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A NAP- ÉS HOLD-MYTHOS AZ OLÁH NÉPKÖLTÉSZETBEN.

A magas égbolt s az azt megnépesítő égitestek, váltakozó 
fel- és letünésökkel titokzatos félelemmel tölték el mindenkor az 
emberi keblet. A félelemhez a csodálás járult s midőn az ős ember 
azon kérdést intézte magához: hogy mi az, a mi a természetet 
éltető melegével ápolja, mi az, a mi növeszt, érlel ez ember jóvol
tára, önkénytelenül az jutott eszébe, a mely feltűnésével fényt, 
sugaraival éltető meleget áraszt a földre. . .  a nap. E csodáláshoz 
az imádás járult. Imádott benne egy oly hatalmat, melyben meg
fejtését látta a természet léteiének. A mindenható teremtő képzete 
benne összpontosult. A fényben hatalmat, a sugarak melegében 
teremtő erőt látott. És még eltűnése is a hatalom képzetét keltette 
fel benne. Látta, hogy eltűnése sötétséget, hanyatlást, halált hord 
méhében, nem léteiéhez hozzá kötötte a pusztulás képzetét. Nagy 
félelemmel nézte és nézi most is a nép a napfogyatkozásokat s ősi 
képzetként megmaradt máig is a nép lelkében azon félelmes hit, 
hogy ilyenkor közel van a világ vége. A naphoz kötötte a világ 
létét s annak az elsötétedés által képzelt pusztulása az összes világ
egyetem pusztulásának sejtelmét idézte föl lelkében. A nap imá- 
dásához járult a hold csodálása, mert ezeket egymással összefüg
gésben levőknek hitte a gyermeteg képzelet, mert hisz kisérik, fel
váltják egymást, s mikor a nap elfárad, pihenni megy, követi őt 
tisztében a szende fényű hold, mely nem látszik ugyan oly hatal
masnak, de egy hatalmasabbnak veszi át uralmát, ura ő is az 
égnek, uralja azt és a csillagok myriádjait éjjelenkint. Nem is oly 
félelmes ő mint a nap, lényéhez a szendeség mellett gyöngédség, 
jóság van kötve, azért áhítattal néz fel hozzá a vándor, kérvén tőle 
jóságos védelmet éjjeli útjára. Mi természetesebb, mint hogy e két 
égi test bámulata és imádása összefoly a nép lelkében s még azon 
felfogás is erőt vesz lelkén, hogy a nap, eltűnésekor holddá váltó-
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5 9 4 MAILAND OSZKÁR.

zik, mit egy oláh népköltemény Bzárnyas igéje bizonyít, midőn azt 
mondja: «Belemegy a nap a holdba, induljunk rózsám az utra.» 
Minden nép egyformán bámulta a nagy természet e két legnagyobb 
jelenségét, csakhogy egyik, másik népnél máskép fejlődött ki azok 
csodálása s egyes népek lelki sajátságai, helyi viszonyai stb. képe
sítették azt ezeket egy cultus középpontjává tenni. E cultusra utaló 
mythologiai elemeket megtaláljuk ép úgy a Gánges partján, mint az 
Izland mohos sziklái alatt lakó népeknél. A Vedák telve vannak e 
két csillagra vonatkozó mythosi elemekkel. A görög és latin mytho- 
logia hátteréből nem egyszer törnek elő e két csillag sugarai. Az 
ó skandinav mythosi dalokban, az eskimok és samojedek nem egy 
ősi mondájában találunk vonatkozásokat a nap- és holdra. Ősi 
kövületei ezek egy az egész emberiség lelkét átjáró képzetnek, mely 
az emberiség fejlődéstörténelmében oly lánczszem, melyet nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk.

De az ősi érzület nem elégedett meg e csillagok bámulásával, 
nem elégedett meg a szerinte felfoghatatlan égi testek imádásával, 
hanem igyekezett azokat úgy személyesíteni, igyekezett oly alakba 
öltöztetni a mint azok lelkületének inkább megfeleltek. Hogy ön
tudatosan imádhassa, közelebb kelle azokat magához hozni. Le
hozta a napot, holdat a földre, adott nekiek emberi alakot, fel
ruházta emberi tulajdonságokkal. A Ve dákban Duhita a nap Djaus 
leánya, a görögöknél Kharis a hajnal Zeus leánya. Majd két leány
testvérnek, majd fivér és leánytestvérnek képzeli. És kimagyarázni 
igyekezvén az égen való fel és letünésöket, úgy tünteti fel a nap és hol
dat mint ifjút és leányt, amaz üldözi ezt szerelmével. Az ind és görög 
cultusokban e megszemélyesítés annyira megy, hogy nap és hold csak 
a megszemélyesített istenségek symbolumaiként tűnnek föl. Ez a 
mythologiai transformatio okozza, hogy a nap és hold képzete egé
szen kiesik a nép tudatából s a néptraditio versben tart fenn szá
munkra mondákat a nap- és holdról a nélkül, hogy a nép tudatá
val bírna e mondák mythicus hátterének. Az idő elmosta az ősi 
tudatot és nap és hold parasztleány-, parasztifjuként jelennek meg 
a költészetben. A mai nép ifjút, leányt énekel meg nap- és hold
ban, hét szép leányt a gönczöl szekere hét csillagában, s e felfogás 
annyira odatapad mai culturviszonyaihoz, hogy alig tudná ezeket 
az égre visszaképzelni.

Az oláh népköltészet a cultura rohamos áljától még kevéssel 
ezelőtt isoláltan sok még kiaknázatlan ősi elemet volt képes meg
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A NAP- ÉS HOLD-MYTHOSA. 5 9 5

tartani. így megvan benne a nap és holdról szóló nem egy mythosi 
elem, melyeket mindeddig senki sem méltatott kellő figyelemre.

A nap és hold mythosát általam Hunyadmegyében gyűjtött 
négy népdalban és egy Moldován Gergely által fordításban közölt 
népdalban vélem feltalálhatni. Következőkben azoknak részint 
kivonatát, részint egyes idetartozó részleteinek fordítását adva, 
-czélom e sorokban azon momentumokat bírálva tárgyalni, melyek 
kétségtelenné teszik, hogy itt a nap és hold mythosával van 
dolgunk.

Egyik dalnak tartalma a következő: Celigrad (erről máskor 
bővebben) kapujánál egy ifjú áll napfényben s kéri anyját, házasí
taná meg őt. Az anya megházasítaná, de az ifjú konokul ragaszko
dik azon kívánságához, hogy saját leánytestvérét vegye el. Nővére 
így szól: Elmennék utánad, de vétek, mert egy vérből valók va
gyunk s összeházasodnunk nem szabad. Az anya megengedi fiának, 
hogy nővérét elvegye, ha csinál viaszból egy hidat az ország fölé, 
s a hid közepére egy forrást hideg vízzel, hogy a ki mellette 
elmegy, hajtsa meg magát s kérje az összeházasodott testvérek bű
neinek bocsánatát.

Egy másik, mely ennek teljesebb variatiója, a következő: 
•Celigrad kapujához támaszkodik egy nagy hajú ifjú, kezeivel a nap 
felé, arczával a hold felé fordulva s kéri anyját, adná neki saját 
leánytestvérét feleségül, mert a merre csak járt a földön, nem 
talált nővéréhez szépségre és járásra hasonlót. Az anya neki ígéri 
leányát, ha csinál magának vasbocskorokat aczélszijakkal s azok
kal megkerüli a világot. Az ifjú ezeket megcsinálván ismét kéri 
leánytestvérét. Az anya neki ígéri, ha készít neki réz-hidat az 
ország fölé és ezüst-hidat a világ fölé. Ezeket is elvégzi s kéri leány- 
testvérét feleségül. «No ha már így áll a dologi, szól az anya, fogd 
be a szekérbe lovaidat s induljatok esketésre. Elindulnak a temp
lomba. Ott azonban a szent szűz képe véres könnyeket kezd sírni 
s elindul a Danához. A menyasszony látva ezt, kéri a násznagyot, 
bocsátaná el kezét, hogy igazítsa meg fonnyadt menyasszonyi ko
szorúját; s mikor az kezét elereszti, így kiált fel: «Semhogy fivé
remnek legyek felesége, inkább legyek a halak étke s a kövek rozs
dája* — s beleszökik a Dunába.

Qa e költeményeket kellő figyelemre nem méltatjuk és ha 
különösen a mindkettőben sajátos vallásos befejezést és a modern 
vonatkozásokat tekintjük, könnyen reájuk foghatjuk, hogy ezek

39*
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5 9 6 MAILAND OSZKÁU.

egészben modern idők productamai, mert valóban a modern átöl- 
töztetésből alig válik ki az ősi háttér. De mélyebb megfontolás 
után belátjuk, hogyha mostani alakjuk modern is, de conceptiójuk 
ősrégi. Erről meggyőz a költeményeknek egy pár oly sajátos mozza
nata, melyeket jelen viszonyainkba alig tudnánk beleképzelni. Első* 
ezen mozzanatok közöl az, hogy az ifjú saját leánytestvérét akarja 
elvenni. Mai culturviszonyainkkal ez semmiképen meg nem egyez
tethető momentum, mert noha tudom, hogy a testvérek közti házas
ság egyes iráni népíajoknál engedélyezett, sőt kötelező volt, még 
sem lehet arra gondolnunk, hogy e költemények szerzője a társa
dalom törvényeihez oly kevéssé alkalmazta volna eszmemenetét,, 
hogy oly viszonyokat tüntessen fel költeményeiben, melyek nem
csak hogy reális valósággal nem bírnak, de avval határozott ellen
tétben állanak. De a költő maga is érezte e házasságok valószínűt
lenségét, mert azok megtörténését lehetetlennek tünteti fel. Vagy 
talán egy erkölcsi princípiumot akart a költő a testvérházasság 
lehetetlenségének feltüntetésével megállapítani, — gondolhatná az. 
ember. De e föltevés elesik, ha tudjuk, hogy a költő mindig b ír 
azon társadalmi viszonyok tudatával, melyek ellen erkölcsi pél
dákkal kell fellépnie. Erdély népei közt azonban soha sem volt 
honos a testvérházasság, tehát ez ellen nem volt szükség ellen
szerre, s így azon föltevést, mintha itt a költő a testvérek közti 
házasságot moralisaló intentióval tüntetné fel lehetetlennek, el kell 
ejtenünk.

E mozzanat vezetett minket arra, hogy e költeményekben 
ősi elemeket keresünk. Más népek ősi hagyományai a nap és hold 
mythosára utaltak, s a következőkből kitűnik, hogy valóban itt- 
ezekkel van dolgunk.

