély a keresztesek részére s tekintete a kelet felé fordúlt, hol az 
ő véleménye szerint is tömérdek kereszténynek kellett élni s hova az 
akkori felfogás János pap országát helyezte. Bár ez a segítség vára
tott magára, Jakab egy ideig mégis abban az illusióban ringathatta 
magát, hogy reményei teljesedésbe mennek. Midőn ugyanis a  
keresztesek 1218-ban látva, hogy Syriában sikert nem aratnak, 
Egyptomba tették át hadjárataik színhelyét s a következő évben el 
is foglalták Damiettet, e szerencsés haditény nem sokat változtatott 
magának a keresztes.seregnek szomorú helyzetén s bátorságot csak 
a II. Frigyes császár által igért segítség reménye öntött beléjük. 
Ekkor, 1221 tavaszán kezd egyszerre terjedni a hír, hogy keletről 
egy hatalmas uralkodó seregei indúltak el hátba fogni a saraceno- 
kát, a perzsákat már le is verték s nincsenek messze Bagdadtól.

Látjuk, hogy a helyzet nagyon hasonló ahhoz, mely az előző ' 
század közepe felé oly nagy befolyást gyakorolt a monda keletke
zésére s valóban, az eszmék hasonló társulása most is hasonló 
irányt ad a továbbfejlődésnek. A vélt szövetsógestárs megint
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kereszténynyé lesz, India királya, utóda az előbbinek s önkényes 
kereszténységében Dávid nevet kap. Képzelhető, mily nagy volt 
a kereszténység csalódása, mikor e Dávid királyban később a félel
mes Dsingiszkant, a mongol hordák vezérét ismerik meg. Külön
ben itt meg kell jegyeznünk, hogy a monda az újonnan feltűnt Dá
vid királyt János paphoz nem csak az előbb említett vonaikozás- 
ban (mint utódát) tünteti fel. Először is a dédunokából fia válik, 
de a népképzeletnek még ez sem elég; lassankint typikus megfele
lőnek veszi a János pap nevet, s mint ilyet egyenesen átviszi Dávid 
királyra, úgy hogy lesz belőle: «rex Dávid, qui vulgo presbyter 
Johannes appellatur.o Mikor a mongolok Oroszországba először 
betörnek, a bennük helyezett reményt kezdi kétkedés felváltani s 
visszavonúlások után úgy innét, mint Perzsiából hazájukba, a hely
zettel mindenki tisztában volt. A mongolokat keresztényeknek 
nyilvánítani többé nem lehetett s érdekes látni, mily fordulatot 
vesz e ponton a mondát alkotó, egyre munkás képzelet, mely egy
szer megkedvelt eszméiről lemondani sehogy sem akar. Először 
Albericus, augustinus szerzetes krónikájában (írta 1232— 1252) 
találkozunk az új felfogással, a mint a mongolok neve 1237-iki betö
résük óta Oroszországba a nyugatra nézve ismét félelmessé kezd 
válni. A mongolok nem keresztények — így szólt a legújabb válto
zat — urok nem János pap. így volt hübérurokat hittak, ki alól 
függetlenítették magukat s győztes vezérük ennek nevét vette föl. 
A dolog ilyetén variálása Vincentius Bellovacensisnél (Speculum 
históriaié 1253) azzal az adattal bővül, hogy János pap, illetőleg 
Dávid király leányát Dsingiszkán eljegyzi. Lehet, hogy ennek alapja 
is történeti esemény, mert Dsingiszkán egyébkor is eljegyzi magá
nak egy-egy legyőzött ellenfele leányát, de a történelem nem tud 
róla semmit, hogy valaha keresztény felesége is lett volna.

Az ekként kialakúit monda azután egyhamar újabb medret 
nem ás magának. A XIII. század folyamán sőt a XlV-ik közepéig 
Ázsiában megfordúlt különböző európai missiók, követségek, 
utazók tudósításai nagyobbára e körben mozognak, erre az alap- 
thémára írnak változatokat, míg aztán az úti regény és legenda 
hatalmába nem keríti a monda szálait, hogy azokat kénye-kedve 
szerint bonyolítsa s a legcsudásabb szövevények szemkápráztató 
alakzataival gyönyörködtesse közönségét. Az úti regények e korá
ból való az érintkezés első pontja, mely magyar krónikánkat 
János pap mondájához fűzi. Valkai András maga, munkája vége
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felé, annak 135. versezakában következő forrásait nevezi m ega 
krónikának: (az idézeteket mai helyesírással adom.)

•Amint Mande Villái János írta,
Joviu8 Pál püspök mint magyarázta 
Azokat olvastam ez vers folyásra 
India állapotja írására.*

Tehát Mande Villái János, azaz John Maundeville, az angol 
lovag, ki saját állítása szerint 1322— 1355 tartózkodott a keleten 
s onnan visszatérve szerzé útleírását 1355/56-ban. Főforrása a 
presbyter-levél volt, melyet képzelete tarka-barka termékeivel 
bővített.s müve épen e mesés leírásai miatt csak hamar egyik 
legkedveltebb olvasmánya lett a nyugatnak. Jóformán valamennyi 
nyugat-európai nyelvre lefordították s számtalan kézirat-, meg 
nyomtatványban terjedt el egész a XVI. századig, sőt népkönyv 
alakjában napjainkig. Zarncke (i. m. II. 129. 1.) valószínűvé teszi, 
hogy művét eredetileg franczia nyelven írta s csak ebből fordították 
le latinra és angolra. Az angol szöveg pontos fordítása a francziának, 
a latinbúi úgy látszik, kétféle fordítás volt, legalább a Németország
ban hozzáférhető kéziratok- és nyomtatványoknak nem igen illik 
egyikére sem, mit az angol szöveg első kiadója mond, hogy t. i. a 
latin is egyezik ez utóbbival. A Németországban ismert latin versio 
lényegesen eltér a franczia és angol szövegtől, főleg berendezésében. 
Itt történik említés dániai Ogierről és kalandjairól is, mi az erede
tiben szintén hiányzik. Még a német fordításokról kell megemlékez
nünk, mielőtt magyar krónikánk közvetlen forrását megállapítanék. 
Toldy ugyanis úgy gyanítja, hojíy Valkai a Priester Johannes 
mondáját német eredeti után ültette át hozzánk.*) E német eredeti 
a mondottak után nem lehetne más, mint Maundeville német 
fordítása. Ilyen kettő van a XV. század elejéről; az egyik Velser 
Mihálytól 1414-ből, a másik Diemeringi Ottó metzi kanonoktól. 
Mindkettő többször lenyomatott, sőt az utóbbi népkönyvvé is lett. 
Velser fordítása meglehetős pontosan ragaszkodik a franczia szö
veghez, társáé e mellett már a latint is felhasználja 8 általában 
nagy szabadsággal jár el. Csak abban nem értekegyet Zarnckevel, 
hogy e német átdolgozás tovább fejleszti a mondát, a mennyiben

*) Toldy Ferenc/. A magyar költészet története. 2. jav. kiad. Pest, 
1867. 121. 1.
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János papot Ogier rokonává teszi. E rokonság, bár nem oly szaba
tosan meghatározva, mint Ottónál, megvan már a latin textusban 
i s : «XLI. 5. Circa annum ab incarnatione domini octingentesimum 
dux Ogerus de Danamarchia cum quindecim cognationis suae
baronibu8........ transivit m are . . .»  és «6. Eratque inter barones
unus denominatus Johannes . . .» (Z. i. m. II. 141. 1.)

Már most a magyar krónika szövegére térve, mindenek előtt 
fel kell említenünk, hogy Ogier herczeg itt is szerepet játszik s így 
az összehasonlításból eleve kell kizárnunk a franczia eredetit, 
angol fordítását, az Angliában lappangó latin szöveget s Velserét, 
mint a melyek Ogierről nem tudnak. E szerint itt csak a meglévő 
latin versio és Diemeringi Ottó német átdolgozása jöhetnek tekin
tetbe. Első pillantásra a magyar krónika czímbeli «Prister Johan
nes «-e a némettel való egybevetést tüntetné fel ajánlatosnak s ez 
vezette félre^Toldyt is, de néhány párhuzamos hely összeállítása 
szövegeinkből az ellenkezőről fog meggyőzni bennünket.

V alkai: (7. verssz.)
• A Christus születésének utánna 
Mikor írnak vala az jó nyulczszázban 
Ogerus herczeg Danamarkában 
Atyafiaival lón jó szándékban*.

A la tin  M aundeville: XLI. 5. «Circa annum ab incarna
tione domini octingentesimum dux Ogerus de Danamarchia . . . »  
(Z. II. 141.)

Diemeringi Ottó: «23........  Únnd da mán czalte von gotis
geborte acht hundert jár mind sechezen jár, do czog Ogier von 
Dennemarken in dy land . . .» (Z. II. 151.)

Itt a nevek és évszám vallomása szerint kell a latint tartanunk 
Valkai forrásának. Továbbá:

Valkai: (0. verssz.)#
■János, a frisiai király fia 
Kinek Gondeboriff vala az atyja*.

Latin  M aundeville: «XLI. 6. Eratque inter barones unus, 
denominatus Johannes, filius Gondebuef, regis F risonum ...»  
(Z. II. 141.)

Diemeringi Ottó : «24. Unnd under synem nefin was eyner, 
synes ohemen sori, Konig Godeboles von Frysen . . .» (Z. II. 151.)

Hogy János pap Ogiemek unokaöccse, tehát a szorosabban

Digitized by LjOOQ Le



PRISTER JOHANNES. 539

meghatározott rokonság sem a magyar, sem a latinban nincs meg. 
Abban is egyezik a két utóbbi, hogy Ogerusnak 15 atyafiát emlí
tik, míg a német általánosságban «syne frunde unnd magén*-ről 
beszél. Feltűnő továbbá a megegyezés azon a helyen, hol János, 
pap utazása módjáról van szó. Ilyenkor Valkai szerint:

(47. verssz.) . .  . . «Egy hadat többi előtt indította.

(48. verssz.) Csoda drága dolgot azok viseltek 
Egy nagy öreg tálat felemeltetett,
Abba sok drágaságok helyheztettek,
Arany, ezüst, sok szép drága kövek.

(49. verssz.) íme a császárhoz közel más hadban 
Puszta keresztfa volt felállatásban. . .

(50. verssz.) . . .  Harmad helyre még más dolgot szörzettók,
Egy tiszta arany tálat fen viselték,
Melyet fekete földdel megtölteték . . .»

Latin  te x tu s :  «XLII. 10. Praecedit enim eum in spatio cir- 
citer XVIII. passuum discus onustus velut omni genere precioso- 
rum vasorum auri, argenti, gemmarum . . . .  illumque discum sub- 
sequitur propinquius imperatori ad spatium sex passuum alta
crux lignea ........dehinc ad sex passuum spatium succedit discus
aureus terra nigerrima plenus.» (C. II. 144.)

Ez a hármas tagolása a menetnek a németben egészen mel
lőzve v an :

Diemeringi O ttó : «19. Únnd so her andirswo hene fért an 
kryg, so furet mán em nicht wenn eyn krütze vor, das ist holzerin 
. . .  únnd lest auch alleczeyt vor em tragen eyne guldin schussel 
vol erdin . . .» (Z. II. 150.)

E szembeszökő egyezések Valkai és a latin között végig vonul
nak az egész szövegen s különösen döntő azon körülmény, hogy 
az események elbeszélésében a némettel szemben egészen elütő s 
egymásközt meglehetősen egyező sorrendet követnek. így az Oge- 
m sra vonatkozó adatok mind a kettőben megelőzik a János pap 
udvari életét leíró részleteket, a németben fordítva. Ezek után nem 
lehetünk kétségben arra nézve, hogy V. krónikája ide vonatkozó 
részleteinek forrása valóban Maundeville latin szövege s csak azt 
jegyezzük meg, hogy a magyar krónika nem egyszerű fordítása, 
hanem szabad átdolgozása eredetijének.
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Mosfc még csak az a kérdés merül fel, hogy e latin szöveg 
variansai közzül melyiket használta krónikásunk? Maradt reánk  
belőle egy papir kézirat a XV. század elejéről, egy XV. század
beli nyomtatvány czím nélkül, s ugyancsak egy XV. századbeli 
nyom tatvány: «Johannis de MontevilJa Itinerarius.* Ez utolsó
ban János pap atyja a magyarnak megfelelőleg Gondeboriph 
nevet visel, míg a másik nyomtatványban Gondebuef, a kézirat - 
bán meg Gondebur áll. (A németben, mint láttuk Godebol.) 
E szerint valószínű, hogy Valkai forrása a második, Zarncke 
által 6>vel jelzett nyomtatvány volt. Hogy jutott V. króni
kájának élére a «Prister Johannes*, tehát német elnevezés, 
nem tudom. Erre nézve vagy azt kell feltennünk, hogy az 
esetleg tán Németországon járt Valkainál az ott gyakran ballott 
Priester Johannes név egyszerűen reminiscentia, vagy a «nagy 
ferdítő# Heltainak keze nyomát kell a dologban látnunk, kinél a  
könyvet nyomták s ki német ember létére, a monda nagyon 
elterjedt német változatával alkalmasint úgy is ismerős lévén, a  
presbyterből, annak kaptájára könnyen «prister *-t csinálhatott. 
Keze nyoma egyébb csekélységekben is meglátszik a krónika szö
vegén. Végre hátra van a harmadik föltevés, hogy t. i. Maundeville 
latin szövege tán szintén ért egy német fordítást; minthogy azonban 
ilyet ma nem ismerünk, e föltevés, mint pusztán ilyen, eddigi vizs
gálatunk eredményét nem dönti meg.

Gzikkem végén összeállítottam a magyar krónika és forrásai 
megfelelő helyeit s e lajstromból láthatja az olvasó, hogy Maunde
ville csupán a krónika bevezető részének szolgált forrásúi, a töb
bit, leszámítva mindenünnen saját, jelentéktelen mennyiségű bő
vítményeit a már említett Joviusból vette. E részben a monda fej
lődésének egy még újabb fokozatával állunk szemközt. A középkor 
zavaros földrajzi fogalmai ugyanis lehetővé tették, hogy János 
pap mondái országa Ázsiából idővel Afrika keleti partjaira vándo
roljon át s a népképzelet ott keresse a folyton emlékezetében 
élő János papjának alakját. — Már Joh. de Piano Carpini a János 
pap birodalmával szomszédos országot Kis Indiának, s lakosait 
szerecseneknek vagy aethiopoknak nevezi. Marco Polo pedig útleírá
sában Abasciáról (Abyssinia) azt mondja, hogy nagy ország s 
közép vagy másod Indiának is nevezik, királya meg keresz
tény. Bár maguk Plán Carpin és Marco Polo a presbytert 
ázsiai fejedelemnek tartották, mégis efféle tudósításaik segítettek
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elterjeszteni azt a nézetet, hogy János pap az afrikai Aethiopia 
uralkodója. Jordanus, a columbiai püspök már egyenesen Aethiopia 
királyának nevezi Jáuos papot és Aethiopia alatt az afrikai orszá
got érti, hol csakugyan keresztény fejedelem uralkodott. (Oppert, 
i. m. 6. 1.) Az érdeklődés e távol keresztény ország iránt különösen 
a portugáloknál, e kiválóan hajós népnél volt eleven. A nagy tengeri 
utakra, melyek a Jóreménység fokának, majd a Kelet-Indiába vezeti 
útnak felfedezéséhez vezettek, kereskedelmi érdekeik mellett rész- 
ban azzal a szándékkal indúltak a lusitánok, hogy a sokat emlege
tett János papot feltalálják. Képzelhető örömük, mikor régtől ápolt 
hitüknek megfelelően az abyssin fensíkon egy századok óta fennálló 
keresztény (persze nestorianus) fejedelemségre bukkannak, melynek 
császárját hozzá véletlenül épen Dávidnak hívják! (lásd fennebb.) 
Covilham Péter volt az első 1490-ben, ki az abyssin császár v. 
negus székhelyét, mely akkoriban Shoa volt, elérte s itt kieszközölte, 
hogy a kereskedelmi összeköttetés létesítése czéljából abyssin 
követ menjen Portugalliába. Ez a követség itt nagy feltűnést 
keltett 8 nemsokára viszonozták is Portugállia részéről. 1520-ban 
érkezett Massovahba a portugall követség, melynek tagjai Abys- 
sinia földrajzát s történetét illető oly fontos adatokat hagytak 
reánk leírásaikban. E leírások közt nevezetes helyet fogjál el Fr. 
Alvaresnek, a missio káplánjának emlékirata, mely Joviusnak, ma
gyar krónikánk második forrásának szolgál forrásaúl. *) Jovius 
szóban forgó műve: «Historiarum sui temporis ab anno 1494 
ad annum 1547 libri XLV.» Első kiadása megjelent Florenczben 
1550-ben. Előttem velenczei kiadása van 1566-ból. Ismerem to
vábbá az 1561. lyoni, és az 1567. baseli kiadást. A János papot illető 
fejezetben mind egyezik egymással. E munka 34-ik könyvéből 
dolgozta át Valkai a Károly császár Barbarossa elleni hadjáratá
nak krónikáját, a 33-ból Hariadenus históriáját, melyek a Pristert 
megelőzik. Ezeknél az átdolgozó a könyvek számát is megnevezi, 
melyekből merített, a Pristerről csak általánosságban mondja, hogy 
Joviust is használta, a 18. könyv megnevezése nélkül, melyben a 
János papra (itt Preteian) vonatkozó túdósitás található. Az egész 
egy folytában terjed a 155. levél III. hasábja közepétől a 157. 
levél I. hasábja végéig s ehhez csatlakozik egy töredék a 158. lev.

*) Lásd: Jovius. Hist. sui temp. lib. XVIII. Alvarest hibásan Petrus- 
nak mondja Franciscns helyett.
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I. has., hol Pr. legidősebb fiának haláláról van szó a Selanus elleni 
háborúban.

Jovius leírásai már nagyban különböznek Maundeville phan- 
tastieus meséitől. S ez nagyon természetes. A két írót két század 
választja el egymástól; az első még a középkor naiv felfogású gyer
meke, a másik skeptikus idők történetírója, ki — bár maga sem 
áll az igazság túlságos kedvelőjének hírében, mégis ha előtte valaki 
egy, még Aethiopiánál távolibb ország lakosairól állítaná is, hogy 
azok fél ember, fél állati alakok, beszélne neki a hullámzó homok
tengerről, a valli8 infausta csodáiról, az aranykereső hangyákról 
etb., bizonyára hitetlenül rázná fejét s nézne elfogadhatóbb forrás 
után. A monda befolyása, mely az abyssin császárban János papot 
láttatta az emberekkel, már nem mutatkozik oly souverain hatal
múnak, hogy régi csudás elemei is átmenjenek új változatába s 
innen a történetíró müvébe. Mindössze is talán János pap és Dávid 
császár azonosítására, az ennek nagy hatalmát jelző részletek kiszi- 
nezésére s országa termékenységének kissé túlzó leírására szorít
kozik. Csodálhatjuk-e, hogy a józan magyar krónikás, e tekintetben 
méltó társa legtöbb XVI. századbeli collegájának, nem kap a mesés 
kelet csodáin, melyeket egyik forrása nyújt, hanem fordúl a neki 
szavahihetőbb, észszerű leíráshoz s ennek nyomán szerkeszti ösz- 
sze krónikája legnagyobb részét ? Feltűnőbb az, hogy Maundeviliét 
egyátaljában használta. Oka ennek bizonyára a teljességre törek
vésben rejlik. Midőn ugyanis Joviusban olvasta, hogy az abyssin 
fejedelmek: «praealto si quidem stemmate ab antiquissimis regibus 
genus repetunt; regiique sanguinis incorrupta nobilitas historiarum 
testimonio recensetur* (J. 156. lev. II. hasáb) s ugyané forrásban 
János papnak csak apját és anyját találta megnevezve, jöhetett 
arra gondolatra, hogy M.-től vegye át a genealógiára vonatkozó 
adatokat, s ennek köszönhetjük, hogy a N. Károly korában élt 
északi hős, Ogierus v. Hulgerus *) európaszerte nagy kedveltségnek 
örvendő mondájából egy csekély töredék a magyar irodalomban is 
nyomot hagyott. Ezen az Ogier történetét magában foglaló rész
leten kívül M.*től még az abyssin uralkodók udvartartására vonat
kozó néhány adatot vesz át Valkai s ezeket érdekes módon hozza 
összhangzásba Jovius adataival. M. leírását ugyanis— a XIV. szá-

*) L. Dunlop, Geschiclite dér Prosadichtungen, ford. Liebrecht, Berlin, 
1851. 139. 1.
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zadból származván — azon részleteket illetőleg, melyekben semmi 
csudás nincs, a régibb indiai állapotok megfelelő rajzának tartja s 
ezzel szemben J. tudósítását India =  (Aeth.) újabb állapotai képé
nek 8 így, hol ugyanazon dologra nézve a kettő eltér egymástól, e 
különbséget a történeti fejlődés eredményének veszi s úgy ma
gyarázza. Joviusban azt olvassa pl., hogy Preteiannak négy király 
hordja az ételt; ezt az adatot ő is átveszi (67. verssz, «Nagy négy 
királyok asztalhoz szolgálnak...*) s annyira befolyása alatt áll, 
hogy M. azon helyét, mely szerint «XLII. 1. se rv iu n t... domino 
imperatori septem reges, qui in capite singulorum mensium etc.» 
(Z. II. 143.) az előbbi szerint alakítja á t :

(33. verssz.) fHódlott királyok neki udvarlanak,
Hólnaponként udvarolni bejárnak,
Négyen egy bóra udvarhoz járulnak,
Udvarlanak mind fottáig az hónak*.

