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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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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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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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•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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