A harmadik ide tartozó, ez év nyarán Hunyadmegye Vár
hely (Ulpia-Trajana) községében talált balladám ezt még inkább 
látszik bizonyítani. E ballada első része így szól:

Santita sőre a amblat 
Optusprediece ami 
Pe optusprediece caii 
Si nau cáp&tat prunka 
Ca öá’i piacé;
Píne candu sa’o dusu 
La sora ’sea Juan a.
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A szent nap utazott 
Tizennyolcz évig 
Tizennyolcz lóval 
S nem kapott leánykát 
Tetszésére valót.
Míg nem ment el 
Nővéréhez Juanához.
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Si on podu de argint 
Pót peste pemíot.»

Dar tu c’a se’m faci 
Neste scárii de fér

«Sőre frate sőre 
Mai audit ai o ba 
Dói frati de a s& lua
0 sora cu ou frate 
Fára dereptatea.* ? 
•Sőre frate sőre

«Sora dragea mea 
De áru vre Dumnedieu 
Cá s& te eu eu I >

• Drága nővérem 
Ha Isten is akarja 
Légy feleségem.*
•Nap, fivérem nap!
Hallottad vagy sem
Hogy testvérek elvegyék egymást 
Nővér éljen fivérrel 
A törvény ellenére* ?
• Nap, fivérem nap
De ha te csinálsz nekem 
Vas lajtorjákat 
És egy ezüst hidat 
Az egész föld fölé (tied leszek).*

Első része ez a foszladozó formájú költeménynek, melynek 
régiségét legjobban bizonyítja azon körülmény, hogy formája majd
nem prózaivá lapult el. Többi része zavart összefüggés nélküli, 
melyből még csak azt a momentumot emelem ki, hogy az ördög 
egy lóval megjelenik s így szól lovához: Igyál, igyál lovam, mert 
ezentúl nem iszol, mert a nap megházasodik, s gyermekei elégetik 
a világot. A vége kijelenti, hogy a házasságból semmi sem lett.

E költemény főbb mozzanatai megegyeznek az előbbi kettő
vel. A testvérházasság és annak lehetetlensége épen úgy van fel
tüntetve, mint az előbbi kettőben. Csakhogy itt az ifjú már meg 
van nevezve, — ez a nap, és Juana talán a hold, mert kit is kép
zelne mást a nép a naphoz méltó feleségnek mint a holdat ? És 
hogy itt igazán Juana alatt holdat kell érteni, bizonyítja balladáim
nak Moldván Gergelynél *) előforduló variatiója, melynek tartalma 
röviden a következő:

A nap el akarja venni nővérét Hiana Cosinzanát, de az Isten 
ellenzi ez összekelést. Mindazonáltal készülnek menyegzőre. De az 
osküvő folyama alatt egy kéz nyúl a leány után s a magasba fel
emeli 8 azután a tengerbe dobja. A nap nyugotra tartva utána 
megy s leszáll a habokba. Az Ur ismét kezét mártja a tengerbe, 
Hiánát kiveszi 8 fölhajitja az égbe, a hol a hold lett belőle. A köl
temény így végződik :

Te Hiana Cosinzana 
Ám jáijatok egymást látva,

*) Koszorú a román népkölteszet virágaiból, 55. 1.
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De örökre úgy elváltán,
Nap és éjjel tele vágygyal,
Szívetekben égő lánggal;
Lépten nyomon egymást űzve,
A kék eget megkerülve.

Itt már nap és hold is meg van nevezve, a mi az előbbi balla
dában Juana, az itt Hiana. Hogy mind a négy variatio egy eredetű, 
vagy legalább is mind a négy közös forrású, arról kétség nem 
foroghat fenn. Több mozzanataiban mind megegyeznek, egyikből 
másikból, különösen a két elsőből a nap és hold tndata kiesett, de 
hogy azokban napot és holdat kell keresnünk, megmondja a két 
utolsó.

Már a testvérházasságok oly gyakori feltevése s hogy avval a  
népköltők oly gyakran foglalkoztak (ha nem akarjuk a testvérek 
közti házasságot föltételezni), bizonyítja, hogy az oláh nép elősze
retettel foglalkozott ez égitestekkel s ősi traditiót őriz e dalokban, 
de mely traditiók a későbbi viszonyokban átalakultak.

A nap és hold ily sajátos felfogása az oláh népköltészetben 
magyarázatát találja más népeknél is előforduló ilynemű perso- 
nificatiókban, melyek a napot és holdat szintén így képzelik. Az 
Eddában éj és nap, hold és nap mint testvérek fordulnak elő és a  
mythicus Mundilförinek gyermekei. A lettek, arabok szintén test
véreknek képzelik, csakhogy az oláh felfogással ellenkezőleg a n a
pot nőnek, a holdat férfinak, a Rigvedában ugyanígy. A grönlandi 
Amingat űzi Melinát a napot, nővérét. Egy olasz mese Bzerint Sole 
és Luna Talliának gyermekei. De legérdekesebb a Vedáknak egy 
idevonatkozó helye, mely feltűnően megegyezik balladáink tartal
mával, és mely, ha kétség forogna fenn ezek ősi volta felett, bizo
nyítaná, hogy itt hold- és napról van szó.

flSaranju leánya Jami nagyon ismeretes alak a Vedákban s 
van egy érdekes párbeszéde bátyjával, melyben az éj kéri bátyját a  
napot, hogy vegye nőül s melyben ez visszutasítja ez ajánlatot, 
mert azt mondja: Bűnnek nevezik, ha testvérek összeházasodnak.**} 
Tehát itt is épen mint az oláh mythosban megvan a visszautasítás 
momentuma s megvan azon sajátos vonás, mely a bűn feltünteté
sével a lehetetlenséget inaugurálja.

*) Mttller Miksa, Ujabb felolvasások a nyelvtudományról. «Jam&
az iker.*
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De ha még kétség forogna fenn e balladák mythikns volta 
felől, figyeljük meg a balladák többi mozzanait, hogy ez esetleges 
kétségeket is eloszlassak.

Jellemző a lovak és szekér előfordulása. Egyik balladában az 
anya felszólítja az ifjút, hogy fogja be a lovakat szekerébe s men
jenek esküvőre. Másikban a nap tizennyolcz lóval átázik, Moldo- 
vannál kilencz lóval. A nap mythosaiban 16 és szekér mindenütt 
nagy szerepet játszik. Északi népek szerint az éj és nap utaznak 
mint más istenek, a napnak szekere van, az éj egy-egy lovat fog be. 
Aeschylosnál a nappal fehér lovakkal utazik. A Vedabeli költők a 
napot és hajnalt magát néha lovaknak képzelik, azaz futóknak, 
nyargalóknak, noha általánosabb náluk az a felfogás, hogy a napot, 
hajnalt lovak húzzák. Ezen transformatiót igen szépen magyarázza 
Müller Miksa, midőn «Mythosok a hajnalról» ez. felolvasásában 
azt mondja: «Ez nem többet jelent mint a mi szemmel látható, t. i. 
hogy a fényes sugarak, melyeket hajnalban napkelte előtt láthatni, 
keleten mintegy felágaskodva az égen, s fellővelve minden irányban 
villám sebességével húzzák a napvilágot, mint a lovak a harezos 
szekerét. Együtt is fordul elő szekér és ló, mikor a Yedákban a 
lovak a hajnal kocsijába fogottakként vannak feltüntetve*. A Mithra 
reliefeken is ott vannak a nap és hold szekerét vontató lovak.

Feltűnő az oláh népköltészetben a lovak gyakori előfordu
lása. Az említett balladákban kétségkívül a nap lovairól van szó, 
de egy más költeményben így szólítja meg az ifjú kedvesét: «Jer 
velem szép kedvesem, mert befagyott a Duna s átmehetünk rajta 
három lóval; egy feketével mint a holló, egy veressel mint a ka- 
kuk (?) és egy szürkével mint a galamb. A feketét eladom, a vörös
sel mulatok, a szürkével utazom.*

Mi szüksége van a paraszt ifjúnak utazáskor három lóra ? Úgy 
sejtem, hogy itt is mythikus lovakkal van dolgunk. Az égi testek 
hogy lovakúl vannak feltüntetve, ezt tudjuk; de van példa rá, hogy 
a nap bizonyos szakai kísérőkként vannak feltüntetve. Sőt a csil
lagok is kísérőkként serepeinek, midőn egy oláh népköltemény azt 
mondja: «Innen Szegedig hét szerető mutatja nékem az utat, hét 
szeretővel utazom.* És ha itt a hét szerető alatt a gönezöl-szeke
rének hét csillagát érti, fenntartással azon nézetnek adhatunk kife
jezést, hogy a paraszt ifjú itt a hollófekete éijet, a vörös nappalt 
és a szürke hajnalt lovaknak képzelte. Elsőt elkölti — elalussza, 
másodikon mulat s a harmadikon utazik — hajnalban.
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A Yédákban a hajnal lova szürke, a tűz lovai vörösek. S a  
Vedákban nem egyszer táláljuk már azon következetesen keresz
tülvitt mythologiai transformatiót, hogy a lovak alatt egyszerűen 
napot, hajnalt értettek. Beinmaor v. Zwetemél az év szekere hét 
fekete és hét fehér ló által huzatik, s itt is midőn keresztültör a 
lovagló és szék erező istenségek képzete, bizonyítja, hogy midőn a 
lovakban bizonyos időszak jelképezését látom, nem járok puszta 
légből kapott föltevések terén.

De előfordulnak balladáinkban a hidak, és pedig különösen 
réz és i 2ü*thídról van szó. A rézhídról az van mondva, hogy 
legyen építve az ország fölé, az ezüsthíd a világ fölé. Ez építke
zési mód feltüntetéséből kiviláglik, hogy a rézhíd kisebb legyen 
mint az ezüsthíd. — E hidak kétségkívül az eget kell hogy áthi
dalják, hogy a nap vagy hold járhassanak rajta. Igen közel fekszik 
azon föltevés, hogy itt a rézhíd alatt szivárványt kell érteni. A köl
temény a nappal készítteti meg, s a népben van annyi megfigyelő 
lehetség, hogy látja minden alkalomkor, miként tűnik fel a szi
várvány az esőcseppeken át megtört napsugarakból. És a rézhíd 
kisebb mint az eztisthid ! Ha az ezüsthíd alatt tejutat'kell érteni, 
a mi valószínű ; kétségtelen hogy a szivárványnak kisebbnek kell 
lenni, mert a nép hite az, hogy a szivárvány nem az egész égbol
tot övedzi körül, hanem egyik folyóból kiindúlva, szívja abból a 
vizet s ráhajlik egy másik folyóra.