Azonban nem mulasztja el kijelenteni, hogy:

(37. verssz.) «Derék birodalom, mikor épen volt,
Hét királyok akkor udvarlanak volt.

Mert mi is természetesb, mint hogy idők folytán csökkent 
a roppant hatalom, melylyel a régi időkben rendelkezett India 
királya ?

(27. verssz.) «Nagy most is urasága Belulgiannak,
Noha romlása régi birodalomnak* stb.

E Belulgian név összeegyeztetésénél a M. Presbyter Johan- 
neséve 1 már nem volt ily szerencsés krónikásunk, egyszerűen egy
más mellé állítja a kettőt,

(26. verssz.) «János pap halála után Indusok
János pap nevén hittak 6 császárjok 
Most is Belulgian nyelveken császárok* stb.

a nélkül, hogy fogalma volna az összeköttetésről, mely a Joviusban 
található Preteian és Belulgian közt fennáll. J. ugyanis azt mondja 
az abyssin királyról, hogy mi elromlott néven nevezzük Pretegian- 
nak, az övói Belulgiannak hívják, azután meg is magyarázza jelen
té sé t; «id nomen incomparabilis praestanti® immensique pretii 
gemmám significat* (J. 156. lev. II. hasáb), vagyis J. is azok közé
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tartozott, kik a Presbyter Johannes, illetőleg Prete Gian névben 
Pretiosus Johannest láttak, melynek sethiop fordítása a Belül Jan .

Joviusból továbbá egyszerűen átvitte krónikásank a M.-től 
vett részletek közé azon adatot is, hogy a királyok mellett felesé- 
geik is eljárnak hódolni a császári udvarba. M. erről mit sem tud, 
de ígeniB említi J., hogy. Preteian ebédje végével az euuucbok 
néhány királynét vezetnek be, kik feleségéhez hivattak tisztelgés 
végett. Ezt az illető helyen Valkai el is m ondja:

(70. verssz.) «Vége mikoron leszen ő ebédének,
Négy királyné asszonyok hevítetnek,
Kik udvariam császárnéhoz jöttek* stb.

És úgy látszik, ez a részlet nagyon megtetszik neki, mert a  
M.-től vett bevezető részhez is hozzátoldja:

(35. verssz.) «. . .  Négy király feleségei assszonyukhoz 
Szép ékességgel mennek be udvarhoz,
Indiai János pap császárnéhoz*.

Ily módon ftizögeti össze jó Valkaink két eredetiéből vett 
adatait. Ha m ár most összehasonlítjuk külön az egyikkel 8 másik
kal szemben követett eljárását, látjuk, hogy Joviust nem tizedeli 
meg annyira, mint régibb forrását. Előadásából ritkán hagy el 
valamit, és ha igen, rendesen oly helyeken, hol valamely előre 
bocsájtott főadat részletezéséről van szó. Hiában keresem azonban 
okát, miért kuszálja össze krónikásunk J. sorrendjét az előadásban. 
Művészibb csoportosításra való törekvés nem vezette; egy tekintet 
a czikk végén közölt összeállításra meggyőzhet bennünket, hogy 
egészen találomra, minden vezérgondolat nélkül csereberélte össze 
eredetijének sorrendjét; a másik kínálkozó föltevésnek, hogy t. i. 
csak emlékezetből dolgozott, ellenmond az adatok meglehetős pon
tossága és teljessége, melyeket átvett. Nem marad tehát egyéb 
hátra, mint puszta szeszélynek róni fel eljárását. Még Heltaira 
sem gyanakodhatunk, hogy taláu Ő változtatta meg a versszakok 
eredeti sorrendjét, mint tette Tinódynak Zsigmond krónikájával,*) 
mert ez esetben a versfők nem adnának tökeletes értelmet. Külön
ben itt megjegyezhetjük, hogy a compositiónak Valkai épen nem  
mestere, még a XVI. század szempontjából ítelve sem. Egyes dol-

::l L. Szilády Áron. Régi m. költők tára. III. Budapest, 1881. 463.1.
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gokat, pl. hogy a János pap népét abyssinusoknak hívják, egész 
unalomig ismétel s átmeneteiben egy részletről a másikra a kép
zelhető legnaivabb fordulatokat használja.

Jovius sorrendje megváltoztatásánál sokkal érdekesebbek 
Valkai a nemű átalakításai a történetíró szövegén, melyeknél szá
mot ad magának eljárása indító okairól, mert ezek némi világot 
vetnek az átdolgozó egyéniségére is. így pl. midőn eredetije követ
kező helyét: »Scevani rerum prse3Ídes sacra more nostro hisdem 
templorum apparatibus atque hisdem prope cerimoniis musicorum 
organorum intermixtis concentibus celebrant# (J. 155. lev. IV. h.) 
ekként alakítja á t :

(84. verssz.) «A scevai papok római módra
Misét szolgáltatnak orgona szókba* stb.

majd meg a keresztelkedés említésénél hangsúlyozva hozzá teszi 
eredetijéhez, hogy az atya, fiú és sz. lélek nevében történik (85. 
yerssz.). E helyek megerősítik Szabó Károly abbeli vélekedését, 
melyet ő Valkai egyik krónikájának az unitárius Békés Gáspárhoz 
történt ajánlásából merített, hol utóbbinak igaz hitét említi, hogy 
t. i. krónikásunk unitárius vallású volt.*) — Jellemző továbbá az 
eredeti következő helyének átalakítása: « . . .  aliqui carcere alii 
exilio flagris ignominioeaque traductione mulctantur; raros pecu- 
nia aut alterius reipretium absolvit*. (J. 156. lev. I. h.) A történet
író itt egéBz tárgyilagosan bánik el anyagával, leírta a miről érte
sült, sine stúdió; a magyar krónikának ez nem elég; előadásának 
más helyéből is látszik, hogy ő ezt a távol Abyssiniát bizonyos 
dolgokban szinte minta-országnak nézi, melynek intézményeit 
mintegy tükörként tartja magyar kortársai elé. Ily felfogással lesz 
az idézett helyből:

(106. verssz.) «Rút alá s fel hordozása némelynek
Nagy szidalomra leszen ez vétkesnek,
A mint hozza súlyos volta törvénnek 
Kedvezése semmi nincs ott senkinek».

Mintha hallanék, hogy mormogja hozzá jámbor m agyarunk: 
•Ide bírák uraim ék, tanúljatok tő lük!» Evvel rokon fájdalmas 
érzelmek ébredhetnek lelkében az abyssinok gazdagságának leírása

*) Kógi magyar könyvtár. Budapest, 1 7̂9. 48. 1.
Philologiai Közlöny. X. 5.
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közben is; midőn az abyssin udvartartás pompáját rajzolja s rátér, 
hogy a fejedelem (68. verssz.): «Jó bort iszik tiszta arany pohár
ból », nem nyomhatja el naiv sóhajtását: «Szegény magyar meg
issza fakupából». Különben azokon a helyeken is, hol jobban 
ragaszkodni látszik eredetijéhez, nem ad teljesen hü fordítást, hol 
hiányosabb, hol terjengősebb, mint forrása s általában Joviusnak 
csinosan folyó, korában megbámult prózáját meglehetősen lapos, 
döczögős magyar négyesekben adja vissza.

Hátra vannak krónikájának önálló helyei. Mindössze har- 
mincz versszakra terjednek s így az egésznek egy ötödénél valami
vel nagyobb részét foglalják el. Egy részük a szokásos bevezető és 
befejező versszakok közt oszlik meg, egy másik a krónika külön 
eredetű két fele közé van ékelve, a többi apróság s az előadás 
helylyel-közzel való kiszélesítésére szolgál. Adatot, melynek idegen 
gazdáját hiába kerestem, szintén lelünk néhányat ez önálló rész
letek között. Az egyik India fekvésének meghatározása (6. verssz.), 
mely Maundevillenél, úgy mint Joviusnál Aethiopiáé; egészen más 
másik önálló adata : Ogerus s atyafia háborús készületeinek leírása 
közben annak megemlítése, hogy (11. verssz.) «Húszezer fegyveres 
lovaggal vadnak». Feltűnő mindakettő, mert számok dolgában 
Valkai scrupulosus. Eredeti adat még Ogerus megbetegedése s ennek 
kapcsán végrendelete, mely szerint János papnak hagyja főbirodal
mát. Valkai persze nem tud arról, hogy a mondában Ogier kalandos 
pályája a keleten tartózkodásával nincs befejezve. Latin forrása 
csak annyit mond, hogy szétosztja birodalmát, további sorsával 
aztán nem törődik (Diemeringi Ottó említi: «25. Und darnach für 
Ogier H inw eg...» [Z. II. 151J), mi mindenesetre hézagot hagy az 
előadásban, s e hiányt a magyar krónikás egészen természetes, 
helyén levő inventóival pótolja. Legérdekesebb ez adatszerű, önálló 
részletek közt az a pár sor, melylyel János pap hadba indulásának 
rajzát megtoldja:

(126. verssz.) «Vígan vagyon a község had üdéjén 
Mert nekiek jól szolgál hadi törvény 
Akkor leszen pénze bővebben gyűlvén 
Szántó ember örül hadnak idején.

(1127. ver.ssz.) Soha szántó embert senki nem bántja 
Szabadon szánt, marháját is jól adja
Szabjain nép közsetjet nem prédálja  
Mert a császár bö füzetessel ta rtja* .
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Szemmel látható, hogy ebben a toldásban ugyanaz a szem
pont vezeti Valkait, mint fentebb láttuk az abyssin igazságszolgál
tatás rajzánál. A köznép nyomorát mélyen érző hazafi szív keserű 
érzései nyilvánulnak meghatóan e cziczomázatlan sorokban. Bizony 
a XVI. század egész folyamán át a szegény magyar pórnak nem 
igen volt oka vígan lenni had idején, mikor még békében is a 
lehető leggyöngébb lábon állott a közbiztonság, épen a «szolgáló 
nép#, a katonák garázdálkodásai miatt, kiknek egy része, egyik 
jeles történetírónk szavaival élve, «félig szükségből, félig megszo
kásból mintegy professionatus rabló és orvnak állott be.# Nem 
merem eldönteni, vájjon szint ily actualis vonatkozás rejlik*e azon 
elmélkedő versszakokban, melyek a krónika fennebb említett két 
fele közt az átmenetet képezik? Lássunk egy jellemző részt 
belőlük:

(57. verssz.) «Tökéletesség ritka embereknél,
Szabadeágkivánáe nagy az népeknél 
Noha nem volna jobb az egy hlvségnél 
Régi és jó móddal megszokott rendnél.

(58. verssz.) Röttenetes dolgok néha történnek 
Szabadságért a köznépek fölkelnek,
Oktalanul viadalokban vesznek
Mert Isten vezére fejedelmeknek*.

Mintha csak a zsoltár igéi viszhangoznának a krónikás lelké
ben: "Most esmérem, hogy megtartja az Ur az ő felkent királyát# 
stb. (XX. zs.) s lehet, hogy nem is kell egyebet keresnünk e sorok
ban, mint egy békeszerető ember vallásos színezetű elmélkedését, 
melyre felébe-harmadába kínálkozó alkalom kerülvén, nem m u
lasztja el XVI. századbeli szokás szerint exhortatiót tartani olva
sóinak. Lehet azonban, hogy e jámbor gondolatoknak történelmi 
hátterük is van ; lehet, hogy élénken emlékezetében van még író
juknak az épen egy Valkai által felbújtott székelyek leveretése
II. János idejébén, melynek a «Székely támad#, «Székely bánja# 
nevű várak köszönték eredetüket, s erre az eseményre van czélzás 
soraiban.

Ezek volnának a tanulságok, melyeket krónikánkból, annak 
tartalmát, szerkezetét — ha ugyan szerkezetről itt általában lehet 
szó — kivonni tudtam. Most még külsejére vonatkozólag kell pár 
észrevételt tennem. Egy kiadása maradt ránk, melyet majd önál-

ar>*
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lóan, majd Heltai cancionaleja mellett találunk. Szövege, kevés 
helyet leszámítva, romlatlannak látszik. E helyek közé tartozik 
véleményem szerint a következő sor: (59. verssz.) «Ez János pap
nak most is ő birodalma#, hol tez# helyett okvetetlenől «az»-nak 
kell állani, mert e mondatot nem előzi meg semmi olyas, mire a  
kezdő «ez» mutathatna,míg «az»*zal az értelem teljes:

•Az János papnak most is ő birodalma 
Nagy, mert vagyon negyven egész országa*.

így ad aztán a versfő is helyesen «trans»-ot «trens» helyett. 
Heltai keze nyomát látom az oly sorokban, melyekben tárgyas és  
tárgyatlan igealakok össze vannak cserélve, p l . :

(12. verssz.) * A nagy Isten híveit megsegít*,
Győzödelmekkel ügyökben szerete 
Általok pogány okát megtéríte 
Igaz vallásban őket felép ü te . . .»

(42. verssz.) «Oda számláltatták ilyen seregek . . .»

(50. verssz.) «Harmad helyre még más dolgot szörzették,
Egy tiszta arany tálat fenn viselték,
Melyet fekete földdel mei/töltelék. . . »

(124. verssz.) « . . .  Meggyőze s hoza igaz vallásra* (t. i. őt).

Lehet, hogy régiesség van a következő példákban:

. (4. verssz.) « . . .  Hallgassátok jeles dolgot ezekről...»

(8. verssz.) «. . .  hite, öregbítsék Christus országát. . .»

(47. verssz.) «Egy hadat többi előtt indította . . . »

Ezzel be is fejezhetném czikkemet. Röviden — fájdalom, 
rövidségre maga a rendelkezésemre álló anyag utal — krónikásunk 
személyéről akarok megemlékezni. Valkai azok közé az írók közé 
tartozik, kiknek életéről irodalomtörténetünk mentül kevesebbet 
tud. Nagy Iván szerint a XVI. században Erdélyben meglehetős 
elterjedésnek örvendő, ma már kihalt Valkai nemes család tagja 
volt, de »vérségi kapcsolatban e családfára tennünk adatok hiányá
ban nem lehet*.*) Nagy a hagyományra hivatkozik, de ez magában 
nem dönti el a kérdést s a mint pl. Sztárai Mihályról nem bizo-

Nagy Iván. Magyarország csaláilai. Pest, 1805. XII. köt.
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nyos, ftizték-e rokonsági kötelékek a ma is élő hasonnevű grófi 
családhoz, úgy kérdés marad az is, van-e köze a mi krónikásunk
nak a m. valkai és gyulai Yalkaiakhoz ? Annyi bizonyosnak lát
szik s említik is legtöbben, kik róla megemlékeztek, köztük Ara- 
nyos-Rákosi Székely Sándor, Horányi, Katona, Bőd, hogy nevét 
származása helyétől (Valkó, Kalotaszegben) vette, de ennél többet 
nem is mondanak életéről. Külföldön iskolázott magyar tanulók 
névsorában s promotiók könyvében szintén nem találkozunk nevé
vel. Hátramarad még az a gyanítás, mit a Prister-krónika is támo
gat, hogy Yalkai unitárius vallású volt (Székely Sándor is mint 
unitáriás írót említi),*) továbbá, hogy a pártfogolt viszonyában 
állott II. János választott fejedelemmel, Békés Gáspár- s Bátori 
Istvánnal, kiknek egyes müveit ajánlotta. Ezzel mai tudomásunk 
felőle ki van merítve. Találtam ugyan egy megemlékezést róla, mely 
új adatot is szolgáltatna életéhez, de — bár számbavehető egyéntől 
származik — ez esetben, úgy vélem, mégis tévedéssel van dolgunk. 
A Heltai cancionale akadémiai példányába ugyanis a Prister- 
krónika végén egy XVIII. századbeli kéz a következő sorokat írta 
be tintával: «Jobb lett volna, maga országabeli dolgokról írt volna 
Valkai András uram, ne ment volna oly messze földre, mivel abba 
az időbe, melybe írt s tabulae assessor volt, nevezetes dolgok men
tek végbe Erdélyben». Ha e sorokkal összehasonlítjuk a krónika 
1770. évi gazdájának nevét, melyet a három Valkai-krónika közös 
czímlapjának hátulsó oldalára a datummal együtt, mikor a köny
vet vette (1770, jun. 2.) sajátkezűleg beírt, a két írás egy kéztől 
származottnak mutatkozik s e kéz Rettegi Györgyé, a jeles emlék
íróé, kinek memoirejai csak legújabban láttak napvilágot. (Itt Ret- 
teghi-nek írva, mint emlékiratában is néhányszor.) ítélete sújtó, 
de szigorúsága csak úgy volna igazolható, ha a mű költői értékére 
vonatkoznék. Egyébként eléggé megmagyarázza az ítélő álláspontja, 
ki nem sokkal e megjegyzése előtt fejezte be a korabeli erdélyi tár
sadalom életét oly elevenen visszatükröző nagybecsű művét. De ez 
itt mellékes. A kérdés, vájjon hiteles-e Valkai állására vonatkozó 
adata? Úgy vélem, itt tévédés forog fenn, s valószínűleg azzal az 
Andreas Walkó-val cserélte össze krónikásunkat Rettegi, ki részt 
vett Bátori István fejedelmi tanácsában, mely 1575 aug. 6-dikán

*) Unitária vallás történetei Erdélyben. Kolozsvárt, 1839. 120. 1.
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kimondta Békés és társai fölött a sententiát.1) Hogy ez nem a mi 
Valkai Andrásunk, az unitárius Békés hitsorsosa s híve, nem sző
rűi bizonyításra.

Ezek után megválhatok krónikásunktól. Természetesen nem 
azzal a fanyar érzéssel, melylyel a malcontens Rettegi tette le 
kezéből. Az ő idejében lehetett így ítélni, de mai szempontunk a  
régi irodalom legszerényebb termékeivel szemben is egészen más, 
m int a múlt századé s Valkai naiv müvében is mindenesetre öröm
mel üdvözöljük annak a szellemi kapocsnak egyik bizonyítékát, 
mely hazánkat a XVI. században a külföld eszmevilágával össze
függésbe hozta. — Hogy a maga idejében kedvelt olvasmány lehe
tett, bizonyítja az Erdélyi János magyar közmondásai közt ta lá l
ható «János pap országa*,2) mely elnevezés a ;népnél egy mesés, 
képzelt ország jelölésére szolgál s bizonyára Valkai krónikájának 
közvetítésével jutott annak ajakára.

Függelék. Párhuzamos összeállítása Valkai forrásainak a magyar 
krónika megfelelő helyeivel. Megjegyzem, hogy Maundevillenél Zarncke 
fölosztásának alapján utalok az illető szakaszokra.

I.
Valkai A.

... 7. 8. 13. versszak.
9. 16.

... 15. 19. 20. «
26. (fele) 22. 23. 24. versszak.

_25. verssz.
. 21. «
... 31. «

33* 34. 37. (vége) 38. verssz.
_37. (3-ik sor) verssz.

39. verssz. *
... 40. 41. 42. 43. 44. 45. verssz.

. 47 .48 .49 .50 .51 .52 . «

H.
Jovius. Valkai A.

Preteian birodalmának fekvése ... —
Negyven országa van .................... 28. versszak (első sor)

]) Erdélyi osszággyülési emlékek. II. köt. 504. 1.
s) Erdélyi János: Válogatott magyar közmondások. 2. kiadás. 112. 1.

Latin Maundeville.
XL1. 5. §.........   ... ... ...

6. t  .......................  .
7. « .........................
8. a .....................  .
9. « ......................... .

17. « .....................
20. « ......... ...............

XLH. 1. « ... ...............
4. « .........
5. t .....................

7. 8. « ......... ... ........ 
9. 10. 11. . ............... ...
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Jovius.
Ezek királyai neki adót fizetnek ...
Őt a táborba is követik...............
Hódolt tartományai közt Sceva leg

kitűnőbb termékenysége, éghajlata
a lakosok tulajdonai m ia t t ...........

Preteian Scevában lakik ... ...
Bár rendesen sátrak alatt tanyáz, ...
vannak ékes palotái ..................
Sceva fekvésének meghatározása ... 
Termékenysége: a vetésből egy lovas

nem látszik ki ... ... ...........
Gyümölcs, s z ő lő ... .......................
Háromszor vetnek, aratnak ...........
Dinnye füge egész éven á t ......... .
Bab, bors .........................................
Á lla to k ................  ... ...
Öszvérek kedvelése Abyssiniában ... 
Pr. népét abyssinusoknak nevezik

•Összehasonlítása a kormányformának
Yelenczéével...  ..........................

Az isteni szolgálat módja ...........
A kereszténység oktatói Abyssiniában
A keresztség módja ..................
Homlokukat megbélyegzik ...........
Körülmetélés..................................
A nők körülmetélése... ... ...........
Bíráskodásuk; az eretnekeket meg

kövezik .........................................
Az istenkáromlókat megégetik ...
Elbánás a gyilkosokkal ..................

« a tolvajokkal................. 
« a néma bűnben élőkkel

Egyéb bűnök büntetése— ...........
Menyegző, házasságtörés... ... ...
Jovius forrásaira hivatkozik...........
Abyssin nyelven chaldeai betűkkel írt 

sz. könyvek Rómában nyomatnak 
Jerusalemből hit dolgában abyssinok

mennek Rómába ..........................
Pretegiant otthon Belulgiannak hívják

Valkai A.
28. « (3 utolsó sor)

112. «

29. 82. verssz.
83. verssz.
65. «
31. « (?)

76. versszak (2 első sor)
76. « (2 utolsó sor)
75. «
77.
78.
79. «
80. 81. versszak (2 első sor)
81. (2 utolsó sor) 82. (2 első

sor) 46. versszak

32. versszak (?)
84. «
24. «
85. «
86. « (4. sor)
85. «
86. « (3 első sor)

109. «
97. «
98. 99. verssz.

