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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,
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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-

Digitized by LjOOQ Le



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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