E költemények — bár én nagyon ősieknek tartom, ha nem is 
mai conceptiójukban, de ősi hátterüket illetőleg — sem maradhat
tak érintetlenül az ősi hagyományokat keresztvízzel és tömjénnel 
pusztító keresztény vallás befolyásától. S jellemzőnek tartom azt, 
hogy a keresztéD y befolyás a költemények végén látszik meg legin
kább, mert itt lehettek a veszedelmesebb vonatkozások az ősi 
hitre. Ezeket kellett helyettesíteni. A nép helyetesítette és ösztön- 
szerüleg keresztyén képzetekkel, kiesvén tudatából az őseredeti 
képzet. Hogy két testvér szereti és üldözi egymást, abban semmi 
veszedelmest nem láttak, de ki tudja mik voltak azon istenségek 
nevei, melyeket Szűz Máriával, az ördöggel és a keresztények 
istenével kellett h e ly e t te s í te n i! A kereszténység itt is összetörte az 
ősi h ag y o m án y o k  jegeczeit, hogy kereszt alakjára jegecczé fagyassza 
újra. ügy vagyunk itt is mint meséink hőseivel, Szt. Péterrel, 
Szt. Péntekkel, Szt. Vasárnappal, melyek megett ősi istenségek 
rejlenek.
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A nap és hold mythosa lappang egy másik N.-Rápolton 
1880-ban általam talált balladában, hol két nővér elválásáról van 
szó s hol nap és hold mint két nővér van feltüntetve. Tartalma a 
következő:

A völgyön két csillag kel fel, de azok nem csillagok, hanem 
két nővér. Egyik mind sírva, a másik mind nevetve megyen. A ne
vető növer kérdi a síró nővértől, miért sír ? Hogy ne sírnék, szép 
nővérem, szól a másik, hisz anyánk el akar választani egymástól-

Un’a-in deal spre resarit Téged elküld napkeletre 
Cá acolo-i loc eantit, Mert ott szentelt hely van,
Un’a-in jós cátra apus Engem elküld napnyugatra,
Cá acolo-i loc ascuns Mert ott rejtett hely van

és nem fogunk találkozni, csak akkor, ha a járom rügyet hajt, ha 
a jegenye diót terem, a füzfácska édes almát és a paradicsom 
kökényt, azaz — soha.

Csillagoknak nevezi tehát a költő a két nővért, és nem tagadva, 
hanem mintegy hasonlatúl azt mondja, hogy olyanok, mint két 
nővér. Ezek elválasztása köznapi viszonyokból meg nem magyaráz
ható. Mert miért küldené el az anya egyszerre mind a két leányát, 
minden igaz ok nélkül. Vagy talán szolgálatba küldi ? Akkor kár 
találkozásuk elé oly lehetetlenségeket gördíteni. A népköltő külön
ben is indokolná az elválást, mert a népköltemények indokolásuk
ban inkább többet mondanak mint igen keveset. Keletre küldi a 
napot, nyugotra a holdat, azaz mikor amaz keleten van, ennek 
nyugaton kell lennie. És ha az előbbi balladákban a tragicai momen
tum az, hogy soha sem vehetik el egymást a testvérek, úgy itt az, 
hogy soha sem találkozhatnak. Az egyik nővér sír, a másik nevet; 
a napmythosokban pedig a hajnal örvendezőnek, az éj szomor- 
kodónak van feltüntetve. A Rigvedában nap és éj nővérek, ikrek, 
de testüket különbözővé tették: az egyik fényes, a másik sötét.'

Láttuk e költeményekből, hogy a testvéreket és ez utóbbiban 
a nővéreket egy felsőbb hatalom nralja, mely amazokban a házas
ságok létrejöttét megakadályozza, emebben a nővéreket örökre 
elválasztja. Az általam gyűjtött költeményekben a hatalom az anya, 
Moldovánnál Isten. De ki ez az anya, ki ez az Isten ? Ennek csak 
megközelítő megfejtésére ez időszerint vállalkozni lehetetlen, de sőt 
még hozzávető föltevésről sem lehet bzó, mert az anya jelleme oly 
kevéssé van kidomborítva, hogy semmire sem következtethetünk.

Azonban e tárgyat illetőleg nem hagyhatom idézetlen Müller
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Miksának egy pár szavát, ki Mithra és Varunáról, az istenek közűi 
e két élő szellemről, a mezők megtermékenyítőiről és az éjek táp
lálóiról, egy ősi dalt idézve így szól: • Anyjuknak olyas hely kép
viselőjének kell lennie, hol az ikrek találkoznak s honnan kiindulni 
látszanak napi pályájukra. Ez a hely a hajnal vagy alkonyat, a  
nap kelte vagy nyugta.»

Végűi ide iktatok egy mondát, melyet John Rae talált az eski- 
moknál s melynek mythikus alapja egészen megegyezik az oláh nép 
azon mythikus felfogásával, mely szerint a napot ifjúnak, a holdat 
nőnek képzeli, mely hasonlatosság egyszersmind igen fontos adat 
az összehasonlító ethnologia kezében.

•Sok évvel ezelőtt egy nagy eszkimó hódító oly nagy hatal
mat ért el, hogy képes volt az égbe felmászni. Egyszer felvitte nő
vérét is az égbe s magával vitt egy kis tüzet is. A tűzhöz sok gyújtó 
anyagot rakott s képezte a napot. Egy darabig nővérével jó egyet
értésben élt, de később kezdett vele rosszul bánni s üldözte. Nővére 
eleinte eltűrte gorombaságait, de egyszer a férfi tüzet dobott utána a 
elégette az arczát. (Ezóta vannak a holdban foltok.) A leány szépségé
nek el vesztét nem tudta elszenvedni, megszökött fivérétől s képezte 
a holdat. A fivér kezdte üldözni s üldözi most is, s noha némely
kor közel ér hozzá, még sem érheti utói s nem fogja utolérni soha.» 
A hold képződési módja itt is el van mondva, mint a Moldován- 
féle balladában; az elválás, üldözés és lehetetlenség momentumai 
pedig megegyeznek mind a négy említett balladám főmozzanataival.

Elmondhatjuk tehát, hogy a nap és holdról szóló mythos meg 
van az oláh népköltészetben ép úgy, mint más nép ősi traditióiban; 
de egyszersmind úgy találjuk, hogy az oláh népköltészetben fen- 
maradt ilynemű ősi elemek különösen egyes vonásokban megegyez
nek más népek ilynemű mythosi maradványaival, és oly feltűnően, 
hogy önkénytelenül közös eredetre kell gondolnunk. De ha e talán 
még korai feltevést el is vetjük, ez adatok néppsychologiai tekin
tetben igen fontosak, mert egy új sugárral világítják meg a népek 
lelke fejlődésének azon közös vonásait, melyek különböző viszonyok 
közt, eltérő égaljak és fejlődési föltételek mellett is, működéseik 
végeredményében, egész népek lelkét uraló képzetekben, felfogások
ban találkoznak. E felfogásokban a népek lelkei oly összhangban 
zengnek össze, mely édes képzelésben ringatta és ringatja még 
máig is az emberiséget.

Déva, 1884. M ajland  O s z k á r .
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B Á N C Z  A.*)

A Philol. Közlöny 1884. évi folyamában (VI. füzet) dr. Nagy* 
Sándor azon kérdéssel foglalkozik, hogy azon XVI. századi költőnk, 
ki Hnnyadi János erdélyi vajda verses históriáját megírta, milyen 
családi nevet viselt. Hat név közt válogathatunk: Bánkai, Bánosai, 
Báczai, Bányai, Nagy Bancsai, Bánczay. Mindegyik névalaknak 
megvan a maga védője. Nagy Sándor maga a Bánczai név való- 
Bzinüsége mellett érvel, de felhozza ez állítás ellen Szilády Áron
nak azon ellenvetését, hogy nincs e családnévnek megfelelő hely
nevünk.

Az első osztály jelen évi első ülésében, Gyulai Pál Gyöngyösi 
állítólagos műfordítóiról olvasott fel értekezést, mely alkalommal 
szintén felhozta Szilády ellenvetését, hogy Magyarországon nem 
létezik Báncza helynév. Igaza van, — ma nem létezik, de igaza volt 
dr. Nagy Sándornak is, midőn azt a sejtelmet fejezte ki, hogy kel
lett létezni hazánkban egykor Báncza nevű helységnek, habár (mint 
ő véli) okleveleink erről nem tesznek említést és neve semmiféle 
helynévtárban nem fordul elő.

Ennek bizonyítékául szolgál neki egy régi közmondásunk, 
mely egy (állítólag XVII. századbeli s általa Gyöngyösinek tulaj
donított) műfordításban maradt fenn, és így hangzik:

•De én is részt vettem a bántzai vámban.*
Jelentése pedig az: hogy én is megvénültem.

Részemről nem akarok azon kérdésbe avatkozni, hogy az 
említett XVI. századi költőt Bánkainak, vagy Bánczainak nevez- 
ték-e. Figyelmemet csak azon állítás gerjesztette föl, hogy Báncza 
helység nem létezett hazánkban. Ennek ellenében azt vagyok bá
tor bizonyítani, hogy igen létezett, és pedig Bácsmegyében.

Első említését találjuk 1387-ben, midőn Mária királyné a 
lázadó Horváthiak birtokait, nevezetesen Bancha, Orbászpalotája, 
Mortályos és Földvár falvakat elveszi, és azokat Garai Miklósnak 
és Jánosnak adományozza. Ezek közül Földvár az alsó Tiszánál, 
a mai Ferencz-csatorna torkolatánál, Mortályos, mint Mertvályos 
puszta, Temerinhez nyugotra található.

*) Felolvastatott a M. T. Akadémiának 1886. február 1-én tartott 
ülésében.
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1391. évben bizonyítja Losonczy István macsói bán és bácsi 
főispán, hogy Keméndi Kozma fia György az ellen tiltakozott, 
hogy Keméndi (de dicta Kemend) János, Péter fia, és mások Bán*

' chai Jakab (Jacobi de Bancba) bancsai birtokát vissza akarták fog
lalni, minthogy ezen bancbai birtok Kemendi Györgyre, és Banchai 
Erzsébetre (filia Nicolai, úlii Jacobi de Bancha) volt átruházva, 
nevezett Jakab által. (Az eredeti oklevél a gr. Festetics család keszt
helyi levéltárában. Ignot. Miscellanea 84. sz.) Az említett Kemend 
a mai Kemendin puszta Bácsmegyében, Ó-Kér mellett.