101. 102. 103. verssz.
100. verssz.
104. 105.106. verssz.
107. 108. verssz.

62. verssz.

94. verssz.
26. t (3. és 4. sor)
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'Jovius.
E név magyarázata ... ... ...
Dávid, Atanadidhingel nevek
Az utóbbi magyarázata ...................
Preteian származása, a trón betöltése 
A király szabad idejét olvasással tölti 
Meg van náluk az ó és új szövetség 
Azután a császár testét gyakorolja,

fürdik ........... ... ...................
Végűi ebédel............................
Az ételeket nemes fiúk viszik az asz

talhoz ...........................................
A bort arany serlegből issza... ...
A sert kristály kehelyből ... ... ...
Az étkek leírása ... ...................
Az étkezőt 300 ifjú őrzi ...................
Ezek fegyverei s ruházata ... ...
A konyhából négy király hozza ételét 
Ebéd végével az eunuchok királyné

kat vezetnek be ... ... ...
Ezek a király előtt dalolnak s tán-

czo ln ak ............................................
A királynak négy felesége van ... 
Ennek o k a ... ... ... ... ...
Ha nyilvánosan megjelenik a király, 

jobb kezében ezüst kereszt ... ...
E harczias férfiú hadjáratai... ...
A troglodyták ellen ... ... ... _
Casan királyt elfogja 8 lefejezteti...
Ennek o rsz ág a ..........................
Bethfage királynét meggyőzi... ... 
Manikongrust legyőzi, ez keresztény- 

nyé lesz ... ... ... ... ... ...
Tormedát, a nigriták fejedelmét leveri 
Selanuson kettős győzelmet vesz ... 
Selanus népének fenyegető gyarapo

dása............................ .........  ... ... ...
A hódolt népek adói ... ... ...
Arany, ezüst stb. ... . .  ... ...
Selyem, gyapjúszövet, gabna, só ...
Bors, rabszolga, vadállatok ...........
Ez utóbbiak zárt helyen tartatnak

Valkai A.

122. (3-ik sor) 123. (első sor)

03. versszak (3. és 4. sor) 
03. « (1.08 2.801*)

64. versz.

68.
68 .
69.
66.
67.
67.

versszak (1. sor) 
« (2. sor)

« (3. és 4. 6or)
« (l .*és2.  sor)

35. 70. 71. verssz.

70. verssz.
72. •
73. 74. verssz.

119. verssz.
120. •
122.
121.

123.

124.
125.
126.

« (1.2.  4. 6or)
«

versszak (2. 3. 4. sor)

verssz.

« (1. 2. 3. sor)

129. verssz.
130. «
131. «
132. «
133. «
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.Jovius. Valkai A.
A király serege; gyalogok, lovasok 113. «
Kinek sisakja nincs, bolyhos süveget

visel. ... ... ... ........... —
Tornyos elefántok... ... ... ... 111. verssz.
Csatába dob s trombitaszó mellett

rohannak ... ... ... ... ... 118. verssz.
Semmi veszedelem vissza nem riasztja

őket.................................... ... .... —
Pénzt az abyssinok nem vernek ... 116. versszak (1. 2. sor)
Arabiából importált pénzzel élnek . 117. «
E pénz leírása..................................  —
Arany s ezüst darabok pénz gyanánt 116. versszak (3. 4. sor)
A papság élén patriarcha áll ...........  87. « (1.2. sor)
A mely pap a hitet elhagyja, a pat-

riarcha kiátkozza . _ _ ... 89. verssz.
Barrarában lakik ; e lielv leírása 90. «
Részletezés ................... ... ... —
A patriarcha jövedelmei ............ 91. verssz.
Ezek hovaford ítása ...........................  92. 93. 94. verssz.
Halálakor kincsei a fiscusra szállnak 95. verssz.
Azután másik választatok.„ ...........  96. «
A patriarcha szűzen él... ... ... 87. * (3. sor)
A pap házasodhatik ... . ... ... 88. «

Használja ezen kívül Valkai a XVIII. könyv egy töredékét, 158. 
lev. 1. h. :

Pr. legidősebb fia meghal a Selanus
elleni háborúban ... ... ... ... 126. (4. sor) 127. 128. verssz.

m .

Valkai önálló versszakai :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 27, 30, 36, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 68 (3. 4. sor), 134, 135, 136, 137.

B in d e r  J en ő .
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TÁJÉKOZÁS A MAGYAR NYELVROKONSÁG 
KÉRDÉSÉBEN.

(Vége.)

A mi a szóképzést, különösen pedig az igeképzést illeti, a rra  
oézve szintén tanulságos adatokkal szolgál a két nyelvcsalád gram 
matikája. Tény ugyanis, hogy míg az ugorságban a frequentativ 
igeképzés igen jól kifejlődött és nagyban szerepel, addig a törökség- 
ben inkább csak a reciproc, illetőleg cooperativ igeképzés fejlett k i. 
Az ugorságban (s a magyarban is) öt egyszerű frequentativ igekép
zőt, és hat egyszerű (a magyarban ezek közül öt) momentán igekép
zőt lehet kimutatni, melyek a legnagyobb elterjedésnek örvendenek, 
s melyeknek egymással való kapcsolatai még jóval nagyobb számra 
rúgnak. Ellenben a törökségben a frequentativ-momentán igeképzés 
nem fejlett ki, úgyannyira, hogy az egész törökségben közönséges
nek és némileg általánosabb használatúnak csak egy frequentativ 
igeképző mondható, t.i. -kala, -kála, (-gala, -gála), melyet a m agyar
ral is kapcsolatba igyekeztek hozni; de nem is szükséges hosszan 
bizonygatnunk, hogy a magyar nyelvben tetemes számú közönsé
ges frequentativ igeképző van. Más a viszony a cooperativ (reciproc)  
igeképzésre nézve. A törökségben külön cooperativ igeképzőt talá
lunk,*) mely igen fejlett s általánosan használatos, holott az ugor 
(és magyar) nyelvekben az aránylag gyér cooperativum helyén is 
az ezen functio végzésére igen alkalmas frequentativum (és reflexi- 
vum,) áll. Pl. frequ. -I; m. marasztal, vigasztal | f. éld- =  é l : elele- =  
élei (v. ö. élelem), éldegél | votj. min- =  m enni: minil- =  men- 
degélni || frequ. -d ; m. rakod, lököd | cser. leb ed leved - =  fedni 
(v. ö. m. lep és leped: lepedő)  || frequ. -sz, -z, -s ; m. alusz(-ilt), 
nyugsz{‘ik); hordoz; futos | f. vie- =  v inn i: vieskele- (v. ö. m. 
visel) i ui- =  úszn i: uiskele- =  úszkál || mom. -m ; m. futam(-ik) | 
oszty. mén- =  menni: menem- =  elmenni || mom. -m l; m. 
csuszamli’ik), 8ikaml(-ik), szólaml{-ik) | vog. pes- (v. ö. m. fesl-ik): 
peseml- =  föloldódni || mom. ~p; m. állap(-od), iilep(-ed) | vog.

*) A mennyiben ez speciálisan «egytttt működést* fejez ki, s nem 
végez frequentativ functiót, — noha különben avval egybefogható volna; 
ellenben az ugor frequentativum helylyel-közzel kiterjed a reciprocum 
jelentésére is.
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ál- =  ölni: alep- — rögtön megölni; vog. kual- =  kelni: 
kualep- =  egyszerre fölkelni || mom. -I, -1 1 ; m. szökell, lövell,fuvall | 
cser. nul- =  nyalni: nulal- =  egyet nyalni || mom. -It; m. rikolt, 
sikolt, üvölt | cser. far- =  szúrni: faraid- =  egyet szúrni | votj. 
bin- (v. ö. m. bonyolód-)  : binalt- =  begöngyölíteni || ugor frequ. 
és recipr., f. tappa- =  schlagen : tappele- =  sich schlagen; paina-=  
prem ere: paineskele- =  luctari, ringen, nyomakodni | oszty. jóul- — 
werfen: joulant- — ringen (sich gegenseitig werfen) || m. ver- ; 
vereked-, diai. verekőd- (egymást verni) || tör. cooperativ -iá, • es, -os, 
-oá; pl. kaz. t. óéra- találni: oéra-é- =  találkozni; jaz- =  írni: 
jazis- =  írva versenyezni; jóró- =  futni: járóé- =  versenyt 
fu tni; 8öj- =  szeretni: sójöé- =  szerelmi viszonyban lenni; kil- =  
jő n i: kileé- =  egyezkedni; suk- =  ü tn i: suyié- — egymást ütni || 
oszm. -is, -iá; pl . ja z - :  jazis-; sev-: sevié-; gél-: gelis-; suk-: 
8ugié- stb.1)

A mondattan nem nyújt valami erős kritériumot ezen nyel
vészeti kérdés eldöntéséhez, mert már természeténél fogva sem 
alkalmas arra. A mi még leginkább feltűnik első tekintetre, az a 
körülmény, hogy a tör. nyelv általában nem igen kedveli a relatív 
mondatokat, minek oka főleg abbban rejlik, hogy a tör. főnév maga 
előtt mindent melléknévvé szeret átalakítani. Az ugorság és a 
magy. nyelv ezt nem vitték annyira, bár egészben nem idegenked
nek tőle, s így e jelenséget csakis ott találjuk nagyobb mérték
ben kifejlődve, a hol az ugorság a törökséggel nagyon mélyre
hatóan érintkezett, t. i. cseremisz és votják nyelvekben. Néhány 
példa eléggé megmutatja, hogy a magy. nyelv e tekintetben is 
közelebb áll az ugorság többi részéhez, mint a törökséghez. Pl.3) 
A török nyelvekből: csuv. poronne per starikpa karjik. vulzam 
poron$ié, poronzan toprié ul-y\r =  élt egy öreg-emberrel öreg- 
aszszony. Ok éltek, élvén kaptak fiú-leányt | csuv. vid Xris- 
tos páni zakona bilzessen por edemzene-de iliy%in$en itla jorada• 
gan bolni, yoj ruvinji yaliya ira sonza, tora Jisus Xristos 
virentnine kalaza ktartma yoj ne yaderlene =  ő Krisztus adta 
törvényt tudván minden embereket-is előbbitől inkább szerető

*) V. ö. Búd. Ug. Alakt. és MUgSz. — Szinnyei: A magy. nyelv roko
nai és Suom. kielen heimolaiset. — Bálint: Tör. Nyvt. és Kaz.-tat. nyelv
tanulmányok.

*) A fordítást szóról szóra adjuk.
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lett, a maga rokonságabeli népnek jót akarva Jézus Krisztus isten 
tanát mondva mutatni magát készítette || kaz. tat. aslamci anar 
ájtkán dej: «Alla öcön minejibdrd kürsdnd, ma éusi sandi^imdayi 
bar akcamni/» digdn-dd dej akéasin sandiyi beUiniryitib kitkdn dej 
=  a házaló neki szólt, úgymond: «az Istenért, engemet eresztve- 
láss, vedd eme ládámban-i minden pénzemet! # mondta és — úgy
mond — pénzét ládájával dobván ment, úgymond | kaz. tat. ul 
satiucilar vkiik jimereld* dib bar-da tiuarlarin taslab *kacib kit ka nn ár 
dej. urtancí üli tiuarlarin alib bajib kajtib kitkdn dej =  azok a  
kereskedők «az ég összeomlik» mondván minden-Í6 vagyonukat 
eldobva futva mentek, úgymond. A középső fia vagyonukat véve 
gazdagodva hazatérve ment, úgymond | kaz. t. öcöncö idi küldáge 
muncalasin cigarib ka zik kayib jeb iseb úti r fan cayinda kül ejáse 
ciyib anar ájtkán dej =  a harmadik fia a tóban-i hársát kivevén 
karót verve kötelet fonva ülte idejében a tó szelleme kijővén neki 
szólt, úgymond || OBzm.diin a/sarn üstii köprü basinda rast gcldigim 
ve kejftmi sormus oldugu dostum pajtayti mizda olan isleri bitiiriip 
memleketine avdet etti =  tegnap este a hídfőn találtam és hogy- 
létemet kérdezett levő barátom a fővárosban levő ügyeit elvégez
vén visszatért hazájába || Törökös szerkezetű ugor nyelvekből: 
cser. Avraam erga&am siiskülas kuruk ümbaka nalan-kaen. mksa  
tudati kidsam kucen sogalan, — ergacini it süskiil — manan =  
Ábrahám fiát megölni egy hegy tetejére véve ment. Egy angyal az 
Ő kezét megfogva megállóit, — fiadat ne öld meg — mondván || 
votják piniékon dirjaz to peri potem no piniúkiüeé duam éiisa: *ton 
tad mali piniskod ?» síiéin =  a fonás idejében a tó szelleme kijött 
és a fonótól kérdezte mondván : «te ezt minek fonod ?» mondá | 
votj. kec sörd ta no bitfisa minem vtlem s'ótimtá, so köjön keclié biSzd 
no agemtd =  a nyúl után Ő is futva ment volt elterés nélkül, e 
módon a nyúltól farkát is látás nélkül. || Ellenben az ugor nyel
vekből v. ö. zürj. nijalön völi kuim pi da ötik nil. i nija vözjiéni 
pondisni gul'ajtni. i kor legisni nija 'ós, munisni da munisni, da ezié ki$ 
vois. seki med-ijid vokh pondis vözjiéni: «masavokjas, musa socej! 
lege ; me kaja ezié ki 3  vilö da legálist a ezissöo. vokjas i soc éaöni: «en 
kaj, en kaj, musa voknimöj; sibdan setéan». =  nekik vala három fijuk 
és egy leányuk. S azok kéredzeni kezdének sétálni. S mikor eleresz
tették őket, mentek s mendegéltek, és (egy) ezüst nyírfa jött. Akkor 
a legnagyobbik testvér kezdett kéredzeni: «kedves öcsém, kedves 
húgom ! ereszszetek: én fölmászom az ezüst nyírfára és leeresztem
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ezüstjét». A testvérek és a húga m ondják: «ne mászsz, ne mászsz 
föl, kedves bátyánk; megragadsz ott». | permi: ceri kossó, kitön 
pidöíik ; a mórt kossá, kitön Imréik =  a hal keresi, a hol mélyebb, 
az ember meg keresi, a hol jobb || f inn : ukko, joka olikin Tapio, sanoi 
siihen : no, kun ölet iltaan pimeddn orittani ajanut, niin kdy tupaani 
yöksi =  az öreg, a ki Tapio volt, erre így szólt: no, ha késő estig 
hajtottad ménlovamat, hát jer hajlékomba az éjjelre. — A törökös 
szerkezetű mondatok magyarúl így hangzanak: ólt egy öreg ember, 
meg egy Öreg asszony. Ok életökben gyermekeket kaptak | azok a 
kereskedők azt gondolták, hogy az ég Összeomlik, s minden pén- 
zöket eldobták és elfutottak. A középső fiú kincsüket magához 
vette, s gazdagon tért haza | a házaló így szólt hozzá: «az Istenért, 
ereszsz el engemet, vedd minden pénzemet, a mi csak ebben a 
ládámban v a n !», s egy láda pénzét odadobta és elmenekült | a 
harmadik fiú a tóban levő hársat kivette, s miután karót vert és 
azután kötelet fonva üldögélt, följött a tó szelleme, s így szólt 
hozzá | barátom, kivel tegnap este a hídfőnél talkoztam, s ki hogy - 
létemről tudakozódott, miután a fővárosban levő ügyeit elvégezte, 
visszatért hazájába | Ábrahám fiát egy hegy tetejére vitte, hogy 
megölje | midőn font, a tó szelleme kijött, s azt kérdezte tő le :
• minek fonod ezt?» | ő is futott a nyúl után, a nélkül, hogy elérné, 
8 még csak a farkát is látná. — Ellenben az ugor szerkezetű mon
datok törökösen — mint pl. a cseremiszben és votjákban — így 
hangzanának : a hal a mélyebben levőt keresi, az ember a jobb 
levőt keresi | a Tapio levő öreg «lovamat késő estig hajtván éj ide
jére jöjj hajlékomba# mondván szólott.

Eddig csak azon nevezetes mozzanatokat vizsgáltuk, melyek 
a magyar nyelv hovátartozása iránt biztosan tájékoztathattak ben
nünket ; de ezen kívül még egyéb figyelemre méltó jelenségek is 
mutatkoznak a két nyelvcsaládban, bár ezek a magyar nyelvre 
nézve kevesebb tanúbizonyságot szolgáltatnak. Ilyen p. o. a hang- 
színezet (labial. attr.). A hangszínezet közös altaji nyelvsajátság 
ugyan, mint a magánhangzó-illeszkedés (palatalis attractio) is, s 
némi nyomát találhatjuk a magy. nyelvben is (v. ö. magy. o : é : ö 
ebben: -hoz, -héz, -hoz), de e tekintetben mégis fejlettebb a török 
nyelv, a mennyiben t. i. óvatosabb a mélyhangú a, o, u, e, t e  s a 
magashangú d, ö, il, e, i magánhangzók megválasztásában, úgy 
hogy ezeknek alkalmazkodásában van bizonyos szabályszerűség. 
A tör. nyelvek e részben — úgy mint a magánhangzó-illeszkedés.

Digitized by



558 8TEUER JÁNOS.

megőrzésében is — sokkal pontosabban járnak el, mint az ugor
ság, 8 a magas és mély bangók különféle színezetére nagy súlyt 
helyeznek, a mennyiben a mágus és mély magánhangzók között 
még úgynevezett könnyű és nehéz magánhangzókat is különböztet
nek meg (ajakhangzók illeszkedése).1) — Említésre méltó továbbá, 
hogy a törökségben szókezdő v is felette kevés van, s az is kétsé
ges eredetű. Az oszmanliban v egyéb tör. nyelvek 6-je helyett áll 
mint szókezdő hang, azaz újabb speciális fejlődésnek köszöni léte
zését ; a csuvasban a szók. o, ö elé v toldatik, pl. köz. t. ö l-: csuv. 
vil-; oszm. ol- ;  csuv. vul-, de ez is csak újabb sporadicus fejlődés 
a könnyebb ejtbetés végett, mint pl. f. a la : Ip. vuol (e h. uol) .  —  
Jellemző ugor sajátság egyebek közt a duális (kettős szám), mely 
megvan a v o g u l ,  o s z t y á k ,  l a p p  nyelvekben; a z ű r j é n  és 
m o r d v i n nyelvekben már csupán némi nyoma lelhető.2) A többi 
ugor nyelvekből már egészen kiveszett, s minthogy a magyarban 
sincs meg, e kérdés eldöntésére nézve mellékes érdekű. — Tanul
ságosabb reánk nézve a török tagadás. Sajátságos a tör. -ma, -ma 
külön igeképzővel való negatio, mely az állítás módjára nincs 
tekintettel. Az ugorságban e czélra ragozható tagadó ige van; de 
máskép tagadja az állítást, máskép az óhajtást és parancsolást 
(imperat.), azaz van külön tagadó és tiltó negatio (v. ö. magy. ném 
és ne). A törökség terén kivételt képez a c s u v a s  nyelv, mely
ben az an külön (elül) álló szócska végzi a tiltó negatio functióját, 
pl. pol: an pol (k. t. bol-mu) «ne légy». Az ugor nyelvek közül a 
vogul-oszty.-ban és magy.-ban tagadó ige nincs; a tagadást adver- 
biummal fejezik ki, mely a ragozott ige-alak elé járul. — Már volt 
alkalmunk megemlékezni a tör. mondat szerkezetről, mely annyira 
sajátszerti, oly egyéni bélyeget hord magán, hogy e jelenség m ár 
magában véve is világos képét adja a tör. nyelv szellemének. 
Csupa egyszerű mondat, de aztán oly tömör némelyike, hogy a mi 
szétágazó összetett- és kör-mondataink benne egyetlen compact

’) A mai magy. nyelvben van némi hajlam arra, hogy az egymás 
mellett álló szótagok hangzói ajakműködés szerint is illeszkedjenek; tény
leg azonban ez csakis a magashangúak második nyiltsági fokán történt meg. 
( jlahixxa, Nyőr XIV. .'318. 1.1

'■*) Érdekes tudnunk, hogy dualisra, tagadó igére, sőt tárgyas igerago
zásra a szamojéd nyelvekben is akadunk, a mi — sok más egyebek közt — 
csak e két nyelvcsoport szorosabb egybetartozását bizonyítja az altaji nyelv- 
cs;ilád körében.
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egészbe vannak mintegy egybesajtolva; kötőszók, relatív monda
tok kerülvék, helyettük lópten-nyomon gerundiumok, postpositiók; 
mindez egy óriás épület, melyet nem apró téglákból raktak, hanem 
szabályosan faragott terméskőből építettek, s ezeket nem a vakolat 
és kapcsok tartják össze, hanem maguk a kősziklák vannak élük
kel egymásba vésve és mesterileg összeillesztve. Tény az, hogy e 
sajátságos mondatszerkezet a tör. beszédet lényegileg megkülön
bözteti a magy. beszédtől.1)

Ezek nagyjában az általános ismertető jelek, melyeket csakis 
a nyelv eredeti és nem kivételes elemeiben kell kutatnunk. Lát
hatjuk tehát, hogy a magy. nyelv ugyanabban különbözik a tör. 
nyelvektől, miben egyéb ugor nyelvek, s a magy. nyelv ugyan
abban egyezik az ugor nyelvcsoporttal, a miben az ugor csoport a 
magy. nyelv-ággal. Mi ebből immár a tanulság ? Az, hogy a magyar 
nyelv kétségtelenül az ugor nyeh'családnak egyik tagja minden 
ízében.