Zsigmond király 1408-ban Garai Miklóst és testvérét Jánost, 
új adomány által, számos jószág birtokában megerősíti. E jószágok 
közt előfordul: Orbácz, Bancha, Martalys és Földvár, a dunai rév
vel és vámmal Bácsmegyében. (Fejér, Cod. diplom. X. 4. köt. 672. 
lap.) Ezt az adatot ismernie kellett volna a kutatóknak, mert ha 
Czinár indexe nem vezet is nyomára, de egy elsőrangú forrásgyűj
teményben hozzáférhető volt. Még csak azt akarom megjegyezni, 
hogy CorQides is közli ez oklevelet (Diplomata 1. 119. lap), de 
annyiban hibásan, hogy az első két helynevet összehúzván, abból 
egy Orbaz-Banetha nevű helységet csinál.

A történetből tudjuk, hogy Garai Miklós 1386. évben Mária 
és anyja Erzsébet királynék védelmében vesztette életét Gara, a  
mai verőczemegyei Gorján mellett. Az ő öröksége Garai Jób kezén 
volt 1470. évben, ki akkor Szécsy Miklóssal Bancha, Martyalos, 
Ácsa és Szent-Miklós birtokára nézve osztályra lépett. Ugyan ez * 
évben Sebestyén és László de Bancha, mint királyi emberek kül
detnek ki, egy hatalmaskodási tény megvizsgálására.

A Bács megyei dicalis összeírás 1522. évből Banchya falut, 
mint megyebeli községet említi. Eddigelé a helyesírás nagy két
ségre adhatott okot, de ezt a kétséget a kiejtésre nézve eloszlatja 
gróf Wesselényi Ferencz 1652. évi urbariuma, a melyben a mi 
helységünk mint Nagy-Báncza szerepel.

A XVIII. század elején már esak mint puszta említtetik, és 
1701. év alatt olvassuk, hogy Nagy-Báncsa kincstári puszta, török 
földesurának 6 forintnyi adót fizetett.

Ezen túl sötét homály fedi emlékét, és hogy területe melyik 
mai község határába olvadt, nincs följegyezve.

Azonban czélunkra, úgy hiszem elegendő, hogy Báncza csak
nem negyedfél százados létét kimutattam.

Még egyet. Zsigmond királynak már idézett 1408. évi ado
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mánylevele a Garai a k javára, mint az adomány tárgyát még Szent- 
Lőrincz és Lengyel falut említi a dunai révvel és vámmal. Ez az 
előbbi falu 1467. évben Banczazentleyrynch névalakban fordul elő, 
kétségtelenül azért, mert Báncza mellett feküdvén, attól vette meg
különböztető melléknevét. Ez a Báncza* Széntlőrincz akkor Mor- 
hátb Jakab birtoka volt, kinek Mátyás király az ő jószágában bi
zonyos királyi jogokat engedélyezett.

Bizonyosan mindenki észrevette, hogy a Bánczával együtt 
említett helységek mind Temerin és a Tisza környékére esnek; 
még is Zsigmond király adománylevele soha se a Tiszáról, hanem 
mindig csak a dunai révről és vámról szól. Adományozza ugyan 
is a Garaiaknak Lengyel falut cum portu et tributo Danubii, Föld
várt (mely a Tisza partján fekszik) cum portu et tributo Danubii, 
Gherengh (a mai Csurog) cum portu et tributo Danubii.

Ez a körülmény kétessé teszi, hogy ha már bizonyosok 
vagyunk arra nézve, hogy Bácsmegyében egykor századokon át 
Báncza helység virágzott, vájjon e helység a Duna vagy a Tisza 
folyamához esett-e közelebb.

És én a kérdést itt nem is akarom eldönteni. Kétségtelen, 
hogy rév és part mellett feküdt, és így igaza van a fennidézett 
közmondásnak, hogy

én is részt vettem a bánczai vámban.

E közmondás az utókorra hagyta azt is, hogy e helynév mi
kép hangoztatott a múlt századokban.

P ebty F r ig y e s .

VARIAE LECTIONES.

LXVI. Cod. Bern. 16. f. 181* col. 1: Voci ficantibus! dona 
libantibus. Qagen ezt a glossát kétszer is idézi: Gradusa 3. lapján az a 
és e, 13. lapján a c ésg fölcserélésre szolgáló például. Ő ugyanis azt gya
nítja, hogy vota Jujentibus lappang az érthetetlen lemmában. Nem az, 
hanem votificandibus. Legitur — úgymond De Vit — in Gloss. Isid., 
itemque in Gloss. Paris, apud Quicherat. Addend. Lex. Lat. p. 312. Yoti- 
ficantibus, dona libantibus.

P. T. E.
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A MAGYAR PHILOLOGIAI IRODALOM 1885-BEN.

A kísérlet, melyet ezennel t. olvasóink elé terjesztünk, bizonyára 
nagyon kifogásos még. Nálunk az ily dolgozatok, a hírlapok s folyóira
tok hiányossága és hozzáférhetetlensége miatt, roppant nehézségekkel 
járnak. Hozzájárúl, hogy a felkarolandó körnek határaira nézve mindig 
eltérők lesznek a vélemények. Minden esetre kérjük t. olvasóinkat, hogy 
ez áttekintést, melyet ezentúl évenként adunk, figyelmükre méltatni és 
megjegyzéseiket velünk közölni szíveskedjenek.

Ez alkalommal mellőztük: 1. a fordításokat (külföldi vagy ókori 
költők fordításait); ezeket legközelébb pótoljuk; — 2. a szépirodalmi 
művek (regények) és a színművek (premiérek) bírálatait. Fölvegyük 
ezeket a jövő évtől kezdve ?

A jövő évtől kezdve rövid kivonatot, esh. bírálatot szándékozunk 
08at0lni az egyes czikkekhez. Itt adjuk még tájékozásúl a fölvett rova
tokat (melyekre nézve szintén kérjük t. olvasóink véleményét):

I. Általános nyelvészet.
n . Aestheüka és műtörténet: 1. Aesthetika. — 2. Képzőművé

szetek. — 3. Zene. — 4. Színészet.
IH. Philologiai paedagogia: 1. Általános irányú czikkek (nyelv- 

tanításról, taneszközökről stb.). — 2. Magyar nyelv s iroda
lom. — 3. A klassz, nyelvek. — 5. Német ny. — 5. Fran- 
czia ny. — 6. Ifjúsági olvasmányok. — 7. Iskolai műszótár.

IV. Ugor nyelvek. (Előbb általában vagy többekről, aztán az 
egyes ugor nyelvekről.)

V. Árja nye Ivek, a czigány nyelvvel.
VI. Keleti nyelvek. (Arab, Héber, Japán, Török.)

VII. Magyar nyelv 8 irodalom: 1. Magyar irodalomtörténet.—
2. Egyes Írókról. — 3. Magyar nyelvészet, a végén: egyes 
szókról és szólásokról. — 4. Iskola-könyvek.

VHI. Klasszikus nyelvek 8 irodalmak: 1. Általános irányú dolgo
zatok. (Egy pár a renaissance irodalmára vonatkozó is.) —
2. Görög történet s régészet. — 3. Görög irodalomtörténet 
b egyes görög irók. — 4. Görög nyelvtan s olvasókönyv. —
5. Latin történet s régészet. — 6. Latin irodalomtörténet s 
egyes latin irók. — 7. Latin nyelvtan s olvasókönyv. —
8. Magyarországi ókori régészet.

IX. Germán nyelvek.
X. Román nyelvek.

XI. Szláv nyelvek.
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XII. Vegyes. (A mit nem lehetett jól elhelyezni.)
Az egész könyvészet összeállítása körül legtöbb érdeme van HeUe- 

brant Árpádnak; rajta kívül közreműködtek: Kardos Albert, Wolf Béla, 
Senger János, Rudnai Rezső.

I. Általános nyelvészet.

1. Balassa József, Hangtani alapelvek és vitás kérdések. Budapest 
1885. Aigner L. (8-r. 37 1.) 30 kr.

2. A beszéd első elemei. Pesti Hirlap. 1885. 231. sz.
3. Brossai Sámuel, A mondat dualismusa. (Értekezések a nyelv- és

széptudományok köréből. XII. köt. 10. sz.) Budapest, Akadémia, 
1885. (N. 8-r. 92 1.) 60 kr.

4. Breál M., Etymologiák. Phil. Eözl. IX. 643, 695.
5. Brugmann K., Heutiger Stand dér Sprachwissenschaft. Ism. Ba

lassa J. Phil. Eözl. IX. 578.
6. Curtius G. Kritik dér neuesten Sprachforschung. Ism. Balassa J. 

Phil. Közi. IX. 578.
7. Gajári Lajos, Mondák a rhythmus keletkezéséről. Phil. Közi. IX.

217.
8. Kunos L, A helynevekben levő népetymologiáról. Nyőr XIV. 97.
9. Kmethy L, Nyelvtudományi csevegések. Ism. Prot. egyh. isk. lap. 

XXVUL 1627.
10. Masing F., Lautgesetz und Analogie. Ism. Pecz V. Phil. Közi. 

IX. 83.
11. —r.ésLövei Klára, Szólásmódok és közmondások eredete. Vas. 

Ujs. XXXH. 721, 771, 838.
12. Reviczky, A nyelv színező képessége. (Szemle. II. évf. 17. sz.)
13. Télfy Iván, Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél. (Értekezé

sek a nyelv és széptudományok köréből. XII. köt 8. sz.) Budapest, 
Akadémia, 1885. (8-r. 29 1.) 20 kr.

14. Turbucz Ferencz, Az emberi beszéd eredete és a magyar nyelv. — 
Ism. Ellenzék 1885. 225.

15. Vietor IV., Elemente dér Phonetik. — Ism. Balassa J. Phil. Közi. 
IX. 75.

II. Aesthetika s műtörténet.

1. Aesthetika.
16. Beöthy Zsolt, A tragikum. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, 

Franklin-1. 1885. (8-r. 640 1.) 3 frt. Ism. —ő. Budapesti Hirlap
243. sz. — Púlágyi M. Kosz. VH, 673. 689. 721.1. — K. A tragi
kum egy birálója, Főv. Lapok 271. sz. — Vali Béla. Pesti Napló
316. sz.

17. Beöthy Zsolt, A kellembeli kiválóság. (A tragikumból). (Magyar 
Bazár 23. sz.)

18. Bihari Péter, A szép módosulatai. I. H. (Fővárosi Lapok 100.
101. sz.)

19. Bihari Péter, A rutról. (Fővárosi Lapok 80. sz.)
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20. Bodnár Zs„ A dramaturgok vacsoráján. M. Szál. III. 370.
21. Breyer Adél, A költészet képző hatásáról. (Újvidéki m. k. áll. polg. 

leányisk. ért.)
22. Dengi János verstana, ismerteti dr. B. F. (Magyar Tanügy 38— 

40. 1.)
23. Erdélyi Károly, A leiró költészetről. Phil. Közi. IX. 244, 683.
24. Az erkölcsiség a művészetben. (A Revue des deux Mondes után.) 

Ellenzék 256. 259. 260. 261. 262. 263. 264.
25. Goébel L, Tragische Schuld und Sühne. Ism. Pecz V. Phil. Közi. 

IX. 711.
26. Hegedűs István, A tragikum lényege és a görög tragikusok. (Érd. 

muz.-egyl. kiadv. II. köt. 157—177.1.)
27. Heinrich Gusztáv, A műfordítás elméletéhez. (Kisfaludy-társ. év

lapjai. XIX. k.)
28. Hi llebrand - Góbi, A régi és új regényről. Budapesti Szemle 107. sz. 

200. 1.
29. Imre Sándor, Népköltés. Népdal. (Élet és Irodalom 8—13.1.)
30. Imre Sándor, A népdal alkata s képei. (Erdélyi muz.-egyl. kiadv.

H. köt. 83—118.1.)
31. Kiss Rezső, Az egyházi műbeszéd meghatározása. Magyar Állam 

18S5. 177. sz.
32. Lévay Mihály, Genialis költők. Széptani értekezés. (Szépirodalmi 

kert. M. Állam mellékl. 1. 2. sz.)
33. Márki József, A magyar hatméretű vers. (Közoktatás 1. sz.)
34. Martha, La delicatesse dans l’art. Ism. —a. d. Bp. Szemle 104. sz.

302. 1.
35. Palágyi M., A Hegel-iskola eszthetikája. Kosz. VII. 497. 513.
36. Ptiláqyi M., Schopenhauer széptana. Kosz. VII. 177. 193. 209.
37. Panfalvi Juhász Ödön, A szép nyilvánulása. (Tanulmány.) Haza és 

Külföld I. évf. 5. sz.
38. Rákosi Jenő, Szókratész. Az élet mint poéta. (Mutatvány «A tragi

kum »-ból.) Fővárosi Lapok 277. sz.
39. Rákosi Jenő, A kegyencz. Ország-Világ 746.1.
40. Reviczky Gyula, Kozmopolitikus irány a költészetben. Szemle

11. évf. 18. sz.
41. Rudnyay Kálmán, A «Timon* tragikuma. Fővárosi Lapok 77. sz.
42. Sebesztha Károly, A meséről. Magyar Tan ügy 215—216. 1.
43. Székely János, Kritikánkról. Élet és Irodalom 24—46. 1.
44. Taine történeti módszere. Kosz. VII. 39. 49. 65.
45. Theivrewk Árpád, A «c®sura trochaica* és •caeeura bucolica*. 

(Tárcái, Molnár és Csúszmász.) Haza és Külföld. I. évf. 5. sz.
46. Theivrewk Árpád, A hatméretű vers csesurái. Haza és Külföld

I. évf. 6. sz.,
47. Theivrewk Árpád, Kritika és kritikus. Haza és Külföld I. 11. 12.
48. Theivrewk Árpád, Hibás irálypéldák. Haza és Külföld I.évf.

12. sz.
2. Képzőművészetek.

49. Bercnyi László, Művészet az iparban. Ország-Világ 54. 94.1.
50. Berényi László, A nemzetközi műtárlat. Ország-Világ 586. 1.
51. Csonto8Í János, Attavantestől festett Corvin-codexek. (Arch. Ért. 

381—387.1.)
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52. «Az érzékiség a művészetben*. Pesti Napló. 291. sz.
53. Farkasházy Jenő, A görög kerámia. Ország-Világ 767. 1.
54. Geréb József\ Bestauratiók a berlini olympiai muzeumban. Phil. 

Közi. IX. 675.
55. György A., Aesthetikai muzeumok. Kosz. VII. 4.
56. Huszár Adolf. Budapesti Hirlap 22., 23., 24. sz.
57. Huszka József, A szent László legenda székelyföldi falképekben. 

(Arch. Ért. 211—220.1.)
58. Ipolyi A., A magy. képzőművészeti társulatról. Kosz. VII. 17.
59. Ménárd René, Az ó-kori művészet története. Francziából. (Törté

neti kézikönyvek XI.) Budapest, Atheníeum, 1885. (8-r. II, 164 1.) 
80. kr. — Ism. Balos; A., Tanáregyl. Közi. XVIII. 550.

60. Munkácsy Bécsben, írta —gh. Budapesti Hirlap 17. sz.
61. Myskowszky Viktor, Művészet a műiparban. Pesti Napló 1885.

92. sz.
62. Nyáry Sándor, Dürer «Holzschuber»-je. Ország-Világ 555.1.
63. Pasteiner Gyula, «A művészetek története*. A legrégibb időktől, 

napjainkig. 8-rét 763 lap 352 ábra. Budapest, 1885. Ism. Szendrey 
János, Pesti Napló 38. és 45. sz. — Batai G., Prot. egyh. s isk. 
lap 529.1. — Fináczy E ., Tanáregyl. Közi. XVIII. 600.

64. Pékár Gyula, «Brozik» (Charles Sedelmeyernek Párisban élő oszt
rák és magyar festők műveiből összeállított gyűjteménye a Künst- 
lerhausban). Pesti Napló 1885. 26. szám.

65. Prém JózsefTörténeti képírásunk. Ország-Világ 704. 719. 1.
66. A Benaissance-kultura becse és lényege. Magyar Állam 1885.

124. sz.
67. Réthy László, Magyar styl. Budapest, 1885. Ism. Pesti Napló 

1885. 91. sz. — t. Bp. Szemle 101. sz. 320.1.
68. R—y., A magyar archaeologiai kongressusból. (Hampel, Lipp, 

Czobor.) Vas. Ujs. XXXII. 509.
69. Szendrei János, A művészet a kiállításon. Pesti Napló 123. 124.

128. 132. 135. 148. számok.
70. Szendrei János, A többszörösítő művészetek. Pesti Napló 155. f»z.
71. Szendrei János, A nemzetközi műkiállítás. Pesti Napló 162. 226.

229. sz.
72. Szendrei János, Nemzeti ipar. Magyar styl. Pesti Napló 169. szám.
73. Szendrei János, Művészet a magyar házi iparban. Pesti Napló 202.

206. 207. számok.
74. Szendrei János, A magyar majolika. Pesti Napló 240., szám.
75. Szépművészetek a kiállításon. Dr. T. J., Magyar Állam 1885.

76. Id. Ábrányi Kornél. Egy elfeledt magyar zeneköltő. Budapesti 
Hirlap 300. sz.

77. Id. Ábrányi Kornél, Petőfi és a magyar dal. I. H. (Fővárosi Lapok
309. 310. sz.)

78. Id. Ábrányi K , A régi Rákóczy-nóta s induló. Magyar Szalon IV.
275.,

79. Id. Ábrányi K., A magyar zenéről. Budapesti Hirlap 258. — V. ö.
84. sz.

80. Bertha S., Népdalaink Párisban. Vas. Ujs. XXXII. 455.
Ph^plogiai Közlöny. X. 6. 7. 40

146. sz.
3. Zene.
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81. Erkel F. István király, opera öt felvonásban, bir. —nn. Budapesti 
Hirlap 73. sz.

82. Huber Károly. Vas. Ujs. XXXII. 844.
83. Kálmán Farkas, Huszár Gál énekes könyve. 1574. Debr. Prot. Lap 

29—40. sz.
84. Pesty Frigyes, A magyar zenéről. Budap. Hirlap 248. sz.
85. Pesty Frigyes, Ismét a magyar zenéről. Budap. Hirlap 264. sz. —

V. ö. 79. az.
86. Szegedi, Bákóczy nótája. Budapesti Hirlap 284. sz.

4. Színészet.
87. Balogh Gyula, Kisfaludy Sándor levele. (Adatok a magyar színé

szet történetéhez.) Főv. Lapok 153. sz.
88. Bartolucci Victorine, Hogy lettem én magyar énekesnő. Budapesti 

Hirlap 4. sz.
89. Boanár Vilma, A kezdet legkezdetén. Budapesti Hirlap 55. sz.
90. Feíekiné Munkácsy Flóra, Rózsitól Margitig. Budapesti Hirlap 

1. szám.
91. Gabányi, Természet után. Budapesti Hirlap 28. sz.
92. Gassi F., Művészi pályám kezdete. Budapesti Hirlap 114. sz.
93. Komdromy Alajos, Futó felhők. Budapesti Hirlap 22. sz.
94. Latkóczy Mihály, A magyar Thalia hódítása. Ország-Világ 672- 1.
95. Maleczky Vilmosné, Pályám kezdete. Budapesti Hirlap 35. sz.
96. Molnár György, A magyar színészet évfordulója. Ország-Világ

683. 1.
97. K. Nagy S., A váradi színészet története. Ism. g. Bp. Szemle 108. sz. 

454. 1.
98. A népszínház jubileuma. Budapesti Hirlap 283. sz.
99. Petes József\ Valami a vidéki színészetről s népszinműirodalmunk- 

ról. (Almási T. Gzigány Pannája előadása alkalmából.) Magyar 
Állam 1885. 94. sz.

100. Régi szinlapok. Kolozsvári Közi. 1885. 20. sz.
101. Szigeti József. Hogy jöttem a nemzeti színházhoz ? Budapesti H ír

lap 80. 81. sz.
102. Szinnyei J. i d A komáromi magyar színészet története. Ism. g. 

Bp. Szemle 108. sz. 454.1.
103. Tihanyi Miklós. Budapesti Hirlap 90. sz.
104. Váli Béla, Az 1790/96-iki magyar színtársulat feloszlása. Színé

szek Lapja 1885. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28.
105. Váli Béla. A budai színház története. (Figyelő. XVIII. 81—94. 1.)

III. Philologiai paedagogia.

1. Általános irányú czikkek.
106. Fekete Gergely, A reáliák olvasókönyvek, avagy kézi könyvek alap

ján taníttassanak-e a népiskolákban? (Zalai Tanügy 5. 6. sz.)
107. De Gerando Antonina, Az olvasás művészetéről. (Nemzeti Nőneve

lés. XII. köt. 565 —566. 1.)
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108. A modern nyelvek tanítása - Francziaországban. Tan.-egyl. Eözl. 
XVm. 603.

108a. Léderer Abrahám. Közmondások az iskolában. (Nemzeti Nőneve
lés XI. 267—276.1.)

109. Szerelemhegyi, A helyi tantervhez. (Közoktatás 21—23. sz.)
110. Tomor Ferencz, Egy nagy szó megokolása. A falusi iskolások 

könyvéről. (Közoktatás 38—42. sz.)
111. Váró F.> Rhetorikai praeparatiók. Tan.-egy. Közi. XVIII. 528.
112. Wutz Albert, A régi Róma oktatásügye. (Budapesti VIII. kér. 

főreálisk. ért. 1885.)