Most még az ugor-magyar állandó hangtani törvényeket, 
továbbá a nyelvtani és szótári szembetűnő egyezéseket, a szókincs 
terén főleg a számnevek, emberi testrészek, rokonsági és családi 
viszonyok s a legkezdetlegesebb művelődési mozzanatok 2) egyezését 
és rokonságát kellene felsorolnunk, a mi azonban oly terjedelmes 
munkakör, melyet jelen értekezés szűk keretében végeznünk nem 
is lehetne, s különben is már összeállította mindezt dr. Szinnyei 
József «A m a g y a r  n y e l v  r o k o n a i *  czímü népszerű mű - 
vecskében; mindamellett közlünk itt néhány tanulságos m utat
ványt nagyrészt az idézett mű alapján. Ez utóbbiak a részletes 
bizonyítékok.

A) Hangalak. Ugor szkd. p : magy. / ;  pl. vog. p i : m. f i ; vog. 
pouk: m. fog ; cser. pun-: m. fo n - ; f. pesd: m. fészek | ug. szkd. 
k: m. h ; pl. vog. korom : m. három ; vog. kus : m. húsz vog. kaiig-: 
m. hág-; mord. kai: m. hal | ug. szkd. k : m. k ; pl. vog. ké t: m. 
k é t; cser. ké t: oszty. két: m. kéz ; mord. kev : cser. kii: votj. kö :

!) S ez okbúi nem tartottuk fölösnek, erre is kiterjeszteni figyelmün
ket, noha tudvalévő dolog, hogy mondattannal nem szokás nyelvrokonságot 
bizonyítani vagy czáfolni.

Az előrehaladottabb kultura fogalmaira vonatkozók már történeti 
hatás nyomai, illetőleg kölcsönszók is lehetnek, pl. a tör. műveltségi szók 
nagy része; ez okból csak a legkezdetlegesebbeket vehetjük tekintetbe.
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m. kő | ug. szkd. s: m .h ;  pl. vog. süt: m. hét; vog sipel, sipel: 
m. hüvely; f. sana : m. hang | ug. szkp. n d : m. d ; pl. vog. lunt 
(e h. lund) : m. lúd ; f. anda- :  m. ad- | ug. n g : m. g ; pl. vog. 
kang•; m. hág- ;  vog. ponk: m. fog ; cser. möngö; m. mög | ug. m : 
mi. v ; pl. f. sydáme: zürj. sölöm: vog. sim: m. sz ív ; vog. nelm : 
m. nyelv | ug. lm : m. m ; pl. f. silmá: zürj. sitim (nőm. sin) :  osztj. 
sem: vog. sem,: m. szem stb. A szókincs rovatában e hangváltozáso- 
kat számtalan példa igazolja.

B) Szóképzés és szóragozás. A frequ. és mom. igeképzést m ár 
tárgyaltuk || causativ -t képző; pl. m. kelt, veszt, teremt; bánt | vog. 
kual- =  kelni: kualt- =  kelteni; osztj. kil- =  u. a . : kilt- =  kelt; 
zürj. vos- =  veszni: rost- =  veszteni; votj. kid- =  hal-: kult- =  
megölni (halatni); f. ime- =  em ni: imettá- =  emtetni || reflexív 
-v ; pl. m. aluv-, feküv- | vog. %ol- =  hall-: yolv-= hallatszik; vog. 
U- =  lő-: liu- (lövődni); f. kuule- =  hall-: kuulu- =  hallatszani || 
denominalis ~l; pl. m. ölel, ebédel, parancsol \ vog. tolmay =  tol
v a j: íoi?/írt̂ Z- =  tolvajlani||denom. -í t ; pl. igazít, fehérít | f. nime =  
név : nimittd- — nevezni || deverbális -ó, -ő; -ú, -ű ; pl. szántó,
vető | f. niele- nyel-: nielu =  torok (nyelő); f. mata- =  m ász-:
mato =  féreg (mászó) || ug. -m; pl. m. álom | vog. ul- =  a luv -: 
ulm, ulom =  álom ; mord. udi-, udo-: udim, adoma — álom || ug. 
•I; pl. m. fonál, kötél \ vog. lep- — fedni, lepni: lepil =  fedél (v. ö. 
lepel) || infinitiv. -n i; pl. adni, tenni | zürj.-votj. todni =  tudn i;
korni =  kérni || ug. -ka, -ke kicsinyítő; pl. m. lányka, legényke |
zürj. aj =  a p a : ajka =  após; mord. ata =  öreg-ember: aiaka =  
hím || -d sorszámnévképző; m. harmad =  vog. körmit, lp. kolmad, 
f. kolmante \ m. negyed =  votj. nildti, lp. neljad, f. neljánte | m. 
hatod =  vog. katit, yotit, lp. kotad \ m. heted =  vog. sdtit || nőm . 
possessor. -s ; pl. m. véres =  zürj. viröé; votj. vires; f. verise || 
denom. -w, -ű, nőm. possessor., pl. votják nimo =  m. nevű; votj. 
peto =  halló, tkp. fiilií ( pcl — fü l)  || m. -só, -só'; pl. alsó, felső  [ 
zürj. ul =  al: ulsa =  alsó; v i l : vilsa — fölső; cser. möngósö =  
hátsó ( mögső) || compar. -b, -bb ; pl. idősb, gyorsabb | lp. kejves =  
könnyű: kejveseb —  könnyebb (v. ö. kevesebb) ; f. kalvea: kai- 
veampa =  halványabb || m. -k pluralis-képző; pl. házak, kertek | 
lp. gieoak =  kezek, calmek =  szemek || m. caritiv -talan ; pl. szem
telen =  vog. sam-tal «vak» || 1. szem. birtokos személyrag -m ; pl. 
m. vérem =  cser. virem; m. atyám — lp. aécam; m. szemem =  
vog. samem \ 2. szem. -d ; pl. m. véred — cser. vired ; atyád —  lp.
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acéad; szemed =  zürj. sinmid | plur. 1. sz. -n k ; pl. kövünk =  mord. 
kevinká ; atyánk =  lp. accamek | plur. 2. sz. -tok ; pl. atyátok =  lp. 
aééadek || ug. locativus -n ; pl. f. páállá (*páalná) : m .fönn (*föln) || 
m. -hoz, hozzá =  oszty. yoza | m. -nek =  lp. neik, pl. neika mannet 
neki menni || tárgyas igeragozás: tárgyra mutató l ; pl. 3. tárgy
szem. küldöm, küldöd ; 2. tárgyszem. küldlek, látlak | vog. kietilem 
=  küldöm (*küldölm), kietilen =  küldöd, kietitd =  küldi stb. || m. 
-ná, -né conditionalis; pl. adnék, adnál \ f. eldnen =  élnék, elá- 
uette =  élnétek; vog. kolnem =  halnék || imperativus; pl. m. mén- 
jetek =  oszty. menitey || prueterit., m. mene —  f. meni stb.

C) Szókincs. 1. A s z á m n e v e k :  egy: vog. ákvá, d k ; oszty. 
i t;  zürj. öt, ótik | két; vog. kit, két (pl. két lü n ké t ló ) ; oszty. kát, 
kát | három: vog. korom, yurum ; oszty. yolim | négy: vog. inle, 
nüe ; oszty. nel, nel, net; lp. nelje | Öt: vog. át / oszty. vet; zürj. 
vit | ha t: vog. kát, yo t; oszty. yot, y u t; lp. kot, mord. koto | hét: 
vog. sat | nyolcz: vog. nol-lov | t í z : zürj. das \ húsz: vog. km ;  
oszty. yüs | harminc z : zürj. komts \ negyven, ötven, hatvan: vog. 
naXimeny dtpen, katpen (yotpen) | száz: vog. sat; f. sata. 2. A t e s t 
r é s  z e k : m. fej, f ő : f. páá \ kéz: f. káté (nőm. kosi) ; cser. két, 
k id ; oszty. két | láb : vog. lájl | u jj: vog. tú l; oszty. tuji \ mell: vog. 
m ajl; oszty. mejl \ velő: oszty. velim \ szem: f.silm á; mord .selma; 
zürj. sin; votj. sin (sinmo =  szem ű); oszty, sem, sem; vog. sám, 
sem | J ü l: vog. p á t; oszty. pe l; zürj .-votj. p e l; lp. pelje, mord. pilá | 
száj : i. suu; votj. éu | fo g : vog. ponk | nyelv: vog. ne lm, | szív, szil: 
{. sydáme ; cser. éiim, Hm; vog. sim  | m áj: vog. majt | epe: mord. 
sápá | vér: f. vere ; mord. ver ; cser. vir ; zürj .-votj. vir; oszty. ver, 
vir | vese: mord. pici. 3. A r o k o n s á g :  anya: votj. anaj ; mord. 
ana (nizaiia= anyós) | ángy: vog. ane | atya: oszty. a ta ; votj. ataj; 
észt att; cser. ata | f i :  vog. p i ; zür.-votj. p i \  gyermek: vog. 
naurem \ ip : vog. üp ; f. appe | meny: f. minid ; lp. mane; oszty. 
mén ; vog. mán | napa: f. anoppi; vog. anip | nő, né : mord. n i;  
vog. ne, ne, neu ; oszty. ne, ni \ ő s: oszty. is =  régi; vog. is =  régi, 
öreg | vő: i. vávy. 4. Néhány i g e s z ó : [ad, á d : f. anta; lp. adde ; 
lp. addamw*= adomány, adomás | áld : cser. ^f= im ádkozni | ásít: 
vog. uosint =  u. a. | bámul: votj. pajm | bök: f. pökki | búj: észt 
puge =  mászni, bújni | csap: mord. cepade =  csapintani | csik- 
land : cser. cigald | csíp: zürj. cepled =  csipkedni | dermeszt: f. 
tyrmistá \ dug: f. tunke =  erővel nyomni; mord. tongo =  bedugni | 
é l: {. elá =  éln i; cser. il, el; lp. ele | ev- (enni): mord. seve | facsar:
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f .puserta =  kinyomni | fa l :  vog.pöl =  falni | fed :  vog. pdnt =  
fed ; pántil =  fedél | f é l : vog. p i l ; mord. pele =  félni | f e n : votj. 
pen \ fe ze i: vog. peseml | f o n : cser. p u n ; zürj. pan \ f ú : oszty. pü ; 
cser. pu =  fájni | hág: vog. kang, yang | hagy: mord. hadi | h a jt: 
vog. kujt | haji (-ik): vog. kajl | hal: vog. kai,yol; oszty. yaX\haü: 
cser. kol; vog. yol | huny: vog. kon ; zürj. ku n ; mord. kone ; vog. 
sámam konüem =  szemem húnyom | húz: oszty. yüé | kel: vog. 
kual; oszty. Hl | kell: cser. kiil, ke l | kér: zürj. kor | lep: vog. lep \ 
lev- (lenni): lp. le ; f. lie | lő : vog. l i ; zürj. lij ; cser. lű | men(-n i) : 
vog. min, m én; oszty. mén ; f. mene | mos: cser. moék \ m úl(-m ): 
vog. múl | né-z: mord. neje | nyal: lp. nolo ; oszty. nal | nye l: lp. 
nále ; osyty. nel | nyú-z: vog. nuj | okád : vog. ógot | ö l: oszty. v e i; 
vog. ál | rág: vog. ragn | rak: f. rakenta \ re jt: vog. ráüt | reszket: 
vog. rasg | röpül: f. ryóppy | s ie t: mord. éije | szel: cser. sel; vog. 
sil | sző (szöv): oszty. sev =  fonni | szunnyad: zürj. sunal | szú r: 
cser. éur | tanúi: mord. tonavle | töm: cser. tem | tud : votj. tód \ 
u n : zürj. um | úsz (ú-sz) :  f. ú i ; zürj. v j ; vog. uj ; oszty. us =  m. 
úsz | vet: mord. vide | vev- (venni): oszty. vej | viv- (vinni): f. vie 
val-, vol-: f. öle ; mord. ule ; cser. ul, o l; votj. val; vog. ol; oszty. 
ul, vul, val; stb. — Sokkal bővebben tárgyalják mindezeket a  
« M a g y a r - t J g o r  ö s s z e h a s o n l í t ó  S z ó t á r *  és «Az u g o r  
n y e l v e k  ö s s z e  h. a l a k t a n a *  czímft müvek s mi nem találjuk 
czélszerünek egy újabb kivonatot készíteni, mivel dr. Szinnyeinek 
«A m a g y a r  n y e l v  r o k o n a i » - b a n  adott ismertetése után 
annak szükségét már nem is érezhetjük; elég tehát ezekre u tal
nunk és hivatkoznunk.

Mindezek alapján bátran kimondhatjuk, hogy a magyar nyelv 
az ugor nyelvcsoportba tartozik. — Az ugor nyelvek elágazása — 
miből látható, hogy a magyar nyelvnek legközelebbi rokonai a 
vogul-08Ztyák és zürjén-votják — a következő:

Cseremisz Mordvin Finn Lapp Zűrjén Votják Magy.Vogul Ősatyák
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Az ugor nyelvcsoport két ágának megállapítására alkalmas 
hangalaki kritériumot Budenz abban talált, hogy az ugorság egyik 
része szókezdő n mellett más-más szókban n (ny)-ve 1 is él, míg a 
másik részének csak n a szókezdő dentalis nasalisa; még pedig 
mélyhangú szókban is él ilyen n-vel, s ezenfelül az illető nyelvek
ben az n kezdetű szóknak egy része közösnek mutatkozik máB szók 
ellenében, melyek közösen n-vei kezdődnek (1. NyK. XV. 158.) Pl. 
m. nyal-1| lp. nolo-, lpF. noallo- || vog. nqluj-, nqlent-, vogL. nqlnt- 1 
osztyB. nolij-, oszty Irt. nadaj-, osztyS. úal- || zürj. ntd-} nulUt-, 
zürjP. iiulti- | votj. nu l-; ellenben: f. nuole-. észt nőit- | mord. 
nola- | cser. nul-. Magy. nyel- || IpS. nále- | lpF. niella-, lpE. nellü-, 
lpK. nilli- || vogB. nalej-, vogK. úalt- | osztyB. nel-, osztylrt. 
n e tt-1| zürj. nil- | votj- m l- ; ellenben: í.niele-, észt nela- \ cser. 
nel- | mord. nile-. Mint látjuk, ez esetekben a déli ág ugor nyelvei
ben a magy. n^-nek n felel m eg; míg az északi ág nyelveiben a 
magy. ny-nek szintén n a  szabályszerű megfelelője a szó kezdetén, 
8 azért tartozik a magyar nyelv is az északi ugor nyelvek közé.*)

Vessünk még egy futó pillantást a magyar nyelvnek a török- 
séghez való viszonyára. .

A mi a török-magyar nyelv-viszonyt illeti, megjegyezzük, hogy 
a  magy. nyelvben csakugyan vannak tör. elemek, még pedig két
félék: 1. oly tör. elemek, melyeket a törökségtől kölcsön vettünk 
a  melyek a szókincsben szerepelnek; 2. oly tör. elemek, melyek 
nemcsak a magyar, hanem valamennyi ugor nyelvben találhatók 
-s mind a szókincsben, mind a grammatikában szerepelnek: ezek 
altaji (ugor-török) ősrokon elemek. Az altaji nyelvek szókincsének 
rokonságáról már volt alkalmunk megemlékezni. Anyagi találko-

*) Az ugor nyelvek elágazását Budenz J. állapította meg (Verzwei- 
gnng d. ugr. Sprachen). Az összes altaji nyelvek elágazását, mely szerint 
a török, mongol, tunguz-mandsu nyelvcsoportok egy szorosabb egységet 
képeznek, s az ugor nyelvekhez legközelebb állanak a szamojéd nyelvek, 
Munkácsi B. igy tünteti fel a * Budenz-album* :

III.

Altaji | alapnyelv
Déli I á- Eszaki | ág

Török Mongol
| Tung.-Mandsu Szamojéd Ugor
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zások szintén lehetnek az ugorság és törökség terén. Pl. az ugor - 1  

causativ igeképző általában a törökségben is -d, bár ez csak egyike 
a többnek.*) A tör. lativ ~g ( -ga)  az ugorságban is megvan; úgy
szintén locativ -n is van a törökségben, mint az ugorságban, csak
hogy az ugorságban -n az általános, míg a törökségben a másik 
locativus, a -d (k. tör. -da) viszi a főszerepet. A tör. reciprocum 
(cooperativ.) -s összevethető az ugor frequ. -sk képzővel; a tör. 
denominalis -l (*-d^-féle képzőt ( -la, -la)  v. ö. az ugor (pl. vogul) 
-l (-d)-ve 1. A nomen possessoris az ugorságban bőven kifejlett: -b 
(f,-va, -vd, vog. -p) ; -ks (f. -kse, -ise, zürj. -ös, -es) ;  -n (vog. -fi, 
cser. -an, -en) ; ellenben a törökségben: -lu (-luk) =  jak. -Idy\ 
A személyragok a törökben dentalis spiráns-szál, s nem dentalis 
explosivával vannak a 2. személyben : tör. -sen (jak. -ent s nélkül), 
az ugorságban dentalis explosiva található: f. és mord. -t ,* zürj.- 
votj. -d; holott pl. az 1. sz. -m mind a két részen találkozik. K ü
lönben a törökben még érezhető a kapcsolat a személyragok és 
névmások között; az ugorságban külön fejlődést is tapasztalunk, 
bár itt is van némi találkozás a két nyelvcsoport közt; azonban 
nem szabad felednünk, hogy épen a névmásokra nézve még idegen 
nyelvek is sok egyezést mutatnak. A casusragok közül az ablati- 
vus a tör.-ben da-n, de-n; minthogy azonban a locativus is -da , 
-de, nem lehet a -d ragot eredetileg is ablativusnak tartanunk ; 
holott az ugorságban -d ( - t ) ,  s ebből a vog. -I, ablativus-rag. E k 
ként vizsgálva a két nyelvcsoport nyelvtényeit, a lényeges külön
bözések mellett csakugyan akadunk szembetűnő egyezésekre is. 
Van tehát ösrokonság, s ennélfogva lehetnek anyagi találkozások 
és ősrokon alapszók a magy. és tör. nyelvekben; de van másrészt 
kölcsbnvétel is, s innen magyarázódik a többi, mert hogy a nagyon 
is távoli ősrokonságból nem telik ki a magy. nyelvben levő összes 
törökség — azt eleve is átláthatjuk. Hiszen kölcsönvétel még köz
vetlen rokon nyelvek közt is előfordúl,pl. a l a p p  nyelvben szám
talan a f i n n  bői kölcsönvett elem található. Ha mindkét részen 
találkozik etymon, akkor bízvást ősrokonnak tarthatjuk az ugor 
és tör. szót, bár ekkor is oda fogjuk sorozni, a mely részen spe-

A causativ igekópzést a törökség jobban kifejlesztette; az ugorság
ban csak egyet (-t) lehet kimutatni. De v. ö. erre nézve Vasverő R., • Cau
sativ -l a konilai vogulban», NyK. XIX. 297.
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ciálisabb (alaki és jelenfcósbeli) egyezést mutat*); de ha csak egyik 
részen van a szónak etymonja, akkor csakis oda sorozható, s a má
sik részen kölcsönvótelnek kell tartanunk. — Tekintetbe jöhetne 
ugyan az a körülmény is, hogy tetemes számú, tökéletesen egyező 
névszó mellett aránylag csekély számú kifogástalanul egyező tör. 
igeszót lehet a magy. nyelvben kimutatni, s tudvalévőleg névszót 
könnyebben és többet vesz át egyik nyelv a másiktól, mint ige
sz ó t;— de különben ily nagymérvű kölcsönzés más nyelvekben is 
történt, ú. m. a c s e r e m i s z  és v o t j á k  nyelvekben, melyek a 
törökségtől nemcsak szavakat, hanem képzőket és mondattani 
sajátságokat is kölcsönöztek, s ezek után szinte természetesnek 
tűnik föl, hogy még hangsúlyozásuk is egészen törökös. Pl. & csere
misz nyelvben százával találunk oly szókat (csak valami 100 igét!), 
melyekről bizonyos, hogy valamely tör. nyelvből, igen valószínű
leg a rsMtvw-ból, kerültek oda. Ezek közt akárhány van olyan, 
mely a magyarban is föllelhető mint tör. kölcsönszó; ilyenek: 
ambar (a.): liambár ; arom : üröm; álom : alom ; álma : alma ; kapka : 
kapu ; kalpak: kai pap ; éarso (p.): sátor ; sajtan (a.): sátán; tenget: 
tenger; ti'gar: tükör; sár: sereg; sen: szín; sera: ser; sisna: 
disznó; púra: bor. Sőt a m o r d v i n  nyelvben is vannak ilyenek: 
sakal: szakáll; sajtan: sátán ; sátor: sátor; púra: bor stb. A v o t j á k  
nyelvnek a törökséghez való különös viszonyával épen most fog
lalkozik Munkácsi (NyK. XVIII.), s vizsgálataiból nyilván látható, 
mily bámulatos módon érintkezett a votják nyelv a törokséggel, 
holott a zűrjén nyelv, melytől csak dialecticus különbségek választ
ják  el, megmaradt a szó szoros értelmében «ugor» nyelvnek és 
igazán ugor szelleműnek.