2. Magyar nyelv 8 irodalom.
113. AUzeghy János, A felnőttek oktatása a magyar beszéd elsajátítása, 

érdekében. Nagyszombat é. n. (1885.) (Aigner L. biz.) (K. 8-r. 
31 1.) 20 kr.

114. Az anyanyelv tanításáról. Tan.-egy. Közi. XIX. 187.
115. Benedek Albert, Arany János az iskolában. (Temesvári főreálisk. 

ért. 1885.)
116. Dent/i 1. Érettségi dolgozat a magyar nyelvből. Tan.-egy. Közi.

117. Donner Lajos, Irodalomismertetés a polgári leányiskolában. (Nem
zeti Nőnevelés XI. köt. 236—243.1.)

118. Gönczi Ferencz, A népiskolai olvasókönyvekről. (Zalai Tanügy 27.
28. sz.)

119. Göntér E. G., A nyelvérzék a magyar nyelv és nyelvtan tanításá
nak szolgálatában. (Zalai Tanügy. 10—13. sz.)

120. Kiss Áron, Az új magyar nyelv-tanítási rendelet. (Néptanítók lapja
49. sz.)

121. Kiss Áron, Az ifjúsági olvasókönyvek illusztráoziói. (Néptanítók 
lapja 3. sz.)

122. A magyar nyelv kötelező tanítása. (Magyar Tanügy 320—323 1.)
123. Pászthy Károly. A magyar nyelv tanítása az osztott elemi nép

iskola négy alsó osztályában. (Nemzeti Nőnevelés XI. köt. 67—
74.1.)

124. Riedl ír ., A reáliskolai magyar nyelvi utasítások. Tan.-egy. Közi. 
Xm. 328.

125. Simonyi Zs., A Bzótők az iskolában. Tan.-egy. Közi. XVIII. 417.
126. Stamf Béla, Milyen legyen az ismétlő iskolások olvasókönyve? 

Zalai Tanügy 28. sz.
127. Szabó Béla, Milyen legyen az ismétlő-iskola tankönyve falun és 

városon ? (Zalai Tanügy 19. sz.)
128. Szántó Károly, A magyar nyelv grammatikai tanításának előmoz

dításáról. (Magyar Tanügy 262—272.1.)
129. Thewrewk A., A «szótők az iskolában.! (Közoktatás 10. sz.) (Felel 

Simonyi hasonló czímŰ czikkére.)
130. Tomor Fér., A székelyek Erdélyben. Magyar irodalom-történeti 

leczke. (Közoktatás 3. sz.)
131. Toncs G., A magyar nyelvtudomány a gymnasiumban és az érett

ségi vizsgálaton. Tan.-egy. Közi. XVIII. 660.
132. Tóth Sándor, Az olvasókönyv. (Zalai Tanügy 37. 38. 39. sz.)

40*
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133. Findczy E., Észrevételek a classicus nyelvek tanításának kérdésé

hez. Tan.-egy. Közi. XVIII. 278.
134. Jászberényi B. Pál, «Új fáklyájának élőbeszéde. (Néptanítók lapja

25. 26. sz.)
135. Kiáltosy József \ Latin lyrikusok tárgyalása az V. osztályban. (Buda

pesti gyakorló isk. ért. 1885.)
136. Pirchala I., A latin nyelv tanítását előmozdító eszközökről. Tan.- 

egy. Közi. XVIII. 470.
137. Radlinszky József A latin olvasmányok tárgyalása az alsó osztá

lyokban. (Jászberényi kath. főgymn. ért. 1885.)
138. Szerelemhegyi, Az antik költők fordításáról az iskolában. (Közok

tatás 48. sz.)
4. Német nyelv.

139. Lechner László, Német Írásbeli feladványok. (Közoktatás 36— 
38. sz.)

140. Vida Aladár, Egy pár észrevétel a német nyelv és irodalom taní
tásához a gymnasiumokban. (Eperjesi kath. főgymn. ért. 1885.)

5. Franczia nyelv.
141. Haraszti öy., A reáliskolai franczia nyelvi utasítások. Tan.-egy. 

Közi. XVIII, 394.
142. Haraszti Gy., A franczia nyelv a reáliskolában 1884/5. Tan.-egy. 

Közi. XIX. 228.

6. Ifjúsági olvasmányok.
143. Az ifjúsági olvasmányokról. Tan.-egy. Közi. XVIII. 605.
144. Váczy János, Nehány szó az ifjúság olvasmányairól. (Közoktatás 

20. sz.)
145. Volf G y Az ifjú sági könyvtárak és az ifjúsági irodalom. Tan.-egy. 

Közi. XVIII. 581.

7. Iskolai műszótáj.
146. Szerelemhegyi, Az iskolai műszótár. (Közoktatás 33. 34. sz.)
147. Veress I ., Az iskolai műszótárról. Tan.-egy. Közi. XVIÜ. 456.
148. Volf Gy., A középiskolai műszótárról. Tan.-egy. Közi. XIX. 124.

IV. Ugor nyelvek.
149. Munkácsi B., A magyar-ugor szótár. Nyőr XTV. 15. 58. 110.
150. Simonyi Zs., Budenz ugor alaktana. Nyőr XIV. 24.
151. Nyelvtudományi közlemények. XVIII. k. — Ism. Simonyi Zs. Nyőr 

XIV. 69.
152. Winkler H., Uralaltaische Völker und Sprachen. Ism. Szinnyei J. 

Phil. Közi. IX. 571.
153. Finn. Simányi Zs., A kalevala. M. Szál. III. köt. 82.
154. Steuer János, Momentán p a finn nyelvben. (Nyelvtud. Közi. 

XIX. 307-309-1.)
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155. Szinnyei József, A finn irodalom története. (Kisfaludy-Társ. Évi.

156. Lapp. Halász /., A svédországi lappok között. Bp. Szemle 99. sz.

157. Halász Ignácz, Svéd-lapp szövegek. I. Lule- és Pitea-lappmarki 
nyelvmutatványok. Gyűjtötte és fordította —. (Nyelvtudom. Köz
iem. XIX. 161—286. 1.)

158. Halász Ignácz, Svéd-lapp nyelv. I. Lule- és Pite-lappmarki nyelv- 
mutatványok és szótár. Gyűjtötte és fordította —. (Ugor Füzetek
7. sz.) Budapest, Akadémia 1885. (8-r. 264 1.)

159. Halász Ignácz, A svédországi lappok közt. (Székesfehérvári főreál
isk. ért. 1885.)

160. Lapp irodalom. Társ. I. 4.
161. Mordvin. Markovics Sándor, Mordvin dalok. (Kisfaludy-társ. évi. 

XIX.)
162. Vogul. Budenz J., «A kereskedő* czímű vogul monda. Vata-kum 

majt. (Nyelvtud. Közi. XIX. 310—328. 1.)
163. Vasverő Rajmund, Causativ l a kondai vogulban. (Nyelvtud. 

Köziem. XIX. 297—306. 1.)
164. Votják. Barna Férd., A votjákok pogány vallásáról. (Értekezések 

a nyelv- és széptud. köréből. XIII. köt. 5. sz.) Budapest, Akadé
mia, 1885. (8-r. 37 1.) 20 kr.

165. Barna Férd., A votják nép múltja és jelene. (Értekezések a nyelv- 
és széptudom, köréből. XIII. köt. 2.sz.) Budapest, Akadémia, 1885. 
(8-r. 43 1.) 30 kr.

166. Győr ffy Endre, Magyar és czigány pzótár. Czigányul mondva Va- 
keriben. Paks 1885. (8-r. 153 1.) 1 frt 20 kr.

167. Kispál Mihály, Az indo-európai gutturalis sorok fejlődése.
168. Mayr Aurél, A pidgin-english nevű kevert nyelv. Phil. Közi. IX. 

108.
169. Na la és Damajánti, hindu rege a Mahá-Bháratából. Szanszkritból' 

ford. Fiók Károly. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Budapest, Frank
linét. 1885. (8-r. 201 1.) 1 frt. — Ism. Kardos Albert. Nemzet 221.
222. sz.

170. Siinay János, Egy magyar-örmény történetíró (Lukácsy Kristóf). 
Magyar Polgár .280.

171. Simay János, Örmény tanulmányok. Magyar Polgár 178.
172. Siinay János. Az örméby irodalom múltjáról. (Scli. Lerchenfeld 

nyomán.) Fővárosi Lapok 84. sz.
173. H. T. K., A parszik hajdan és most. Vas. Ujs. XXXII. 550.
174. Stein Aurél, Az ó-perzsa vallásos irodalomról. Budapesti Szemle

108. sz. 365.1.
175. Wlisloczki Henrik, Az eredeti czigány népköltészet. Gyűjtötte és 

fordította —. (Olcsó könyvtár 189. sz.) Budapest, Franklin-t. 1885. 
(16-r. 70 1.)

V. Árja nyelvek. ( Czigány ny.)
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VI. Keleti nyelvek s irodalmak.

176. Vámbéry Ármin, A keleti sajtó. Budap. Hirl. 102. sz.
177. Arab. Kámory Sámuel, Az arab irodalom dióhéjban. (Haza és= 

Külföld I. évf. 6. sz.)
178. Héber. Bacher Vilmos, Abulvalíd Merván Ibn Ganáh (K. Joná> 

élete és munkái és szentirásmagyarázatának forrásai. Budapest, 
Zilahy 1885. (8-r. IV, 98 1.)

179. Bacher Vilmos, A szentirás és a zsidó tudomány irodalma 1884-ben. 
(Magy.-Zsidó Szemle 16—26.1.)

180. Bloch Henrik. Egy irodalmi furcsaság. (Möbius H. Die Kinder 
Israel nie in Aegypten. 1884.) (Magyar-Zsidó Szemle 29—31.1 .y

181. Bloch Henrik, Judéa mint római tartomány. (Mommsen Th.Röm. 
Gesch. V. Bd. Brl. 1885; ism. Magy.-Zsidó 8zemle 579—585.1.)-

182. Boros György, A Pentateuch. (Bibliai tanulmány.) (Keresztény 
Magvető 1—14.1.)

183. Oiarmes G.. Jeruzsálem. («Voyage in Paleetine* ez. könyvéből.y 
Pesti Napló 1885. 92. szám.

184. Csicsáky Imre, Jeremiás siralmai. A Vulgata nyomán a héber szö
veg egybevetésével ford. —. Budapest, 1885. (8-r. 28 1.) Ism. B - 
Irodalmi 8zemle (Eger) 4. sz. — Magyar Állam 6. 8. ez.

185. Csukást Fülöp, Maimuni és kora. (Egyenlőség 10—12. sz.)
186. Gold ziher Ign., Zeitschr. d. deutschen morgenláud. Ges. 37. és 

38. évf. ism. (Arch. Ért. 272—274.1.)
187. Güdemann Mór, Adalékok a héber és araméus tanulmányok törté

netéhez. (Perls I. Beitr. zűr Gesch. d. hebráischen u. aramáischen 
Studien. München, 1884.) (Magy.-Zsidó Szemle 26—29.1.)

188. Herzog Manó, A biblia befolyása a magyar irodalomra a XVI. és
XVII. században. (Magy.-Zsidó Szemle II. évf. 417—433. 494—
505. 567—578.1.)

189. Herzog Manó, A német midrás. (Bibliothecarabbinica. Eine Samm- 
lung altér Midraschim, ins Deutsche übertrag. v. A. Wünsche. Lp. 
1880/5.) Ism. Magyar-Zsidó-Szemle 162—164.1.)

190. Kálmán K , A zsoltár-költészet. Társ. I. 1.
191. Klein Gyula, A Talmud-irodalom keletkezéséről. (Bloch S. Ein- 

blicke in die Gesch. d. Entstehung d. talmud. Litteratur. Bécs,
1884.) Magyar-Zsidó Szemle 103—105.1.)

192. Kaufmann D., Adalékok a középkor physiologiája és psychologiája 
történetéhez héber és arab forrásokból. Budapest, 1884. — Ism. 
Bloch F., Magyar Zeidó Szemle 99—102.1. — Schreiner M. PhiloL 
Közi. IX. 304.

193. Rosenstein Mór, Maimuni és az iszlam. Phil. Közi. IX. 617.
194. Neubauer Adolf, PalaBstina nyelve a második templom utolsó szá

zadában. (Magyar-Zsidó Szemle II. 209—217. 345—356.1.)
195. Neumann Ede, Az énekek éneke. (Ford. Löw Immánuel. Szeged,.

1885.) Ism. Magy.-Zsidó Szemle 362—367.1.)
196 . ----1. Zsidó drámaírók. (Egyenlőség 29. sz.)
197. Japán. Wohl Stefanie, Japán költészet (Poémes de la Libelullepar 

Mdme Judit Gautier, Páris). Pesti Napló 223. szám.
198. Török. Kuun Géza gróf, A kunok nyelvéről és nemzetiségéről-
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(Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XII. kőt. 11. sz.) 
Budapest, Akadémia, 1885. (8-r. 60 1.) 40 kr.

199. Salih Prirn Mohammed aus Charezm, Die Scheíbaniade. Ein őzbe- 
gisches Heldengedicht in 86 Gesángen. Text, Uebersetzung und 
Noten von Hermann Vámbéry, Budapest, Kilián 1885. (Ln. 8-r. 
XXI, 468 1.) 15 frt.

200. Thúry József, A kaszfamuni-i török nyelvjárás. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből. XII. köt. 7. sz.) Budapest, Aka
démia, 1885. (N, 8-r. 77 1.) 50 kr.

201. Thúry József A török szókincs apológiája. Phil Közi. IX. 186, 265.
202. Vámbéry Ármin, A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintet

ben. Budapest, Akadémia 1885. (8r. XVI, 768 1.) 5 frt.

VII. Magyar nyelv s irodalom.
1. Magyar irodalomtörténet.

203. Abafi Lajos, Szép Örzsébet. (Figyelő. XVIII, köt, 27—33 1.) (Bal- 
lada-ismertetés.)

204. Ábel Jenő, A bártfai Szent-Egyed-temploma könyvtárának törté
nete. Budapest 1885. Ism. Pesti Napló 91. szám. — K. Bp. Szemle
105. sz. 439. 1.

205. Á. K. «Ujabb lyrikusok*. (Bartók Lajos «Kárpáti emlékek.* Köl
temények, Spányi Béla rajzaival.) «Pesti Napló* 1885. 148. szám.

206. A magyar hölgyek és az Aurora. (Magyar Bazár 5. sz.)
207. Baüagi M., Még egyszer t História Eoclesiastica Hungarica*. P. 

egyh. isk. lap, XXVHI. 901.
208. Balogh Gy., Kurucziratok Vasmegye levéltárában. Vas. Ujs. XXXII.

719.
209. Beöthy Zsolt, A testőr-írók. («Pesti Napló* 354. sz.)
210. Balogh Gyula, Egy:határjáró levél 1515-ből. Pesti Hirlap 1885. 97.
211. Bereczky Sándor, A soproni ev. lyceumi magyar társaság első 10 

évének története 1790—1800. (Figyelő XVIII. 241—249.1.)
212. Binder Jenő, Katalin-legenda 2608—13. Phil. Közi. IX. 218.
213. Boros György, A magyar unitárius irodalom XVI. századbeli ter

mékei. (Keresztény Magvető 148—163. 338—355. 1.)
214. Concha Győző, A kilenczvenes évek reformeszméi és következmé

nyeik. Irodalomtörténeti vázlat. (Olcsó könyvtár. 195. sz.) Buda
pest, Franklin t. 1885. (16r. 243 1.)

215. Csapiár Benedek, A nemzeti törekvés akadályai 1791. (Figyelő 
XVHI. 34—54.1.)

216. Csapiár Benedek, A nemzeti fölbuzdulás lényegesebb eredménye. 
(Figyelő. XVHI. 110—128. 1.)

217. Csapiár Benedek, A nemzeti buzdulat árapálya (Figyelő. XVHI. 
203—221.1.)

218. Csapiár Benedek, A magyar irodalomnak nemzetiesb irányú újho- 
dása. (Figyelő. XVHI. 282—299.1.)

219. Csaplar Benedek, A nemzeti Visszahatás szellemi sarjadéka. (Fi
gyelő XVIH. 359—376. 1. XIX. 47—66.1.)

220. Csapiár Benedek, Sürgölődés a magyar nyelv érdekében. (Figyelő. 
XIX. 113—132.)
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221. Csapiár Benedek, Igyekvés a nemzeti művelődésnek korszerűbb 
lendítésére. (Figyelő.*XIX. 313—334.)

222. Csapiár Benedek, A vérmes remények mérsékelt eredménye. (F i
gyelő. XIX. 296—214.1.)

223. Csapiár Benedek, Révai viszonyai e további munkássága. (Figyelő. 
XIX. 368—386. 1.)

224. Derzsi K., Unitarizmusnak magyarhoni terjeszkedése történetéhez 
adalékok. P. egyh. isk. lap. XXVIII. 848.

225. Déry Gyula, Az újságírás titkaiból. Ország-Világ 71. 1.
226. Dortsák Gyula, A jó palóczokról. Ország Világ 186.1.
227. Drávay, Történetírásunk akadályai. Pesti Hirlap. 1885. 186. sz.
228. Egyházi Tár., (Irodalmi Szemle. (Eger.) 2—4. sz.) Könyvészeti 

ismertetés.
229. Endrödi Sándorr Legújabb verskötetemről. (Fővárosi Lapok. 241 .sz.)
230. B. Eötvös József összes munkái. V. köt. Költemények. Elbeszélé

sek. Éljen az egyenlőség. Második kiad. Budapest, Ráth M. 1885. 
(541. 1.) 2 frt. 60 kr. — X. köt. A XIX. század uralkodó eszméinek 
befolyása az államra. 3-ik kiadás. I. köt. (VI. 393, II. 1.) 2 frt. 
40 kr.

231. Frankenburg Adolf, Tükörképek a régibb irói életből. (Figyelő. XIX. 
161—175.1.)

232. Franki P. F., Elődeink épületes és mulattató olvasmányai. (Magyar - 
Zsidó Szemle. II. 218—223. 298—303.1.)

233. Greguss Ágost és Beöthy Zsolt, Magyar balladák. Magyarázták. — 
(Jeles irók iskolai tára. I.) Budapest, Franklin t., 1885. (8-r: 21*2
1.) 70 kr. — Ism. Magyar Tanügy. 316—319. 1. — Nemzeti Nő
nevelés. XI. k. 412—4Í3. 1. — Egyetértés. 135. és 162. sz. — Riedl 
Fr. Búd. Szemle. 102. sz. 479. 1.

234. V. Horváth József', Naiv époszunk. Irodalomtörténeti kalászatok. 
(Közoktatás. 43—47. 6z.)

235. Irmei Ferencz, A murányi Vénus. (Fővárosi Lapok. 305.)
236. Irodalmi rovatok a vidéki sajtóban. Magyar Korona. 1885. 6. sz.
237. Jancsó B., A puszta befolyása a magyar költészetben. (Kosz. 

VII. 258.)
238. Jókai Mór, A trónörökös irodalmi vállalata. «Pesti Napló* 1885.

328. szám.
239. Kálmány Lajos, Boldogasszony ős vallásunk istenasszonya. (Érte

kezések a nyelv és széptudományok köréből. XII. köt. 9. sz.) Buda
pest, Akadémia, 1885. (N. 8r. 37 1.) 20 kr. V. ö. 242. sz.

240. Kardos Albert, Szilágyi és Hajmási mondája a magyar költészetben. 
Budapest, Kilián Fr. 1885. (N. 8r. 34 1.) 40 kr.

241. Kardos Albert, Szilágyi s Hajmási mondája a magyar költészetben. 
Phil. Közi. IX. 585.

242. Kardos Albert, Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Nemzet. 
296. sz.

243. Kardos Albert, Szombatos énekek. (Szombatos codexek. Dr. Nagy
S.*tól. Bdp. 1884.) Magy.;Zsidó Szemle, 506—511. 1.)

244. A Kisfaludy-társaság Étlapjai, Uj folyam. XIX. köt. 1883—84. 
Budapest, Franklin t. 1885. (N. 8r. IV. 478 1.) Kötve.

245. Kiss Ignácz, Kempis T. magyar forditói. Phil. Közi. IX. 233, 375.
246. Koltai Virgil, dr., Irodalomtörténeti és nesthetikai tanulmányok.
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Budapest, Kilián. 1885. (8r. XXIII. 276 1.) 1 frt. 50 kr. Ism. Iro
dalmi Szemle. (Eger) 2. sz. — Magyar Kor cm a 6. sz.

247. Komjáthy B., Sz. Pál levelei ed. Szilády Á. Ism. Kardos A., Phil. 
Közi. IX. 60.

248. Korösy László, Salamon és Markalf irodalmi becse. Esztergom és 
Vidéke. 95. sz.

249. Kovács Ö., História Ecclesiastica Hungarica. P. egyh. isk. lap. 
XXVIII. 869.

250. Kulcsár Endre, Néhány protestáns iró a XVH. századból. I. Eör- 
vendi Molnár Ferencz. (Figyelő. XVHI. 841—343.1.) — II. Tyu- 
kodi Márton, (u. o. XIX. 43—47.1.)