Sok kölcsönvett török szónak magy. alakja eléggé határozot
tan mutatja, hogy a törökségnek melyik része szolgáltatta k i v á l ó -  
1 a g a magyarnak e kölcsönszókat. Tetemes számú török-magyar 
k >lcsönvett szó r-es alakú a köz-tör. z-es alak ellenében, pl. borjú, 
gyűrű, iker, írni, karó, ökör, szűrni, tenger stb. Tudjuk már az előb
biekből, a hol a rotacismust tárgyaltuk, hogy a z :  r  hangváltozás 
csak a törökség terén mehetett végbe, t. i. a törökségnek azon 
részében, melynek mostani képviselője a csuvas nyelv, mely e hang-

*) Közelebb áll pl. a m. nyal-hoz az ugor nal-, mint a tör. ja la -; 
-a tör. bol- =  esse és fieri, míg az ug. val- inkább csak esse, 8 fieri =  lé- 
(lenni), mint pl. a m. val-, vol- és lev-.
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változást leginkább kedveli. A magy. nyelv tehát az említett szó
kat r-e8 alakban vette át a törökségnek már a kölcsönvótel korár 
bán jó idő óta különvált azon részétől, melyből a Volga mellékén 
ránk maradt a csnvas nép és nyelv, s ha a tör. theoria híveinek 
nem tetszik az ó-csuvas elnevezés, mondjuk, hogy a magy. nyelv e 
szókat valamely erősen rotacizáló tör. nyelvből, illetőleg egy csu- 
vas-iéie nyelvből vette át.1)

Még csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy a tör. névmások, 
testrészek elnevezései, és rokonsági szók kiválólag alkalmasak az 
ősrokonság felvételére, az igeszók is nagyobbrészt ősrokonok; de 
már a fejlettebb műveltségi szók történeti hatás nyomai s kölcsön- 
vételeknek bizonyúlnak, a mire eclatans például szolgálhat a  
« M a g y a r o k  E r e d e t e #  művelődési mozzanatainak java része. 
Minden esetre föltűnő, hogy a számnevek minden altaji nyelvcso
portban eltérők, holott itt ősrokonságot várhatnánk, mint pl. az 
álja nyelvekben; s kölcsönzés is csak a nagyobb számoknál tö r
tént. De hogy «nulla regula sine exceptione*, azt szépen bizo
nyítja az a'körülmény, hogy még a testrész-szók közt is akadnak 
kölcsönszók; pl. a tör. sakal (mely a mongol és mandsu nyelvek
ben is elterjedt) azugorságba is eljutott (mord. sakal =  m. szakáll) ;  
s a finn parta sem egyéb, mint a német bárt.2)

*) V. ö. Budenz, NyK. X. 133. 1.
*) A tor. kölcsönszavak tárgyalásánál meg nem állhatjuk, hogy 

curiosumképen ne idézzük egy turkologus következő szavait: «Mert az 
ugor-magyar theoria szerint az ökröt, borjút és saját térdüket csak Atel- 
kuzuban ismerték meg a magyarok; atyja, anyja, karja, szakála, ta lpa  
stb. nem volt a magyarnak Ázsiában (hiszen ezek aféle luxustárgyak a pri
mitív Keleten) s keleti Európában; mindezekhez csak a tatárjárás után 
jutott (a kunok segélyével); a kost, kendert, almát, ünöt, sátort, sere
get, tevét, baltát, betűt, bicsakot, borsot stb. a kunok ismertették mog 
vele* (Túry József: Ethnologiánk módszerei, Phil. Közi. VII. 162.). — Csak
hogy akkor az oszmanli törököknek sem volt májuk addig, mig a perzsák
tól a ( giger) «ináj» szót kölcsön nem vették ! így a jakutoknak sem
volt orruk (yahsar), mig a mongoloktól a /amar, yabar szót át nem vet
ték; a finneknek nem volt foguk (hammas) és szakálluk (parta), mig a 
litván zambas és ném. bárt szókat meg nem ismerték; 8 a magy. szakáll —  
mint említettük — nemcsak a törökben van meg, hanem a mordvin, sőt 
még a mongol és mandsu nyelvekben is. De kérdjük, nem szóríthatja-e ki 
a kölcsönszó az eredetit? Nem lehettek-e eredeti magyar kifejezések bizo- 
nj’os fogalmakra, melyek aztán a jobban elterjedt tör. szók mellett elvesz
tek ? íme, a turkológia híres logikája, mely spekulál, de nem obBervál!
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Végül elmondhatjuk a «M a g y a r  n y e l v r o k o n a i *  czímü 
munkának végszavaival: «Az eredmény tehát az, hogy az ugor 
csoportba tartozó magyar nyelv csakugyan rokonságban, bár 
nagyon távoli rokonságban áll a török nyelvekkel, a mennyiben 
t. i. az ugor alapnyelv és a török alapnyelv egy és ugyanazon for
rásból eredt. Ugyanily rokonságban áll a magyar nyelv a szamo
jéd, mongol és tunguz-mandsu nyelvekkel is, mert ezek is ugyan
azon ősforrásból eredtek. Azonban legközelebbi rokonai a magyar 
nyelvnek kéUégkívid az ugor nyelvek, nevezetesen a vogul-osztyák és 
zürjén-votják.» — A mi törökség tehát a magyar nyelvben a tény
leges altaji ösrokonságon kívül kétségtelenül található; az egytől 
egyig kölcsönvétel, mint pl. a nyelvünkben lelhető nem kevésbé 
számos szláv nyelvelemek is.

Steukr János.

Cynthia gyógyulásakor.
(Propertius II, 28b ed. Baehrens.)

Legyen, Persephone, tartós e kegyelmed,
És szigorúbb nálad férjed se legyen.

Hisz az alvilágbau elég szépet leltek.. .
Hadd legyen egy szép lány szintén, idefenn f

Jope s a szép Tyro ott van már nálatok,
Ott van Europe s Pasiphae szint’.

Kréta és Achaja szülte szép alakok —
Thébffinek, Trójának remekjei mind I

Mind, a mi szép lányt csak termelt Róma földje,
Oda van, a kapzsi máglyára ju to tt;

Szépség és boldogság nincs adva örökbe,
Mindünkre halál vár előbb vagy utóbb.

Hogy a nagy veszélytől ment vagy, édes éltem,
Ródd le Dianának igért tánczodat.

Vir rassz istennődnek, ki ünő volt régen.
És az Isisnek szánt tíz éjjelt megadd!

CsENOERI JÁNOS.
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A HATÁROZÓK TANÁHOZ.

Csak újabban fordúlt a figyelem az ú. n. tagadva állítás felé, 
mely tagadó természetű szókkal á llít .*) Ezek közé a tagadó te r
mészetű szók közé akarnám iktatni a kivid névutót, illetőleg nóv- 
utós kapcsolatot (-n kívül).

Simonyi koszorús munkájában (A magyar kötőszók) a kívül
iéi mint kötőszóval foglalkozik. E dolgozat a kívüli mint átvitt 
értelmű helyhatározót fogja méltatni a tisztán helyhatározó kívült 
figyelmen kívül hagyván. — Példákkal szolgálhatnék arra nézve, 
hogy ezt a kétféle értelemben használatos — lényegileg egy — 
névutót a magánhangzó időmértékévél: rövid s hosszú voltával 
akarja az újabb distinkczió egymástól elkülöníteni. Ez azonban 
mellékes dolog.

Mint határozó a kívül megérdemli ezt a figyelmet, fölbíja a  
figyelmet, mint a mindennapi életben a gyanús, kétes egyén. 
A kívül használata ugyanis néha oly jelenségeket mutat, melyek 
a beszéd szabatosságát veszélyeztetik.

Pl. eladtam a házamat a kerten kívül2) ; a nikápolyi ütközet 
anyagi veszteségeken kívül nagy erkölcsi veszteség volt egész Euró
pára 8) — ugyanaz a szerkezet s kerten kívül s még sem az, mi az 
idéztük két példában az anyagi veszteségeken kívül: a kerten 
kívül — a kertet nem a. e .; anyagi veszteségeken kívül =  nemcsak 
anyagi v. volt, hanem még e. v. is.

Simonyi szerint e példa: Kévén kívül öt vezérük volt a hunok
nak, az együttlét ellentétének a kifejezése 4). Minden esetre tágabb 
értelemben kell venni azt az ellentétet. Virtualiter abban a tá r
saságban, melyet a vezérek alkotnak, Keve is benne van. Az egész 
kifejezésnek nyitja tán inkább stilisztikai: Kévéről, mint vezérről, 
már volt szó, most az előadás folyamán a többire kerül á sor. 
Inkább átmeneti formula mint szoros értelemben vett határozó. 
Eszünk ágában sincs Kévét kizárni a vezérek társaságából, hisz 
már azzal is kitüntettük, hogy előbb szóltunk róla, mint társairól.

*) Simonyi, A magyar kötőszók I. 70. Dr. Kiss I., Káldi Gy. nyelve 
30. lap.

9) Gyurits, Mondattun 45. 1.
3) Salamon F., Magyarorsz. a tör. hód. kor. 20. 1.
*) Magyar nyelvtan (1N77.) 46.1.
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Vörösmarty életrajzában ez: a Szózaton kívül V. még szá
mos hazafias költeményt i r t 1) — nemde a szózat méltatását követi?

A mutató névmáshoz kapcsolódó kívül: azonkívül, ezenkívül 
határozottan növelő, tetéző kifejezés (=  nemcsak). Jegyezzük még 
meg, hogy nemcsak mondatrész, hanem egész mondat képét is 
viselheti.

Példái:
Mihelyt feleséget vesz, báróvá lészen.
Azonkívül kilencz falut kap egészen 2) (azonkívül =  nemcsak 

báró lesz, hanem k. f. is k. e.) Tompa.
Azonkívül juha, ökre
szamara volt nek i8) (azonkívül =  pénzen kívül, pénze is 

volt neki, nemcsak p. v. n.) stb. Arany.
Még világosabbak az azonkívül, ezenkívül előzői: annak 

fölötte, ennek fölötte és szinonimái: azonfelül, ezenfelül, azután 
(aztán) stb.

Példák:
Azonfelyiil hamis glosszát is írt a szélire t. i. Károli4) ;
azonfelül =  nemcsak («a bötüt megváltoztatta») hanem m ég. . .
Azonfelül, hogy jól elpáholják Rigó Jonathán uramat, még 

pénzt is kapunk. Kazinczy.
Ottan («Kopaszszájú# Szücs György falujában) minden ember
Névhez juta olcsó szerrel
Azonfelül, mit az apja?
Adott neki meg a pap ja5). Arany.
0  sokat áldozott a hazai művészet oltárán . . . Ezenfelül 

mily gőg nélküli, nyájas, leereszkedő6). Gyulai.
Dériné nem is válaszolt a levélre (Katona J. levelére). K-ra 

nem is gondolt, mert ez mindig oly mogorva, oly visszataszító, 
aztán még hármat sem szólt vele ! Gyulai7).

Világos, hogy azonkívül, ezenkívül, azonfelül, ezenfelül kap

*) 261. 1.
*) Szubay M.
8) A bajusz.
4) Oktató intés a sz. biblia felöl. 37. 1. — ; rostája Károli bibliafordí

tásának.
°) A bajusz.
8) A vén színész 70. 1.
7) Katona József és Bánk-báuja.

Digitized by LjOOQ Le



570 BARBARICS L. R.

csolatokat, mint kötőszókat, fokozó, tetéző, illetőleg a tetézést elő
készítő kifejezéseknek kell tekintenünk grammatikáink egy részé
vel szemben, melyek «kizáró,» «kivételező» kötőszóknak nevezik 1).

A kifejezés kötŐBzó voltára utal már az a külső körülmény 
is, hogy rendesen összeírjuk; a hol az első elem mutató névmási 
értéke világosan előtérbe lép, ott az összeírás elm arad: csak háza 
van, ezen kívül semmije; a nagy világon e kívül nincsen számodra 
hely. (Yör.) A különirás az esetben, ha a kívül szava főnév — meg
válva néhány régi kapcsolattól: rendkívül, kétségkívül (Káldinál: 
kétsóg-nélkül) — úgy szólva kizárólagos. A jelentésnek háromféle 
kategóriája merül fel e körben; az egyik, mint látni fogjuk, a 
fokozó jelentésű azonkívül kötőszónak aequivalense.

íme a három kategória nem-klasszikus példákban feltün
tetve : eladtam a házamat a kerten kívül (a kertet nem adtam e l) ; 
a kerten kívül semmit sem adtam el (csak a kertet a. e .) ; a kerten 
kívül még a házamat adtam el (nemcsak a kertet adtam el, hanem  
még a. h. is).

Alkalmazzuk immár a theoria bonczoló kését e jelenségek 
vizsgálatánál.

1. A kívül állító mondatban negatív, tagadó mondatban 
positiv jellemű. Ott — az állító mondatban — a súly az állításra 
esik: eszmeileg több, jelentősb, tetemesb az állított valami a nega
tív határozónál, melynek, mintegy függeléknek, másodrendű érték 
ju t — állítva tagadásnak nevezhetnők, ha e kifejezés teljesen 
kifejezhetné a szerkezet lényegét; — itt — a tagadó mondatban —  
a tagadás van kiemelve s a positiv jellemű kívül névutós kapcsolat 
többé-kevésbbé alárendelt, alsóbb tétel (qualitative vagy quan- 
titative); ez volna az ú. n. tagadva állítás. A nyelv mindenesetre

’) Grammatikusaink közt eltérő a fölfogás a szóban levő kötőszó 
jelentését illetőleg. Nem lesz érdektelen egy kis szemlét tartani a két tábor 
felett. Simonyi a kapcsoló kötőszók fejezetében tárgyalja; Beregszászinál az 
ennek-felette continuativa «fortsetzende» conjunct. (Versuch e. magy. Spr. 
p. 161); Verseghynek nöszvekötő kapcsolatok* az azonfelül és azonnkivül 
(Magy. gramm. 490. 1.), Bodnár Zs.-nak kapcsoló (Magy. nyelvt. 93. 1.). —  
A Debr. Gramm, a Heárók ,egygyüvétartozók‘ közé osztja az ezenn-kívül-t; 
a Magyar nyelv rendszerében (2G2. 1,) azonkívül, azonkívül kivételező köt- 
szók, mint ilyenek szerepelnek Szvorényi, Ihász nyelvtanaiban. (Kizárásról * 
kivételezésről, korlátozásról csak úgy lehet szó, ha a kapcsolat első eleme 
igazi névmás, illetőleg főnév.)
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a kifejezés formáinak gazdagodását, finomságát, tömörségét czé- 
lozta a kétféle szerkezet által. De elvont szabálynál többet ér 
a példa.

1. Az állítva tagadás példái (a súly az állításon van):
Négyen kívül mind ott voltak ( =  csak négyen nem ; a meg

jelentek száma négynél mindenesetre több)
Az újabb óda a feltétlen rúton kívül mindenhez hozzá mer 

nyúlni. (Gyulai P .)x) (=  a f. rúthoz nem)
Minden — az undorítón és feltétlen unalmason kívül — egy 

regény tartalmává válhatik. (Kemény Zs.)a) ( =  csak a feltétlen 
unalmas és undorító nem válhatik azzá).

Hogy mind e példákban korlátozással van dolgunk, mutatja 
az értelmezésűi szolgáló csak, melynek alapjelöntése épen a kor
látozás, ezek a szinonimák: kivéve (akkuzativussal vagy tárgyi 
m. mondattal), kivévén (akkus.), kivételével (birtokviszonynyal) 
hijján (birtokvisz.), kifogván (régi, akkus.), csakis korlátozást 
fejeznek ki.

Példák:
(Ferencz király korában) Erdély kivételével ( =  Erdélyen 

kívül) hazaszerte a német nyelv, az iskolában a latin uralkodott. 
Greguss Á .9)

Gyula-Fehérvór azon sorsra jutott, melyben Buda volt a 
mohácsi vész esztendejében, kivéve, hogy Budán a török még meg
kímélte a királyi lakot, míg itt a tatárság épen a fejedelmi lakot 
dúlta föl. Salamon F .)4)

Mindnyájan jelen voltunk tégedet kivévén. (Verseghy).5)
Mind elröpült . . kettő hijján ( =  kettőn kívül). (Tompa).6)
2. A tagadva állítás példái (a súly a tagadáson):

> -

Daykán kívül egy éneklőnk sem tudja az én lelkemet úgy 
illetni mint te, (=  csak D. é. te (Berzs.) — quant. alárendeltség — 
vagytok arra képesek, a többi nem). Kazinczy.7)

l) Emlékbesz. 119. 1.
Tanúim. II. 118. 1.

3) Beszédei 200. 1.
*) F. i. h. 374. 1.
a) Magy. Gramm. 142. 1.
®) «Hár-m a daru.*
7) Kaz.-Berzs, lev. 80. 1,
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Volt idő . . . midőn magyar könyvet magyar írón kívül m ás 
nem ismert (=  csak magyar iró ismert m. k., az olvasó közönség 
nem). Kölcsey.l)

Rendkívüli fejzúgáson hívül semmi bajt sem érez ( =  csak a 
feje zúg nagyon, nagyobb baja nem esett). Bérczy K .2)

Néhány napig a szerep szarain kívül egy szót sem szólottunk 
egymáshoz. Gyulai.8)

Nincs a kerek földnek ura kívül rajtam. Arany.4)
Férjén, gyi rmekein, orvosszerein és gazdasszonyi bajain kivid 

egyébre alig gondolt.6)
E positiv jellemű kívül sem korlátlan ú r : tekintélyét szino

nimák csorbítgatják : csak, kivéve, kivévén stb.
Példák:
Benne vitézséget ki vérén jó nem vala semmi. Vörösm.6)
A reformátió korszakát kivéve, soha 6em volt irodalmunkban 

annyi élénkség, zaj, pezsgő élet (mint Kaz. nyelvújtása idejé
ben). Gyulai.7)

Az egy Chinát kivéve sehol sem részesül a birói rend oly 
nagy tekintélyben, mint Törökországban. Salamon F .8)

Nem találkozott igyekezetemnek egy előmozdítója is, k ifo g 
ván Tiszt. Dudáéi A n ta lt. . .  Baróti Szabó D. 9)

A nyelv ironice az eszmeileg jelentősbet tünteti fel függelék
nek, alsóbb tételnek, ebben a szólásban: nincs semmi baja, csak 
a torka véres.

A szeszélyt, az érzésnek mintegy álarczos játékát fejezi ki a  
népdal ebben :

Nem vagyok én még szerelmes,
Csak te beléd, rózsám, kedves.l0)

*) Kazinczy Fér. felett.
*) A gyógyult seb. 40. 1.
3) A vén színész. 66. 1.
*) Buda halála.
6) Vörösmarty ól. 4. 1.
°) Eger I. É.
7) Emlékbesz. 30. 1.
8) A f. id. h. 250. 1.
9) Figyelő 1885. decz. f. 374. 1.

10) Abafi: Szer. uépd. 35. 1.
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Mellesleg megjegyezhetni, hogy a kívül és kivéve közt — e 
jelentéskörben — jelentésre, de alakra nézve is az a viszony, a  
mely a franczia hors (latin foris) és excepté (lat. exceptum) között 
előfordul.

Példák:
Aucun hors moi, dans la maison n ’a droit de commander. l)
Az én házamban rajtam, kívül senki sem parancsol. Arany L.
Nul n 'aura de l'esprit hors nous et nos amis.
Rajtunk kívül lángész nem, lesz sehol.2)
3. Mindez azonban csak félmagyarázat. A kívül névutóval 

álló kapcsolat állító mondatban még a tetéző jelentésnek egyen- 
getője is lehet (=  nemcsak) ,  a midőn is azonkívül, azonfelül sequi- 
valensévé emelkedik.

Példák:
Gombos András uramtól az olvasáson kívül még sok szépet 

tanultam  ( =  nemcsak olv. t., hanem még . .) Gyulai.8)
Szerepeimen kívül még azt is híven megsúgta, hogy jó lesz 

összébb húzni magamat. Gyulai. 4)
Apró tárczaczikkeken kívül írt még prózában más műveket is. 

Gyulai.5)
A Szózaton kívül Vörösmarty még számos hazafiúi költe

ményt írt. Gyulai.6)
Ezen kívül a ragnak csak egy mellék alakja van még. Simo- 

nyi Zs.
Kívüled még két embert bíttam m eg; ezenkívül még azt is 

meg kell jegyezni. Ballagi szótár.
E jelentéshez a kulcsot a nemcsak-(hanem)-még-Í8’ié\e szer

kezet szolgáltatja. E harmadik kategóriában a kívül a nemcsak, 
«a megszorítást tagadón kötőszó aequivalense. Valóban a ,nemcsak* 
kísérete ennek a kívülnek szolgálatába is szegődik s jellemzőjévé 
válik e kategóriának.

Példák:

Les femrnes sav. V. 2.
9) III. 2,
3) A vén szin. 9. 1.
*) u. o. 44. 1.
5) Uj Magy. Muz. 1854. Petőfi S. éB lyrai költészetünk 97. 1.
aj Vör. élete, 261.
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Költészetén kívül sokat tett népszerűségére egyénisége is, 
^Gyulai.*)

A lovagiatlan eljáráson kivül az is bántotta.
(A még-re nézve 1. a fönn. példákat.)
Van úgy, hogy sem még, sem is láthatólag nem tanúskodnak 

a szerkezet mivolta mellett — ámde csak lappanganak, virtualiter 
léteznek ép mint Keve a vezérek társaságában. Ha az író nem 
írta ki: oda képzelhetők (e próbát az 1. kategória példái nem 
állják ki.)

Példa:
. . . Magyarországon a szabad városi polgáron kivid V csak 

két emberosztály lett szabad : a földes úr, ki a helységet bírja, s a 
koldús . . . Kölcsey.2)

Az ismert nevű írókon kívül V számos névtelen ének és jere- 
miada siratja a nemzet pusztulását. Arany L .8)

Érdekes végre megjegyeznünk, hogy Boréi franczia nyelv
tana (Grammaire frangaise p. 445.) azt a megkülönböztetést teszi 
az outre (lat. ultra) és hors között, a mely a mi 1. és 3. kategó
riánkra éppen reá illik. Outre que les Alemands confondent
souvent avec hors, indique V augmentation, tandisque hors marque 
Vexception, le retranchement; Outre cette terre il lui reste encore des 
capitaux considerables.

Vájjon nem kell-e a kívül egyik vagy másik szereplésében 
idegen hatást sejtenünk? Oly kérdés, mely bővebb vizsgáló
dást kíván.

A tetéző kívül néhány érdekesebb szinonimája: -n felül,
a fölött (felett, már enyésző félben van), rá, ráadásul, tetejébe . .

Példák:
Király kegyén felül még 
Kap egy egész falut.

Tompa. A balász és aranyhal.
Legyünk tudók, mint Isten. S e felett 
Örökké ifjak.

Madách. Az emb. trag. II. sz.

Ha valaha kormány elism erést. . érdem elt. . az első felelős 
magyar minisztérium az . . . Képviselőház, egyetlen katona s egy

*) Pét. S. és lyr. költ. 32.
*■*) Az örökös megváltás ügyében.

A magyar polit. költészetről. Bpesti Sz. 1874. 90.
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fillér pénz nélkül 8 a fölött még a szabadság ellen fellázadt nem
zetiségekkel is leszámolni, meghaladja a képzeletet.

Degré. Visszaérni. II. 33.

Szigligeti színész és kartánczos, majd kardalnok s ráadásul 
még ügyelő is lett.

Toldy. Költ. kk. V. 143.

(Csiga Márton) a^hízott baromfiakat páronként felfüzé lábaik
nál fogva, majd összeköté a kendő két végét s nyakába akasztá 
s kezében ráadásul még egy pár csirkét vivén észrevétlenül 
elosontott.

Vörösmarty. Műnk. VI. 114.

Ott ez az élet s rá örök üdvösségül 
Másik is.

Arany, Toldi szer. IV. É. 87. v.

. . a kedélyből, képzeletből és szenvedélyből Bartókban két
ségkívül több van, mint legtöbb kortársában. S mindezek tetejébe 
még egy hatalmas tulajdonság: a gúny.

Á. K., Pesti Napló 1885. május 31.

Az utóbbiak: ráadásúl, tetejébe határozottan népies ízűek. 
Idomos, tartalmas, plasztikus szólások. Mindenféle úri társa
ságba — a próza és költészet magasabb nemébe — nem való 
falusi szépségek, «vadrózsák.# De magukviselete, karakterék nyílt 
szemben a proteusi kívül-lel, mely Ézop szatirjának vendégeként 
•mind hideget, mind meleget ugyanazon egy szájból ád k i.»

B a r b a r ic s  L . R .

A HATÁROZÓK TANÁHOZ. 575

AZ ÜNNEP.*)
(l’ropert. II, 33.)

A szomorú ünnep már újra közelget,
S Cyntbia tíz éjjel nyújt áldozatot. 

Bárcsak ló veszne langy Nílusa mellett, 
Hogy római nőkre ily dolgot szabott.

*) Felolvasta a fordító a Philol. társ. márczius havi tiléséu.
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AZ ÜNNEP.

Egy pár szivet így szét melyik Í6ten választ ?
Bizony ló, mindig zord vala szived;

Jupiter kedvese pedig tudhatná azt,
Mily rossz, kit a sorsa bolyongni kivet.

Szarvat tűzött Juno leány-homlokodra 
És barombőgésre váltotta szavad’ ;

Legeléskor a galy sérté szád’ gyakorta,
Azután óladban gunnyasztál magad.

Talán azért vagy most oly büszke istennő,
Hogy Jupiter vissza adá alakod ?

Nílus barna népe már nem elegendő ?
Rómáig — ily útra fejed’ rá adod ?

Mit érsz vele, hogyha a lány egyedül hál ?
Meglásd, nem-sokára szarvad nő megint.

Városunkból inkább magunk kiűzünk már,
Nílusra Tiberis rá sem hederint.

Ha fájdalmam súlya megengesztelt, lányka,
Jöjj s legyen ez hármas gyönyör éjjele !

Nem hallasz, tovább hagysz beszélni világba,
Hisz a gőnczöl már-már fordul lefelé !

Iszol egyre-másra: az éjfél se tör meg 
Nem lankad a koczka-vetésbe’ kezed ?

Hogy fölfedezője vesszen a szőlőnek,
Mért rontá levével a tiszta vizet ?

Icaru8, kit méltán ölt meg Cecrops népe,
Tudja, mily keserű a szőlő szaga.

Bortul lett egy erős Centaurnak vége,
Attól veszett órjás Polyphem maga.

Bortul vész a szépség, pusztul az ifjúkor,
Bor mellett ifjadat el is vétheted.

J a j! hisz egy cseppet se fog te rajtad a bor —
Csak igyál, be szép vagy í nem árt a neked !

Koszorúd lecsüngve hajlik a pohárba,
S lágy hangon ajkad egy dalomat leheli.

Hadd ázzon az asztal falernumi árba’,
Habzzék magasabbra az arany kehely !

De egy lány sem alszik örömest egyedül,
Mert epesztve Ámor szítja vágyatok’.

Ha távol a kedves, szivetek felhevül,
Megunjátok azt, ki ott űl nálatok.

Dr. Cbengeri János.
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ÉSZREVÉTELEK THEOKRITOS TANULMÁNYÁRA. 577

ÉSZREVÉTELEK

î j. Reményi Edének Theokritoa nyelvj ábrásáról írt 
tanulmányára.*)

Az Egyetemes Philologiai Közlöny f. évi februári füzete igen érde
kes dolgozatot közölt ifj. Beményi Edétől, a ki a Theokritos költemé
nyeiben találkozó nyelvjárási különbségeket kutatván hármas czélt tűzött 
ki maga elé: megállapítani bizonyos grammatikai alakok teljesen egyéni 
használatát, kimutatni a finom és állandó nyelvbeli különbséget a hiteles
és gyanús idyllek között, végre következtetést vonni az egyes költemé
nyek keletkezési idejére. Az első két feladatot az értekező szép sikerrel 
oldotta meg, mert pontosan összeállítá a Theokritos nyelvjárását jellemző 
alakokat, a gyanús idyllekre nézve pedig a tartalomból és a nyelvből 
meríthető bizonyítékokat ügyesen egyesíté. De mi ezúttal nem fogjuk 
a szerzőnek a dialektologia és kritika terén eszközölt kutatásait ismer
tetni, hanem csak arról a kísérletről akarunk röviden szólani, melyet 
Beményi úr e költemények időrendjének meghatározására tett.

Az az elv, melyből az értekező kiindúl, egészen új, és, ha elfogad
ható volna, alkalmazhatnók bármely görög költőre, a kinek műveiben 
bizonyos nyelvjárási különbségek mutatkoznak. «Theokritos — ezt 
olvassuk mindjárt a tanulmány elején — nem csapott át egyszerre a 
dórból az epikusba, hanem lassú átmenettel, mely évekig tartott, tekintvo 
azon nagy korkülönbséget, mely egyes költeményei között van; úgy, 
hogy a 25. idyllt már tisztán epikus nyelven írta. Hogy lassú átmenet
tel idáig jutott, nem valószínűtlen, hiszen, a mint költeményeiből kide
rül, ő magas életkort ért el s a fokozatos átmenet a dórból epikusba 
nyomról-nyomra követhető. Az aeol költeményeket pedig élte végén 
írta, midőn Kisázsiában tartózkodván, ott az aeol nyelyvjárással meg
barátkozott. «E szavakkal Beményi úr előre jelzi azt az eljárást, melyet 
ezéljának elérése végett követ, mindazáltal, hogy álláspontját annál 
jobban megérthessük, jónak látom szóról-szóra idézni azt a jellemző 
nyilatkozatát is, melyet a 25. idyllről tesz : «Bészemről Didot-tal egyet
értőig azon véleményben vagyok, hogy ezen idyllt Thekritos, ha nem is 
épen hajlott korában, de mindenesetre jóval később írta, mint a még 
dórismusokkal vegyült epikus költeményeket; mert évek hosszú sora 
volt szükséges, hogy a dorismusokról fokozatosan ennyire leszokjék.*

Ez a két hely világosan mutatja, hogy miképen képzeli magának

•::) Felolvastatott a budapesti Philologiai társaságban 1886. márcziua 
3-dikán.

Philologiai Közlöny. X. 5. ou
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578 NÉMETHY GÉZA.

Reményi úr Theokritos költői fejlődését. A híres bukolikus Szicziliáb&n 
született, oly vidéken, hol a dór nyelvjárás volt elteijedve: ő tehát, 
midőn írni kezdett, először is a szicziliai pásztorélet köréből vett jelene
teket örökítette meg, és pedig szülőföldje nyelvéhez alkalmazkodva dór 
dialektusban. Azután Kos szigetére kerülvén megismerkedett Arató sz
azai és Philetaszszal, e tudós költőkkel, s ezeknek a hatása alatt kezdett 
közeledni az «akkor uralgó* epikus nyelvjáráshoz. Utóbb Alexandriába 
jut s itt a környezet befolyásának engedve, lassan-lassan levetkezi 
dorismusait s végre hosszú évek múlva annyira viszi, hogy a 25. költe
ményt., az oroszlánölő Heraklesről szóló kis eposzt, és a 12-iket, epedő 
szerelmi dalt, minden dorismus nélkül képes megírni. Végre Kisázsiába 
utazik, aelok közé kerül s ily módon kísérletet tesz aeol tájnyelven is.

A felfogás tehát, a mint az imént megjegyzém, egészen új, csak
hogy újságában nincs köszönet s legföllebb azt tanúsítja, hogy a szerző 
a görög költői nyelvnek egy uralkodó s Homéros legközelebbi követőitől 
kezdve egészen a késő byzanczi korig kimutatható jellemvonását egyálta
lán nem ismeri; mert, ha gondolt volna arra, hogy a görög műköltőknél 
a dialektusok vegyítése nem a környezet befolyása alatt öntudatlanul, 
hanem kiszámított művészi czélból történik, sőt, ha nem is vett volna 
figyelembe egyebet, csak a legdórabbnak tekintett Alkman epikus remi- 
niscentiáit egyfelől, másfelől pedig az attikai tragédiák karaiban elő
forduló dórismusokat, még akkor sem beszélhetett volna évek hosszú 
során keresztül végbemenő leszokásról, és épen Theokritosnál 1

Talán azt hitte Reményi úr, hogy Theokritos is, mint az ő pász
torai, a természet egyszerű gyermeke, a ki az anyatejjel beszívott nyelv
járásnál egyebet nem ismert, a ki nem járt iskolába, mint a műveltebb 
körök ifjú nemzedéke, s nem tanúit olvasni Homeroson, s így, midőn 
ajkai dalra fakadnak, a maga helyi jargonjában énekli el mindazt, a mi 
szívén fekszik? vagy, ha ennyire nem is ment,, bizonyára azt gondolta, 
hogy a szicziliai költő Syrakusai finomabb köreinek élő nyelvét alkal
mazta tulajdonképeni idylljeiben, s talán elfeledkezett arról, hogy a 
Sophron és Epicharmos szicziliai dialektusban írt vígjátékainak fragmen
tumai oly tájnyelvet mutatnak, mely a Thekritoséval korántsem azonos? 
Önkénytelenűl ezeket a kérdéseket tesszük magunkban, midőn a 
Reményi úr chronológiai principiumát vizsgáljuk, de egyik meglepe
tésből osakhamar a másikba esünk, ha az értekezés 6. lapját felüljük, 
a hol a szerző maga mondja, hogy Theokritosnak finom érzéke lévén 
a költői nyelv kezelésében, a durva s túlságosan merev hangzású dór 
nyelvjárást bizonyos rool és epikus alakok állandó használatával eny
hítette.

Nincs hát szükség arra, hogy magunk kutassunk ellenargumen
tumok után; könnyen megczáfolhatjuk Reményi urat a saját érteke-
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ÉSZREVÉTELEK THEOKRITOS TANULMÁNYÁRA. 579

zéséből. Mert, ha elolvassuk a tanulmányból azt a részt, a mely a 
Theokritos dór és a szerző állítása szerint tudós körökkel való érintke
zés előtt, még kora ifjúságában írt idylljeiben előforduló jellemző saját
ságokat tárgyalja, s megfigyeljük, minő következetesen, minő kiszámí
tott pontossággal vegyít a költő művészi hatás ezélj ából a dórba epikus 
és 8Bol elemeket, könnyen meggyőződünk aról, hogy a tulajdonképeni 
idyllek dialektusa egymagában véve is, mélyre ható költői tanulmányo
kat, az eposz és aeol lvra alapos ismeretét tételezi fel, s annak a Theo- 
kritóénak, a ki állítólagos első kísérleteit szülőhelye élő nyelvétől 
ennyira függetlenül írta meg, nem kellett Kos szigetére menni s ott 
Aratoszszal és Philetaszszal megismerkedni, hogy az epikus nyelvjárás
ból valamit elsajátítson, és egyáltalán nem volt szükséges évek hosszú 
során át Alexandriában élnie azért, hogy végre tiszta homéri nyelven 
epylliont tudjon írni.

Ezzel elesik a 17., 24., 22., 25. és 12. idyllnek a dór alakok ritku
lása szerént chronológiai egymásutánban való elhelyezése, melyeket 
Beményi úr elvéhez híven egytől-egyig Alexandriában, a mimikus és 
hymnus-féle tiszta dór nyelvjárású költemények után, a Kr. e. 260 évnél 
későbbi időben írottaknak tart.

De elég ennyi a szerző elvi álláspontjáról: lássuk most egyéb 
tévedéseit. A VII., 0*XJata czímü idyll nevezetes szerepet játszik az ő 
chronológiai meghatározásában, mert ezt ő szerinte Kos szigetén írta 
Theokritos, midőn Aratoszszal és Philetaszszal megismerkedett. Ez 
érintkezés nyomait fedezi fel az idyll finomúlt és csiszolódott nyelv
járásán, mely a költő első közeledését mutatja az eposz nyelve felé. Csak 
az a baj, hogy Beményi úr a költeményben leírt események színhelyé
vel a megírás helyét összetéveszté ; mert az ugyan valószínű, hogy Lyki- 
da* és a költő találkozása Kos szigetén történt, de ebből még koránt 
sem következik, hogy Theokritos magát az idyllt is ugyanebben az idő
ben s ugyanezen a helyen írta.

Azonban a költő ez idyll két helyén nevezetesen a 37—38. 
versben:

úgy beszél magaról, mint híres pásztorköltőről. Ebből ugyan lehet any- 
nyit következtetni, hogy Theokritos már akkor, midőn Kos szigetére 
járt, ismeretes volt pásztori költeményeiről, de már azt nem lehet, hogy

K a i yáto eyui M o ta a v xairjp'ov a ró ;x a , x^ue Xsyovzi 
n á v x e ; áotS'ov áptrco v

és a 91—93. sorban:
rcoXXá [ilv  a X X a  

x^jxe oíőa£xv a v ’ tőpea (SouxoXiovta, 
i<iS X á , t á  ^ou xa\ Z r)v o ; Spóvov a ya^s oáfxa

38=
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580 NÉMETHY GÉZA.

okvetetlenűl a dór nyelvjárással kezdte 8 az epikushoz csak később
közeledett.

Azonban Reményi úr még további következtetéseket is fűz a véle
ményünk szerént bizonytalan időben írt 7. idyllhez. Ebben, így okos
kodik, említve van Aratosz, a 6. idyll pedig, mely a Kyklopsról szól, 
Aratoshoz van intézve : világos tehát, hogy Kosban kelt és egykorú az 
előbbivel. Van azonban még egy költeménye, mely ugyancsak a Kyklops 
szerelmét tárgyalja, a l l . ;  ez már a 6. idyll utáni időből való, mert 
Nikiashoz van intézve, kivel Theokritos Kosban ismerkedett meg, s már 
a költőnek Szicziliába való visszatérte után kelt, a mint kitűnik e sza
vakból : b K ú x X w i  o n a p ’ á ix t  v. (XI.)

Mi ezekkel szemben csak két kérdést koczkáztatunk. Horatius 
Mecénáshoz intézte az ódák I. könyvének 1. ódáját és az Epistolák
I. könyvének 1. levelét: vájjon következik-e ebből, hogy e kettőt körül
belül egy időben írta ? Hát még abból, ha én mint nagyváradi ember 
azt mondom: *Minálunk (zap’ átxív) a kenyeret kenyímek mondják*, 
következik-e, hogy Nagyváradon, és nem Budapesten tartózkodom ?

Bizony, ha Reményi urat elve elfogulttá nem tette volna, inkább 
fordított volna a dolgon s tartalmi okokból a 6. idyllt a l l .  után írott
nak mondotta volna. Azt legalább nem lehet tagadni, hogy a 6. a 11 -nek

* a folytatása. A l l .  idyllben a Kyklops szereti Galateát, de a lány nem 
hallgat rá; Ő tehát leül a tengerpartra s dalban keres vigasztalást, 
a mi sikerül is, sőt végre reményét fejezi ki, hogy talál: még szebb 
szeretőt i s :

rjoT^ctc PaXácTeiav tato? xa i xa X X ío v ’ á X X a v .
H o X X a i (Tja n a ÍTá sv jjls xó pai Táv v J xtoc xe X o vra t,
x ty X t^ o v tt  81 n a a a t, ítzzí x ’  ocütoÍ; eíraxo'Jadi.
őrjXov o t ’ év tőé y ? x ^ y w v  ?patvo{j.ai eivac. ( 7 1 — 7 9 . vb.)

Már a 6. idyllben fordul a koczka: a megvígasztalódott Kyklopa 
hidegen viseli magát, míg a szép nympha Galateia, kinek az a termé
szete, hogy

otX e o vta  xai ou spiXtovta o i i o x e i  ( 1 7 .  v s .)

fölemelkedik a tengerből, kaczér mozdulatokkal igyekszik régi szeretője 
figyelmét magára vonni s szerelmét újra éleszteni, ki ezután még jobban 
elbízza s a legcsinosabb fiúnak képzeli magát. Világos tehát, hogy e köl
temény ott veszi fel a fonalat, a hol a fönnebbi elhagyja, s így alapos 
okunk van Reményi úr állításának épen az ellenkezőjét gyanítani.

A 13. idyllhez a következő megjegyzést olvassuk: «Ezen idyll 
ugyanazon időben és szintén Szicziliában kelt, mint a 11-ik, ez s amaz 
vigasztalásul vannak intézve a szerencsétlen szerelemtől lesújtott 
Nikiashoz.* Igaz ugyan, hogy mind a két költemény elején a szerelemre
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ÉSZREVÉTELEK THEOKRITOS TANULMÁNYÁRA. 581

•tesz czélzást Theokritos, csakhogy, míg a l l .  vigasztalással akar szó - 
gálui a költő szerelmes barátjának s a Músákat ajánlja mint legjobb 
orvosságot a baj ellen:

Ouo'cv ~'o~ x'ov eptoTOL 7Z£fúy.£i (pápjxaxov a X X o ,
N tx ía , oijz' e f/ p tT e o v , Éatv őoxeí, g o t1 ire ína aTo v, 
r, t á t  Ilispíőe?.

addig a 13. arra az időre, midőn Theokritos is, Nikias is szerelmesek 
voltak, mint elmúltra ozéloz:

Oujr ccuív ~'ov v lip tu xa , [jióvot? exe/.’ ) *•> 5 é ö ó x s u j x e s ,
N t x ía , toTtvt t o ’j t o  3ea»v rcóxa zéxvov e^evto

a mi e kettőnek egy időbe helyezését meg nem engedi. Azt pedig, hogy 
a 13. idyll Szicziliában kelt volna, egyáltalában semmi sem bizo
nyítja.

Azt sem tudtam sokáig kitalálni, miért helyezi Beményi úr, 
a 20. idyllt, mely a városi lányokkal csókolózni akaró ügyetlen pásztor
ról szól, abba az időbe, midőn a költő Kosból visszatért Syrakusaiba,
II. Hieron udvarához. Végre rájöttem a valódi okra a következő meg
jegyzésben : (Ami  a nyelvezetet illeti, az teljesen Theokritosra vall; 
épen oly epikus könnyedséggel kezelt dór nyelvjárásban van írva, 
mint a l l .  idyll. Tartalmi tekintetben is igen hasonlít ehhez, sőt szín
helyéül is leginkább Syrakusai-t képzelhetjük ; ez csakugyan nagy város 
volt, melylyel azonban igen könnyen érintkezhettek a szicziliai pász
torok. » íme két hatalmas (?) argumentum: az első, hogy hasonlít a
11. idyllhez, melynek keletkezési helye és ideje azonban, mint fönnebb 
órintők, szintén bizonytalan; a második, hogy színhelye talán Syra- 
kusai, a mi ismét a megénekelt események színterének és a megírás 
helyének végzetes összezavarását mutatja, a melyről a 7. idyllnél már 
szólottunk.

Szó férne ahhoz is, hogy Beményi úr a 18., 21. és 20. idyllt az 
Alexandriában, Ptolemaios Philadelphos udvarában kelt mimikus 14. és 
15. idyllel egy időbe helyezi, nem támaszkodván egyébre, mint a dialek
tus megegyező általános jellegére, az erősebb dórismusra. Azonban a 
18. költemény erős dóriemusát megmagyarázza az, hogy az egész nem 
egyéb spartai szüzek dalánál, kiknek nyelvjárását a költő utánozni 
akarta; a szegény halászok álmáról szóló 21. költemény pedig nem egye
zik a 14. és 15. nyelvjárásával, mert teijedelméhez képest elég epikus 
és aeol alak van benne. Maradna tehát a 26. idyll, melynek dórismusát, 
épen úgy, mint a 14-ét és 15-ét csak az — oisa végű participium tar
kítja: csakhogy egyéb indicium hiányában ez az egyezés még nem 
bizonyítja azt, hogy egy időben keletkeztek.
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Hátra vannak még az ceol költemények, a 28., 29. és 30. Beményi 
úr elvéhez következetesen ragaszkodván, azt hiszi, hogy ezeket a költő 
akkor írta, midőn élete végén Kis-Ázsiában tartózkodván, ott az ásol 
nyelvjárással megbarátkozott. A kisózsiai utazást a 28. költemény 
bizonyítja, mely igy kezdődik:

rXo t’Jxa c tó © iXso ty x X a x á ia  őu>pov ’ A S a v á a ;
YŰvat^tv, vóo; oíxw o eXías a tJtv  E 7tá [;o X o ;,
Sepaéta’ áp-pnv újiápTr) r ó X ív  I ;  N e íX e o ; á y X a á v .

De ezekből a sorokból az is kitűnik, hogy előbb írattak, mintsem 
Theokritos az aeol partokon tartózkodott és a nyelvjárással a helyszínén 
megismerkedett volna; hiszen a költő arra szólítja fel az elefántcsont rok- 
kát, melyet barátja, Nikias feleségének akart ajándékozni, hogy kövesse 6 t 
Miletosba. Tehát a költemény az utazás előtt kelt. Azt pedig, hogy 
az útat élete végén, aggkorában tette volna meg Theokritos, semmi sem 
bizonyítja.

De hát azért, hogy a 29. és 30. idyllt megírhassa, kellett-e Mile
tosba mennie ? Világért sem. Ez a két szerelmi dal, a mint azt a vers
mérték, a dialektus, a tartalom, sőt a 29-nek első sora:

O t v o ;, o> oíXe ~ a í, Xe^eTat xa t áXáSex

világosan mutatja, Alkaios utánzata, melyek egészen máskép hangza- 
nának, ha a költő az akkor élő aeol nyelvjárást követte volna. Hogy 
Theokritos aggkorában írta volna mind a kettőt, azt Beményi úr a  
30-nak 13. sorával akarja bizonyítani, melyben ősz haj van említve:

Xeuy.á; ou <ruvÍ7iyy o n t  ©ípr4;  év xpotá^pot? "cpt/aí 5

Azonban, ha már elhiszszük, hogy mind a két dal valódi élménye
ken alapul, s nem csupán a fantázia alkotása, akkor a 29-et nem 
szabad a költő aggkorába helyeznünk, mert a 31—34. sorban ezt 
olvassuk ;

Tauxa ŷ prj voéovta z ik rp  noxijxtü-cepov,
x a í ülői Ttupajiivto auvepav áő<5X(i>; ae'3ev,
0“ w ; ,  ő v .x a  tá v  yévuv ávőpeíav e / j j : ,
áXXáXo tat JTEXtóp-E^’ '\y iX k iio i  o tXo i.

Ez arra a dór szokásra vonatkozik, hogy minden férfi (eírcvríXac) 
választott magának egy szeretőt a serdülő fiúk közöl, ezt oktatta, párt
fogolta s támogatta, míg önálló emberré nem le tt; ezzel azonban a  
bizalmas viszony kettőjök közt nem szakad *meg, hanem a szerelem 
barátsággá változott. Egy javabeli férfi tehát mondhatta a fiatal fiúnak : 
•Majd, ha te is férfiúvá serdűlsz, olyan jó barátok leszünk, m in t
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Achilles és Patroklos*, de egy élte végén álló agg semmi esetre sem. 
Mindezt nem azért mondottuk, mintha a dolognak fontosságot tulajdo
nítanánk vagy chronológiai indiciumul elfogadnék, hanem csak arra 
akartunk utalni, hogy Beményi úrnak, ha már a 31. idyll idézett 
versét készpénz gyanánt vette, ily állást kellett volna foglalnia a 29-ikkel 
szemben is.

Ennyiben akartam észrevételeimet Beményi úr munkájára meg
tenni. A mondottakat röviden összefoglalva, a chronológiai vezérelv oly 
téves, az egyes adatok felhasználása oly pontatlan, hogy a kísérlet tel
jesen meghiúsultnak tekinthető. S ha a szerző még mindig azt hinné, 
hogy a dórismusokat oly epikus hymnusokban, minők a 16. és 17. köl
temény, nem lehet a művészi czélnak tulajdonítani, hanem csak az 
anyadialektus nehezen levetkezhető voltából magyarázni, figyelmébe 
ajánlom Kallimachos 5. és 6., szintén mű-dórismussal tarkázott hym- 
nusát, azzal a szerény megjegyzéssel, hogy sokkal helyesebben járt volna 
el, ha megismerkedvén egyéb alexandriai költők dialektusával azt kutatta 
volna, mily költői hatást akartak elérni a nyelvjárások vegyítésével s 
mennyiben tették ezt függővé a tartalomtól, mint, hogy Theokritost 
elszigetelten tanulmányozta s ezzel művészete helyes felfogását magára 
nézve lehetetlenné tette. N ém ethy Géza.

VARLE LECTIONES.

LXV. De Vit Gloss. p. 630 Incastum; inane, pervacuum, infruc- 
tuosum, inaniter: Gloss. ap. Mai, Class. Auct, VII. 527. V. Incsestum.

Az inctfistum czikkre való utalás helytelen; mert az interpreta- 
mentum világosan mutatja, hogy a czikk szó nem lehet más, mint incas- 
sum, mi rendszerint annyi, mint hiá-ba =  in cassum, mire a magyarázat- 
beli inaniter czéloz; de melléknévül is előfordúl s annyi mint hiába való, 
péld. Sulp. Sev. diát. III. 10, 3: non incassa futura temptamina : Hogy 
javításunk helyességéhez kétség sem férhet, mutatja Gloss ap. Mai Class. 
Auct. VU. p. 527, a hol ugyanez a glossa áll, még pedig úgy, a hogy mi 
írjuk. V. ö. Hildebr. gloss. Parisin. p. 167. n. 75. nőt.

LXVI. De Vit Gloss. 527 : Caquilus; ’ae-co?; Gloss. Lat. Gr. p. 33. 
Vulc. An aquilus ? Nem volt mit kételkedni. Az a ugyanis a glossarium 
eredetijében cc formálag volt írva. Ez az írásmód okozta, hogy sokszor 
ca-nak másolták. Tanuságos példa reá Festus Pauli p. 10,13. Albogalerus 
czikkében az LTE codexbeli capix, apex helyett; Gratius Cynegeticon
I. 2. verséb. a hagyományos causpicio vagy caspicio helyett; Germanicus 
Aratea 488. versében a calbum (c deleta), aluum helyett. Ugyanennek 
az írásmódnak tulajdonítandó, hogy az a-t egyszer-másszor eo-nak néz
ték. Péld. Cod. Bern. 236 f. 142 col. 2 : Perean ! copollo, Paean: Apollo 
helyett. P. T. E.
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OVID. LIB. ÁMOR I. ELEGIA 15.

Gúnyol az irigység: hogy időmet hasztalan élem,
# — Léha a költészet, s csak henye elme müve, —

Ősök példáján illendőbb lenne: keresnem
— Küzdés közt felvert porban — a harczi babért,

Vagy bíráskodnom, vagy — bért nem kérve — közügyben
A nyilt szószéken szerzenem érdemeket.

Mind kicsi ez nekem! — Én halhatlanságra sovárgok,
Szerte egész földön zengjenek énekeim.

Élni Homér fog a míg Tenedosz és Ide fenállnak,
S a rohanó Szimoisz tengeröbölbe szakad,

Héziod ismert lesz míg musttól duzzad a szőllő,
És a szántóföld termi a búzakalászt,

KaUimakosz dalait zengik mindenhol a földön
— Szelleme bárha szerény, műremek: irmodora, —

Híre Szophoklesznek — szomorú játékiban — élend,
S míg lesz csillagos ég — névben — Aratosz is él,

Veszni Menandrosznak neve nem fog míg «kerítőné», 
•Tévedtnő*, -hűtlen szolga*, «kemény atya* lesz,

El nem múló név az enyelgő Acciusé, és 
Enniusé, noha ez még hanyag irmodorú,

Jázon < arany gyapját* a regét, és azt ki regélte 
Varrót a költőt melyik idő feledi ?

A «Természetről* a mit írt Lucretius, az csak 
A mindenséggel egy nap enyészhetik el,

Virgilt olvassák — a hol ember lakja a földet —
Míg a világuralom székhelye Róma marad,

Míg dobog emberszív — gyengéd szerelemre az érzést — 
Mindenkor tőlled fogja tanúlni: Tibull,

Nyúgottól keletig ha Lykoriszt zengi az ének —
Kedvese a költő: Gallus eszünkbe jutand.

Még hát a kőszirt, s a türelmes ekék vasa: porlik 
S elkopik a korral, fen marad élve a D al!

A költészettel se király, sem harczi dicsőség 
Nem mérkőzhetnek, Bőt az arany maga sem.

Azt, mi silány, a tömeg hadd kérje, — nekem tele kelyhet 
Kasztali forrásból töltsön a szőke Apoll,

Homlokom’ — a hideget remegő — Myrtusz koszorúzza,
És sokat olvassák: Hű szeretők — dalaim.

Élőt gúnyol az irigység,.bókét hagy a holtnak,
Ennek — a mit szerzett — Érdeme: védi nevét,

Testem hát hamuvá ha enyészik is egykor a máglyán —
Szebb fele lényemnek : szellemem élve marad.

Ónossy Mátyás.
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V E G Y E S E K .

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. április 7-ikén felol
vasó gyűlést tartott, melynek tárgyai voltak :

1. Boros Gábor: Egy görög regény.
2. Fialovszky Lajos: Czigány mesék.
3. Balassa József: Az úgynevezett világnyelv. E felolvasáshoz 

dr. Pozder Károly tett megjegyzéseket, s utána még többen is hozzá- 
szólottak a tárgyhoz .A vita folyamában miudnvájan egyetértettek abban, 
hogy a világnyelv nyelvtudományi szempontból elítélendő ; de a felszó
lalók egy része a praxis szempontjából bizonyos megszorítással meg
valósítható és hasznos eszmének tekinti.

A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte. — Elnök: Ponori 
Thewrewk Emil. Jegyző : Pecz Vilmos.

Jelen voltak: Ábel Jenő, Cserhalmi Samu, Csengeri János, Fináczy 
Ernő, Fröhlich Róbert, Gyomlay Gyula, Heinrich Gasztáv, Kassai 
Gusztáv, Pozder Károly, Riedl Frigyes, Szinnyei József.

1. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván hitelesíttetik.
2. Heinrich Gusztáv ajánlatára Polgár György, jászberényi fő- 

gymn. igazgató, dr. Szemák István, budapesti VH-ik kerületi gymn. 
tanár, dr. Petz Gedeon, rendkívüli tag, dr. Fialovszky Lajos, budapesti 
főgymn. tanár, dr. Nagy Sándor, muzeumi hivatalnok; továbbá Cser
halmi Samu ajánlatára Kispál Mihály, rendkívüli tag, Endrei Árpád, 
vágújhelyi reáliskolai tanár, rendes tagokká választatnak.

3. Cserhalmi Samu jelenti, hogy Prasek Gyula, társasági tag, 
vezetéknevét «Párkányidra változtatta, s hogy Unger Román rend. és 
Rácz Soma és Székely István rendkívüli tagok, a társaságból kilép
tek. — Tudomásul vétetik.

A. Ábel Jenő fölolvassa az üdvözlő iratot, melyet az elnök a buda
pesti philologiai társaság választmányának megbízásából dr. Télfy Iván 
egyetemi tanárhoz negyven éves tanári működésének jubileuma alkal
mából intézett. Ez írat szövege :

Folyó hó elsején múlt negyven éve, hogy Nagyságod megkezdette 
tanári működését a budapesti tudomány*egyetemen.

A budapesti philologiai társaság nem teheti, hogy meg ne emlé
kezzék e nevezetes napról, nem tehetné még akkor sem, ha Nagyságod 
e társaságnak csak, egyszerű tagja, a philologiai tudománynak csak egy
szerű munkása volna.

Ügy de nekünk kétszeres kötelességünk Nagyságodat meleg, 
őszinte üdvkivánatainkkal üdvözölni: üdvözölni mint társaságunk leg-

Nagyságos Tanár Űr! Mélyen tisztelt Tagtárs!
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*

régibb tiszteleti tagját, üdvözölni mint a claesica philologiának majd
nem félszázadon át ritka sikerrel működő bajnokát.

Nem lehet föladatunk, hogy ez alkalommal Nagyságodnak sze
mébe mondjuk, mennyit köszön a hazai classica philologia Nagyságod
nak, mint megalapítójának s legbuzgóbb művelői egyikének, mennyit 
mint tanárnak, kinek majdnem valamennyien kiművelésünket köszön
jük ; csak azt a hálás szívből fakadó óhajtásunkat akarjuk kifejezni: 
adja a Mindenható, hogy Nagyságod még hosszú évek során át válto
zatlan testi és lelki erőben élvezze munkásságának gyümölcseit.

A Budapesti Philologiai Társaságnak 1886. márczius 3. tartott 
választmányi üléséből.

Ábel Jenő, P. Thbwrewk Emil,
első titkár. elnök.

Ez üdvözlő iratra dr. Télfy Iván úr a következő sorokat intézte a 
társaság elnökéhez :

Nagyságos Elnök Ű r!
A budapesti philologiai társaság, melynek Nagyságod érdemdús 

elnöke, f. évi márcz. 3-án tartott választmányi üléséből negyven évi 
egyetemi tanárságom alkalmából nagybecsű szerencsekivánataival tisz
telt meg. Fogadja ezért úgy Nagyságod, mint a tisztelt választmány s 
az egész társaság szívből fakadó legforróbb köszönetemet.

Budapest, 1886. márcz. 11-én.
Dr. Télfy Iván.

A választmány mind a két okiratot örvendetes tudomásul vette.
5. Cserhalmi Samu pénztárnok jelentése szerint a társaság 

1886-ik évi márczius havában való bevétele 267 frt 1 kr, kiadása 251 frt 
15 kr, átvitel áprilisra 15 frt 86 kr; továbbá a negyedévi kimutatás 
szerint bevétele 2149 frt 32 kr, kiadása 2133 frt 46 kr, átvitel áprilisra 
15 frt 86 kr. — Tudomásúl vétetik.

6. Heinrich Gusztáv jelenti, hogy a Közlöny számára oly sok és 
részben oly terjedelmes kéziratok gyűltek be, hogy ezeknek kiadása 
(még írói tiszteletdíj nélkül is, melyről a szerzők mind örömest lemon
danak) a Közlöny rendes terjedelme és a költségvetésben megállapí
tott költségei mellett teljesen lehetetlen. Egyszersmind jelenti, hogy 
Nagym. Tréfort Áfjoat vallás- és közoktatási m. kir. miniszter úr, főleg 
dr. Klamarik János osztálytanácsos úr közbenjárására, a Közlöny szer
kesztőségének a közoktatási tanács bírálatainak nyomtatási költségeire 
egyelőre ez évre 250 frt segélyt utalványozott. — A választmány e jelen
tést tudomásúl veszi, a miniszter és osztálytanácsos úrnak pedig az 
utalványozott összegért köszönetét mond.
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NYÍ LT TÉR.*)

Válasz Ferenczy Pető urnák «M. Tullius Cicero Válogatott Leve 
lei» czímű művemről irt bírálatára.

A t. bíráló urnák nagyon helyesek kifogásai «a statisztikai aprósá
gokra* és arra vonatkozólag, hogy könyvemben «a kiszemelés önálló- 
8ága=0». A másodikra vonatkozólag azonban legyen szabad megjegyez
nem, hogy én e munkám nem szántam a nyilvánosság elé; magamnak 
készítettem még a 70-es évek közepén, mikor Köpesdy Sándor hasonló 
tartalmú munkáját Utasítások és engedélyezés nélkül is tanították. 
Három évvel ezelőtt, a hetedik osztály leendő tankönyveinek beterjesz
tése alkalmával meg voltam akadva. Cicero leveleit olvastatni kell, 
engedélyezett tankönyv pedig nincs. Ekkor szólítottam fel az Eggenber- 
ger-féle ezéget, nem lenne-e hajlandó Cicero leveleiből készen levő sze
melvényeimet kiadni. Ajánlatomat elfogadta; én a levelek közül többet 
kihagytam, a magyarázatoknak vagy felét kitöröltem, pár új levelet 
hozzátoldottam s a grammatikai dolgokat lehetőleg Bartal és Malmosi 
Mondattanához idomítottam, — lehetőleg, mondom, mert nem minden 
úgy van nálam mint náluk; — e megrövidített kézirat került sajtó a lá ; 
sajnos, hogy a nyomdában nyomtalanúl eltűnt.

Igaza van t. biráló úrnak, hogy különbeket is lehetne válogatni 
Cicero levelei közűi. Csakhogy ez nagyobb munka lenne annak is, ki 
áttanulmányozta Cicero leveleit, mint 50—60 levél megmagyarázása. 
A tisztelt biráló úr által ajánlottakat a II. kiadásba — ha lesz — min
denesetre beveszem; de hogy önállóságom még jobban kitűnjék, — me
lyet a t. biráló úr nem méltányolt kellőkép, mondván : «legalább meg
értette és jól kivonatolta Hoffmnnn (helyesen: Hofmann) jegyzeteit* — 
legyen szíves Cicerónak még 10—15 levelét ajánlani: hálás köszönettel 
leszek t. biráló úr iránt.

Munkám szövege csak Orellius és Baiterus-féle kiadás szövegével 
vág össze. Csak az első két levélben 24-szer eltértem Hofmanntól, ért
vén az interpunctiót is.

• Befejezi levelét*, miről t. biráló úr azt mondja, hogy nálam 
többször előforduló szószaporítás, csak a 12. és 45. levélben fordul elő.

Térjünk át válaszom tulajdonképi tárgyára. Ez az, hogy a mun
kámban levő életrajz szerint Cicero 69-ben volt tedilis curulis, ellenben 
•Teuffel római irodalom történetében (III. kiadás, 305. lap) azt olvas
hatják a tanárok, kik Jánosi könyvét használni fogják, hogy Cicero Kr. e. 
72. évben volt aedilis curulis. Jánosi több jó  könyvre hivatkozhatik, de egy 
Teufiel állításán még sem lehet röviden tiilmenni, a nélkül, hogy — ha nem 
mondanánk, legalább — idéznénk egy súlyos érvet, melylyel öt megezáfoltnak 
tartjuk.»

Bár nem nehéz dolog Teuffel állítását megczáfolni, munkámban 
sem helyén levőnek, 6em szükségesnek nem tartottam ezt. De szerény
telenség is lett volna tőlem. Most azonban t. biráló úr nyilatkozata 
után, bebizonyítom, hogy nekem van igazam, vagyis, hogy Cicero nem

*) E rovat tartalmáról nem vállalunk felelősséget. S z e r k.
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72-ben volt aedilis curulis, hanem 69-ben. Kezemre jár ebben maga 
Teuffel. Ugyanis Plutarchnál (Cic. 8.) ez olvasható: a siciliaiak ezért 
(t. i. hogy Cicero a vádat Verres ellen elfogadta) hálásak voltak iránta 
s midőn 8ödilis volt, gazdag ajándékokkal jöttek stb. — Teuffel szerint 
Cicero Verres ellen 70-ben lépett fel; de ha 72-ben volt ® dilis curulis, 
a hogy Teuffel állítja, Plutarch valótlant mond. — De hogy Cicero qase- 
storsága után (Teuffel 75.) körülbelül öt év múlva lett aedilis designa- 
tus, azt maga Cicero mondja Brut. 92, 318—319: Interim me quaesto
réra Siciliensis excepit annus, Cotta ex consulatu est profectus in Gál- 
liam (C. Aurelius Cotta 75-ben volt consul). Cum autem anno pon ear 
Sicilia me recepissem . . . Cum igitur essem in plurimis causis . . . 
quinquennium fere versatus, tűm in patrocinio Siciliensi maximé in 
certamen veni dmtrnatux aedilis cum desű/nato consul e\Hortensio. Ebből kitű
nik, hogy, ha Cicero quaestorságától redilisi méltóságáig körülbelül öt 
évet töltött perekkel loglalkozva, 72-ben nem lehetett aedilis curulis, 
mint Teuffel állítja. Továbbá kitűnik, hogy Cicero designatus aedilis 
volt, midőn G. Hortensius Hortatus designatus consul; G. Hortensius 
pedig Teuffel szerint (ü l. kiad. 296.1. 1.) 69-ben volt consul, tehát 
designatus 70-ben; így Cicero aedilis designatus 70 ben, aedilis pedig 
69-ben. Folytathatnám ezt tovább is : de ennyi elég annak bebizonyí
tására, hogy Teuffel téved.

Szives figyelmeztetéseit köszönettel fogadva vagyok a t. bíráló 
úrnak tisztelője

Újvidék, 1886. április 12. J á n o s i  B o l d i z s á r .

Válasz Nómethy Géza úr bírálatára.

Megvallom kíváncsian vettem kezembe a «Philologiai Közlöny* 
legutóbbi számát, midőn értesültem, hogy mint a philologiai irodaion^ 
bán homo novus, ott is olvashatom értekezésem bírálatát, melyről a 
•Közoktatás* oly elismerőleg nyilatkozott. Midőn azonban Némethy úr 
teljesen elítélő bírálatát átolvastam, habár tudom, hogy si duó faciunt 
idem non est idem, mégis önkénytelenől is azt kérdeztem magamtól: 
hogy hozhat két bíráló ugyanazon dologról, nem eltérő, hanem homlok- 
egyenest ellenkező Ítéletet ? Nem is válaszoltam volna N. úrnak, ha 
gáncsai egyedül személyem ellen irányulnának. Minthogy azonban azon 
hang, mely N. úr bírálatán végig vonúl, arról győzött meg, hogy a kriti
kára vonatkozó elveink egészen eltérők; s mivel az értekezések tárgyá
ról nyilvánított véleményét sem oszthatom : jónak láttam értekezésemről 
írt bírálatára a jó ügy érdekében megtenni észrevételeimet, kimutatván 
a bírálat té\edéseit, melyet N. úr egy futólagos átolvasás benyomása 
alatt írt össze. Ezt mutatja bírálatában az alaptalan ide-oda kapkodás. 
Nézzük állításait.

Bírálata elején azt mondja N. ur, hogy értekezésemben : «Az első 
rész nem egyéb, mint a patria potestasnak, a manusnak, a házasság 
liárom különböző módjának stb. meglehetős zavaros tárgyalása,* Én 
meg e kifogása után óhajtanám, ha kimutatná N. úr, hogy aróm. család 
jogi viszonyait más módon miként lehet ismertetni ? Azon állítása pedig,

Digitized by ̂ o o Q l e



n y íl t  t é r . 589

mely szerint értekezésemet valamely jogi tankönyv kevéssé pontos kivona
tának mondván, engem csaknem egyenesen plágiumról vádol, nemcsupán 
alaptalan, hanem vakmerő ráfogás. Én igenis tudományos forrásokból 
merítettem ismereteimet; de talán csak ezért nem kárhoztat N. úr ? 
Vagy lehet, hogy ön, ott a Parnassus tövén, inspiratio útján nyeri e 
nemű ismereteit; mi vidékiek csak a classicusok olvasása és az említett 
munkák tanulmányozása által juthatunk azokhoz. Különben, ha N. úr 
figyelmére méltatta volna, értekezésem minden lapján láthatja vala, 
hogy Gaius Institutiói (r. e. Huschke E. III.) volt alapvető forrásom, 
melyet ön (és ezt bírálata alapján határozottan állítom) legfeljebb csak 
névből ismer. De N. úr tud. segédforrásaim nagyobb részével' sem isme* 
rős. Mert, ha ezeket ismerné: akkor R. v. Jhering négy kötetes forrás
tanulmányát (Geist des röm. Rechts 4. Aufl.), mely még a francziák s 
az angolok e nemű tudományos irodalmában is jelentékeny helyet fog
lal el, vagy I. B. Mispoulet két vaskos kötetét (Les Institutions politiques 
des Romains), melyet a franczia akadémia jutalomra méltatott, s mely, 
minthogy már Madwig első kötetét is felhasználja, e téren eddigelé a 
legújabb tud. munka, bizonyára nem sorolná az egyszerű jogi tan
könyvek közé, még ha Lángét s Friedlaender-Bozóky «Római világ* 
czímű művét tankönyveknek tekinti is.

Azonban a mit elmulasztott a réven, kipótolta a vámon. Értekezé
sem hiányai közt felhozza bíráló úr, hogy én ott, hol a család védő
szellemeit magyarúl említem, a záijelbe tett Penatesek mellől elhagytam 
a Larokat. Hát ez oly nagy hiba ? Ha N. úr azt veti szememre, hogy 
inkább a Larokat vagy egy névbe foglalva a Maneseket kellett volna 
zárjelbe tennem, mert a Penatesek főleg állami istenek : akkor azt mon
danám, hogy bírói munkát végzett; de így kifogása nem más, mint in 
scirpo nodum quaerere. Séd nunc venio ad maximum.

N. úr felkiáltó jel alatt idézi azt a helyet, hol Mars flamenét Mar
tialis flamenének szedte a szedő. N. úr e kifogásánál magam is moso
lyogtam, hogy a kákán ily nagy csomót kapott s nagyon csodálkozom, 
hogy a számtalan sajtóhibák közűi legalább a legbadarabbakat pl. az 
5-ik lapon :j kötőt (cilicium) helyett kulcsot ; a 48-ik lapon felülkereke
dett helyett] felülkeveredett, convenorat, cívpiit, dames, etmare, cvelo stb. 
összeszedvén nyakamba nem zúdította volt.

Itt valóban úgy tett velem, mintha valaki S-t azért támadná meg, 
hogy Sz-nek felelt, holott Cs-nek kellett volna felelnie. íme a mi a szer
kesztők boszuságára még a Philologiai Közlöny szedőivel is megesik: 
mennyivel inkább megtörténhetik a vidéki szedővel, kivált, ha az utolsó 
correcturát nem maga a szerző végezi. Különben higyjeel N. úr, hogy a latin 
irodalmat és mythologiát ismerem úgy, mint ön ; s Mars istent még az 
ön mulatságára sem fognám Martialis satyra költővel összetéveszteni. 
Azon helyeken pedig, melyeket N. úr a 22. és 23. lapról idézett, ha 
tévedtem, Mispouletval és Jheringgel tévedek.

Kifogást tesz továbbá N. úr azért, hogy a 24. lapon azonos fogal
makként említem a com. calata-t és curiata-t, mit bizonyára nem tettein 
volna, ha ismerném az erre vonatkozó legfőbb class. helyet, melyet Gelliusból 
N. A. XV. 27. szószerint idéz. N. úr azt gondolta, hogy e vészharang az 
ón fejem fölött szól; pedig önmagának kondította meg. Mert én is isme
rem a com. calata-kra vonatkozó e legfőbb class. helyet, melyet N. úr 
rovásomra félremagyaráz. Előttem is főhely az ; do csak addig a kifeje
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zésig: «eorum autem alia esse curiata, alia centuriata,» mely bíráló 
urat félrevézette. S hogy én, midőn a kifogásolt helyen a com. calata-t 
majd calata-nak, majd com. curiata-nak nevezem, nem tévedtem, azt a N. 
úr által idézett Gellius helye is bizonyítja; de bizonyíthatom Mispoulet és 
Lange szavaival is. Az első ezt mondja (id. m. 1 .194.): Les comices curia- 
tes etaient de deux sortes : comitia curiata, cafata. Lange pedig (E. Alt. I . 
288) egyenesen comitia curiata-nak nevezi. A curiata szót tehát én általá
nos fogalomnak vettem, s következőleg mint részre a oom. calata-ra is 
alkalmazható. S hogy e kérdéses helyen a com. calata-t nem neveztem egy
szerre com. calata curiata-nak, ellentétben a Gell. id. helyén olvasható 
com. calatfe centuriata-val: ezt csak azért tettem, mivel Gell. helyének 
ezen záradéka: alia est centuriatajés : centuriata per cornicinem (se. con- 
vocata), mely két kifejezés N. urat elhamarkodott Ítéletére irdította, 
nem elég világos, sőt vitás kérdés. És így, míg a kifogásolt hely első 
pontjában Gell. szavai alapján a com. calata-t határozottan curiata 
gyűlésnek tartom, s ezt Gell. kívül a com. calata tárgyaival, kizárólagos 
helyével (curia Galabria in Capitolio) stb. bizonyítom: addig Gellius icL 
helyének záradéka helyett, mely sem az időt, sem a körülményt meg 
nem jelöli, a végrendelkezés második módjánál nem a testamentum in  
com. calatis centuriatis, hanem a Gaius által használt testamentum, in pro- 
cinctu kifejezést fogadtam el.

De hogy ne kételkedjék N. úr, Gell. id. helyével szembe állítom 
szíves viszonzásúl — Gaius szavait (Instit. H. 101): Testamentorum 
autem genera initio duó fuerunt: Nam aut calatis comitiis testamentum 
faciebant, quae comitia bis in anno testamentis í'aciendis destinata erant, 
aut in procinctUy id est, cum belli causa arma sumebant; procinctus est 
€mm expeditus et armatus exercitus. Alterum itaque in pace et in otio 
faciebant, alterum in proelium exituri. V. ö. Mispoulet id. m. I. 
202—203 (45.). Ez volt idevonatkozólag az én alapom, s a ki értekezé
sem e kifogásolt helyét még egyszer elolvassa és a dolog után behatóan 
utánanéz, meg fog győződni, hogy N. úr nemcsak tévedett, hanem telje
sen fölösleges munkát végzett.

De téved bíráló úr ott is, a hol értekezésem e kikapott helye alap
ján: «Nem egyszer megtörtént, hogy valamely eszme ^megöröKítésére 
oly dolgokat alkalmaztak, melyek annak értelmével semmi összefüggés
ben sem voltak,» azt mondja, miszerint: «Helytelenül fogom fel a róm. 
polgárjogban előforduló jelképes cselekményeket!; mert ezzel kimutatja, 
hogy idézett szavaimat azért nem értette meg, mivel nem tudja a különb
séget a római jogban előforduló actio ima/finara, dicis causa (Schein- 
gescháfte) és a tulajdonképeni symbolum között, sőt ez utóbbi értelmé
vel és eredetével sincs tisztában teljesen.

Én értekezésem idézett helyén sem symbolumot, sem jogi cselek
ményt nem említek ; és a nem egyszer kifejezés nem is általános. Hogy 
pedig állításom úgy a mint N. úr idézte és idézem, kifogása után is 
nemcsak a színleges jogi cselekményekre, hanem a symbolumokra 
nézve is megáll: azt a ctĴ oagv (Kennzeichen) szó etymologiáján (£*X, 
(3oX, <7u{jL(&XXeiv i alkalmazni, összekötni, anpassen, <n>(ipoX*í das Zusammen- 
bringen) más példákkal is igazolom. Először azon állítását, miszerint:
«Minden jelvénynek meg volt a maga eredeti értelme, én is 
osztom. így pl. far eredeti jelentése: alakor; silex: kova; pileus : 
kalap ; saginum: füvet jelent; de azt, hogy minden symbolumnak mind-
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járt eredetileg volt volna az illető eszmével, vagy az illető jogi cselek mény- 
nyel összefüggő és mindig állandó értelme, csekély ismereteim alapján bár
mily képzeihetetlen N. úr előtt, kereken tagadni merem. Csak a mytholo- 
gia symbolumait vegyük. A tudós kutatás magyarázza, hogy Apollo 
tehenei a felhőket jelképezik. S hol van itt meg az értelmi összefüggés 
a jelkép és a jelzett fogalom között ? S a mit itt a költői képzelem művelt, 
azt művelte nemcsak a rómaiaknál, hanem minden népnél sokszor a kép
zelem, sokszor a külső formákat kedvelő gondolkodás. A római jogban is 
csak fogalom-jelző hyerogliph-ek voltak eleinte a feltalált symbolumok, 
e állandó értelmet csak a szokás által nyertek ; de nem egyszer ezt is 
elvesztvén, a jelképes beszéd jegyeiből üres formákká lettek. Vegyünk 
egy pár példát. Miféle értelmi kapocs van a flammenm és a szemérem 
között azon időben, midőn a római nők divata másra változott ? Azonban 
itt még talán csak van valami kapocs ; de a saginum és a fetialesek sért
hetetlensége vagy a kalap — pileus — és a felszabadított szabadsága, 
mint fogalmak között véges eszem semmi értelmi kapcsot nem talált. 
Nem is mások ezek, mint ad speciem atqne usurpationem vetustatis 
használt formák ; és rernm simulacra gestarum sacrornm consecratis in 
ritibus. Arnob; vagy: «Anhánglichkeit an die gewöhnte, aber aller 
inneren Bedeutung beraubte Form* (Jhering). Ezekből láthatja N. úr, 
hogy midőn az idézett helyre nézve, hol a rómaiak formalismusáról 
csak általában szóltam, engem tanít, olyra tanít, a mit önmaga fogott 
fel helytelenül.

Értekezésem második részére pedig N. úr azt a kifogást teszi, 
hogy ez nem más, mint tények halmHza. Hogy tényeket idéztem, mielőtt 
a megengedett keretben következtettem volna: azt csak azért tettem, 
mivel inductive járván el, nem akartam oly alaptalanul következtetni, 
mint bírálatában N. úr. Azt a fogalmat pedig, melyet én a római világ
ról nem Berzsenyi, hanem Sallust, Cicero, Vergilius, Livius, Tacitus, 
Horatius, Martialis, Juvenalis, Suetonius, Mommsen, Boissier stb. szer
zők olvasása alapján alkottam magamnak, még az ön olympusi mosolya 
sem változtatja meg ; s legyen meggyőződve, hogy a hol én történeti 
példákat idézek, s a hol Catoi szigort alkalmazok N. úr szerint, ítéletem 
korántsem oly ideális, mint bíráló úré, mert tapasztalaton alapszik.

Arra pedig, mit az értesítők értekezéseiről mondott N. úr, szintén 
elmondhatnám, hogy ön ítél helytelenül, ha nem tisztelném az ellenkező 
véleményeket is. Ön ez értekezések tárgyául a speciális kérdések tudo
mányos feldolgozását óhajtja; én pedig, minthogy ez értekezéseket 
nem a tudós tanárok, hanem a szülők és tanulók kezeibe szánom, az 
általános érdekű kérdések alapos, de lehetőleg népszerű feldolgozását 
óhajtanám. Azonban itt erről nem vitatkozom.

Benő János Bebark.

Főt. Benő úr válaszára nem azért írok viszonválaszt, mintha a 
felvetett kérdések fölött e helyen komoly vitába akarnék bocsátkozni. 
Annak az eldöntésére sem vállalkozom, a mire a főt. úr oly nagy súlyt 
fektet, hogy t. i. melyikünk tud többet a római irodalomból és mytholo- 
giából. Én csak egy kellemetlen félreértés eloszlatása végett emelek szót.

Benő úr válasza végén kifogásolja bírálatom utolsó pontját, mely
ben én annak az óhajtásomnak adtam kifejezést, hogy a programmok-
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bán elcsépelt általánosságok helyett speciális kérdések szigorúan mód
szeres feldolgozását szeretném látni. Ezzel én világért sem akartam 
perhorrescálni a szülőknek és tanulóknak irt népszerű munkákat, a 
mint a főt. úr gondolja, hanem csak annyit kívántam kijelenteni, hogy, 
ha már valaki komoly tudományos munkát akar végezni, gondolja meg, 
quid valeant humeri, quid ferre recusent, azaz ne kapjon bele olyan 
tágkörű themába, mint Benő úr, melylyel megbirkózni nem képes, ha 
csak úgy nem tesz, a mint nálunk igen sokan tenni szoktak, hogy t. i. 
az egész értekezést néhány kézikönyvből jól-roszúl összeállítja, hanem 
tűzzön ki magának könnyebb feladatot, valamely még tisztába nem 
hozott speciális kérdést, a melynek alapos tárgyalása új eredményekre 
vezethet.

Hogy pedig ezt a reflexiót éppen a főt. úr értekezéséhez fűztem, 
annak is megvolt a maga oka. Én, mikor ezt az idézetektől hemzsegő és 
a tartalom mellett az alakra semmi gondot nem fordító munkát olvas
tam, azt gondoltam, hogy ha nem is vehető komoly tudományos érte
kezésnek, bizonyára az akar lenni, ezért róttam meg, hogy nincs benne 
semmi új, és hogy itt-ott gondatlanságot árul el. Az, megvallom, 
eszembe sem jutott, hogy a főt. úr ilyen munkával a szülőknek és tanu
lóknak akar kedveskedni. Most pedig, miután a főt. úr felvilágosított 
arról, hogy népszerű munkát akart írni, szolgálok egy jó tanácscsal. 
Ha máskor a nagy közönségnek ír, ne azt fitogtassa lépten-nyomon, 
hogy olvasta Jhering, Mispoulet, Lange és Friedlánder munkáit, hanem 
alakot adjon az értekezésének. Mert a mit a római családról írt, az, a 
mint mondani szokták, se hal, se hús, azaz : se nem komoly tudomá
nyos munka, se nem népszerű ismertetés.

N émkthy G éza.
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Tagdíj fizetések;

Az «Egyetemes Philologiai Közlöny* folyó évi IV. füzetében közölt 
nyugtázás kelte, azaz márczius 19-ike óta a mai*napig fizettek:

1881-re : Rendes ta g : Szilasi Mór, Budapest.
1882-re : Rendes ta g : Csornái* István, Munkács.
1883«ra: Rendes t a g : Dr. Halász Ign&cz, Székesfehérvár. — Csomár 

István, Munkács.
1884*re: Rendes ta g : í>r. Halász Ignácz, Székesfehérvár. — Dr. Simon 

József, Zombor. — Fekt Ferencz, Lúgos. — Szerelemhegyi Tivalar, Budapest.
1885-re: Rendes t a g : Beksits Ignácz, Kaposvár, II. félév. — Fábián 

Imre, Kassa. — Dr. Halász Ignácz, Székesfehérvár. — Moser József, Újvidék.
— Dr. Simon József, Zombor. — Fekt Ferencz, Lúgos. — Dr. Verséuyi 
György, Körmöczbánya. (A IV. füEetből kimaradt). — Rendkívüli tag: 
Gártner Henrik, Budapest, 1 irtot.

1886-ra: Rendes tag : Várkonyi Endre, Szegei. — Endrei Árpád, 
Vágujliely, 1 frtot. — Fábián Imre, Kassa. — Beliezay Jónás, Kecskemét.— 
Dr. Burány Gergely, Szombathely.—  Lászlófy Kamill, Győr. — Hajnal Imre, 
Szeged. — Matter János, Vácz. — Moser József, Újvidék. — Dr. Pozder 
Károly, Budapest. — Kotunovics Sándor, Nagyvárad. — Hellebrant Árpád, 
Budapest. — R endkívüli t a g : Gártner Henrik, Budapest, 2 fr/ot. — Fodor 
Gyula, Budapest, II. félév.

O k levélért: Endrei Árpád. — Lászlófy Kamill. — Fekt Ferencz.

E lőfize tések :
1884-re: Seeliger Károly, Lőcse, 2 frt 40 krt.
1886-ra: Katb. fógymn., Eger. — Thiering Gyula, Sopron. — Gymn. 

igazgatóság, Privigye. — Főgymu. önképzőkör, Szeged. — Katii, főgymn.. 
Nagybánya. — Csapiár Benedek, .Budapest — Főgymn. igazgatóság. Székes- 
fehérvár. — Polgári iskola, Nagykanizsa. — Lengyel Zsigmond, Debreczen.
— Főreáliskola, Székely-Udvarhely.

Kelt Budapesten, 1886 április 22rén.

Cserhalmi Samu 
a budapesti philologiai társ. pénztárnoka.
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K I L I Á N  F R I G Y E S  B IZ O M Á N Y A , B U D A P E S T .

CSENGERY ANTAL

ö s s z e g y ű j t ö t t  m u n ká i.
Öt kötet, 2091 lap.

Ára fűzve 10 írt, vászonkötésben 12 frt.

Főbb tartalm a:

I. köt. Történeti tanulm ányok és jellem rajzok, 1. A kiadó elő* 
szava. — Tanulmányok a magyarok ős vallásáról, — Nyugotázsia őstörténetei 
az ókiratok világánál. —_ A scythák nemzetisége. — Kcalismus és idealizmus. — 
Egyiptom míveltsége. —' A keleti ügy és Kelet polgárosítása.

II. köt. Történeti tanulm ányok és jellem rajzok . 2. Nagy Pál. — 
Beöthy Ödön. — Szentkirályi Móricz. — Dessewffy Aurél gróf. — Eötvös 
József báró. — Szemere Bertalan. — Szalay László. — Egy pár vonás 
Dessewffy József és Kazinczy Ferencz jellemzéséhez. —  Adatok Kossuth 
ieUemzéséhez.

III. köt. Deák Ferencz. Történetírók és a történetírás. Deák Ferencz
emlékezete. — Deák békeszövetsége Windischgraetzuél. —̂ Maeatilay és 
Thierry Ág. — Lainarfcine. — Ranke. — Gróf Teleki József. —• Szalay László. —
( sehörszág történeti tója és története. — Művészek levelei a XV. és XVI. szá* 
Tódból. — Római történet Rómában: Thierry Amadé. — Macaulay. — 
•VösJiington. — Két lap a műtörténetből.

IV. köt. Pub lic istá i dolgozatok és beszédek. Városi ügy. — . Töredék 
eszmék a-községek rendezése körül. — A magyar főrendiház. — Mi történjék 
a főrendekkel ? — A közigazgatásról. — Községi rendszer eredete. — A házi
adó Magyarországon. — A katonai élelmezés és beszállásolás története Magyar- 
országon. — Horvátország. .— Az illyrismus eredete és története 1848-ig. — 
Fiume és tengermelléke. — Az 1861-iki követválasztás 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 .módjától szóló javaslat 
tárgyalásakor, - A közös költségek arányát megállapító egyezmény bemuta
tásakor. — A delegatiók hatáskörének tágítása ellen. — Az 1869-iki ország-, 
gyűlés előtt. — A kis-marjai választók értekezletéhez. — A jegybank ügyé-' 
ben. — A nagykanizsai kerület választóihoz (három beszéd 1 §7%. 1875 és 1B7S.) —— 
A Szlavy-ministerium első lemondásakor. — Az önkormányzatról. .

V. köt. Közgazdasági s közmívelödési dolgozatok. Hitelintézet. —
Emlékirat a magyarországi vasutak tá rg y á b a n .N é p b an k  a ezzel összekötött 
takarékpénztár terve. — A tudományos akadémiák s különösen a M. Tud. 
Akadémia. — A közoktatási költségvetés tárgyalásakor. -— Gymnasiunx és 
reáliskola. — Az angol nevelési rendszer. — A régi remokírók és ellenei. — 
A polgári iskolákról. — A szakoktatásról. — A jog- ’és államtudományi kar 
reformja. — Könyvismertetések. — Színház és színmüvek bírálatai. — Élet
rajzi adalékok. .