251. Kulcsár Endre, Néhány protestáns iró a XVII. századból. IU. 
Séllyei Balog István. (Figyelő XIX. 284-291.1.)

252. Kulcsár E., Gályarabok éneke. P. egyh. isk. lap. XXVIII. 106, 223.
253. Kürcz Antal, A legújabb katholikus költészetről. (Budapest, V. kér. 

főgymn. ért. 1885.)
254. Lévay M., Mária dalnoka. (Rosty Kálm. Mária dalainak ismerte

tése.) Magyar Állam. 1885. 15. sz.
255. Magyar könyvészét. Bibliographia hungarica. 1884. Jegyzéke az

1884. évben megjelent uj, vagy újólag kiadott magyar könyveknek 
és térképeknek, az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók 
és árak fölemlítésével és tudományos szakmutatóval . . . .  Össze
állították Koczányi Béla és Zunft Antal. IX. évfolyam. Függelé
kül: A magyar hirlapok és folyóiratok 1885-ben. Budapest, .1885. 
(8r. XXIII. 123 1.)

256. Móricz Gyula, Ritka könyvek a csik-somlyói szt. Ferencz-rendiek 
könyvtárában. (Magyar Polgár. 5. sz.)

257. Na/jy Sándor, Ád&lékok XVI—XVII. sz. elbeszélő költészetünkhöz. 
Phil. Közi. IX. 25, 33, 155, 152, 167, 172.

258. Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja a 
m. tud. akadémia nyelvtudományi bizottsága. XH. köt. Döbrentei 
codex. Teleki codex. Közzéteszi Volf Gyöigy. Budapest, Akadémia,
1884. (N. 8r. XXVI. 403 1.)

259. Mi Ügyi M., A magyar regényről. Kosz. VII. 86.
260. Palaqyi M., Az Akadémia és az önálló magyar tudományosság, 

Kosz. VII. 112, 129.
261. Palágyi M., Az irodalmi helyzet. Kosz. VII. 29.
262. Páljfy Alh., Egy mérnök regénye. (Pálffy regénye.) Ism. Kelemen 

Béla. Fővárosi lapok. 148. sz. — Pesti Napló 162. sz.
263. Pan falvi Juhász Ödön, Egy nagy hiány szépirodalmunkban. (Haza 

és Külföld. I. 9. sz.)
264. Pauer Károly, XVI. századbeli historiás énekek. (SzéllfFarkas, Egy 

XVI. száz. codex hist. énekei czimű müism.) (figyelő. XVIH. köt. 
23—27. 1.)

265. Paulay Ede, Drámairodalmunk a nemzeti színház megnyitása óta. 
(Kisfaludy-Társ. évi. XIX.)

266. Petz Gedeon, A magyar húnmonda. A budapesti kir. magy. tudo
mány-egyetem bölcsészeti karától jutalmazott pályamunka. Buda
pest, Franklin-t. 1885. (N. 8r. 101.1.) 80 kr. Ism. Tori M. István. 
Budapesti Hirlap. 108. sz. — Kardos Albert. Nemzet. 208. sz. —
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Ellenzék. 163. sz .------d. Századok. 1886. 78—80.1.------ -p. Búd.
Szemle. 104. sz. 302.1.

267. Reviczky Gyula, Arisztokraták az irodalomban. (Szemle, n . évf* 
16. sz.)

268. R —y. A nyugat hírlapirodalma. Szemle, ü l .  évf. 3. sz.)
269. Sárváry Kálmán, Regényirodalmunk. (Zalai Tanügy. 2. sz.)
270. Schuchardt Hugó, Ariosto Székelyországban. Phil. Közi. IX. 720.
271. Senex, A magyar Faust (Hatvani). Pesti Hirlap 1885, 171.
272. Seres, Hári János Iliásza. Ism. —o. Budapesti Hirlap 134., 271. sz.
273. Szabó Károly Régi magyar könyvtár. Második kötet. Az 1473-tól 

1711-ig megjelent nem magyarnyelvű hazai nyomtatványok köny
vészeti kézi könyve. Kiadja a m. t. Akadémia. Budapest, Akadémia, 
1885. (N. 8r. XI. 755.1.) — Ism. Keresztény Magvető. 126. 1. — 
Phil. Közi, IX. 560. Hellebrant Árpádtól. — Pesti Napló 91. ez.

274. Szana T., A mai magyar költészet. M. Szál. ü l .  100.
275. Szana T., Ujabb elbeszélők. M. Sz. IV. 281.
276. —á—r— (Szász K.), Költők feleségei. (Vörösmartyné, Aranyné, 

Petőfiné, Tompánó stb.) Vas. Ujs. XXXII. 154.
277. Szász K , Örömhír a magy. prot. egyházi irodalomnak. P. egyh. isk. 

lap. XXVHI. 289.
278. Sziklay János, Az 1884. év újdonságai (színművek). Színészek Lapja 

1885. 2. sz.
279. Szilágyi S., I. Rákóczi Oy. és Geleji Katona István levelezéséből. P. 

egyh. isk. lap. XXVHI. 22.
280. Szinnyei József, Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos 

repertóriuma. Történelem és segédtudományai. Első osztály. II. 
köt. Hírlapok. 1731—1880.1. rész. Budapest, Akadémia 1885. (N. 
8r. XV, 1648 hasáb.) — Ism. Váczy János, Figyelő. XVHI. 229—
232.1.) — Acsády Ign. Pesti Napló 19. sz. — Vasárnapi Újság 3. 
sz. — Phil. Közi. IX, 215. — Fővárosi Lapok. 8. sz. — Nemzet.
11. sz. — Pozsony vidéki Lapok. 12. sz.— Arad és Vidéke. 24. 
sz. — Szegedi Napló. 25. sz. — Irodalmi Szemle (Eger). 4. sz. — 
—d. Búd. Szemle. 100. sz. 156.1.

281. Szomaházy István, Ujabb elbeszélőink. I. H. (Fővárosi Lapok. 135.
136. sz.)

282. A budapesti társaság. (Bírálat.) Pesti Napló. 325. sz.
283. Tdegdy M. Kátéja, ed. Szilády Á. Ism. Kardos A. Phil. Közi. IX.

420. — Simonyi Zs. Bp. Szemle. 99. sz. 463.1.
284. Temérdek K ,  Magyar gályarabok éneke a XVII. századból. P. 

egyh. isk. lap. XXVHI. 77.
285. Thaly Kálmán, Irodalom- és miveltség-történeti tanulmányok a 

Rákóczy-korból. Toldalékul: Kurucz világi kiadatlan költemények 
tára. Budapest, Ráth M. 1885. (N. 8-r. VHI, 411 1.) Ism. 'Pesti 
Napló*. 47. sz. — Barabás S .«Századok* 165—167.1. — AcsádiJ. 
Pesti Napló. 63. sz.

286. Tóth Sándor, A talált gyermek. (Vigj. 1792-ből) Figyelő. XIX. 
314—315.1.

287. Thúry József, Magyar mitológiai alakok. Budapesti Hirlap 233. sz.
288. Quintus Tubero, A hirlapirás világából. (A reporterek.) Pesti Hir

lap 1885. 1. sz.
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289. Váczy János, Régi magyar költészet. (Figyelő. XVm. 330—340.
1.) Szilády Áron Régi‘Magyar Költők Táráról szól.

290. Váczy János, Hírlapirodalmunk történetéből. (Pesti Napló. 1885.
196. 203. sz.)

291. Váczy János, A magyar irodalomtörténet érdekében. (Nemzet.
320. sz.)

292. Vadnai Károly, Elmúlt idők, ism. Pesti Hirlap, 1885. 290. sz. — 
A. K., Pesti Napló 286. sz. — Magyar Polgár 279. sz.

293. Vásárhelyi ű., Unitarizmusnak magyarországi terjeszkedése törté
netéhez adalékok. P. egyh. isk. lap. XXVIH. 764.

294. Veress Samu, A XVII. század utolsó negyede és egy iránymü. 
(Rimaszombati prot. főgymn. ért. 1885.)

294a. A Jules Verne-féle irány regényirodalmunkban. Kosz. VII. 456.
295. Vidéki lapszerkesztők mozgalma. Pesti Hirlap, 1885. 203. sz.
296. Vozári Gyula, Szatmár-Németi hirlapjai. (Figyelő. XIX. 20—

296a. Amadé, 1. 508. sz.
297. Andrád. Jakab Elek, Andrád Sámuel halála éve és napja. (Figyelő

298. Ányos: Gellért Jenő, Ányos és a világfájdalom. (Budapesti IV. 
kér. főreálisk. ért. 1885.) — Pesti Napló, 210. sz. (Mutatvány).

299. Apor. Báró Apor Károly. Vas. Újság. XXXII. 717.
300. Arany J. Arany J. összes munkái. Végleges teljes kiadás. VII. 

köt. Áristophanes vigjátékai. Ford. Arany János. I. H. köt. Buda
pest, Ráth M. 1885. (8r. XXIX. 591.1. és XLVII. 520, XVIII. 1.)

301. Arany János, Prózai dolgozatok. (A magyar nemzet családi könyv
tára XXI. kőt.) Budapest, Ráth M. 1885. (8r. II. 466 1.)

302. Arany két strófája. (Fővárosi Lapok. 254. sz.)
303. Gyulai Pál, Arany János emlékezete. (Kisfaludy-Társ. évi. XIX. k.)
304. Imre S., Arany János és Aristophanese. Bp. Szemle. 97. sz. 1. 1.,

98. sz. 209. 1., 99. sz. 377.1. 100. sz. 34.1.
305. Jancsó B., Arany János lelki betegeiről. Kosz. VII. 539.
306. Karacs Teréz, Arany János Íróasztala. (Fővárosi Lapok 132. sz.)
307. Arany János levele Lónyai Menyhérthez. M. Szál. II. 424.
308. Arany János kiadatlan költeménye (Ártatlan dacz). Budapesti Hír

lap 38. sz.
309. A nagy-szalontai Arany-szoba. Budapesti Hirlap. 146.sz.
309a. =  115. sz.
310. —á—r—., Arany Jánosné. Vas. Ujs. XXXII. 131.
311. Ballagi. —á—r—, Ballagi Mór. Vas. Ujs. XXXII. 187.
312. Bártfay. Ágoston J., Bártfay László és neje. Bp. Szemle 107. sz. 

161. 1.
313. Bajza Pauer Károly, Bajza J. mint kritikus. Phil. Közi. IX. 481.
314. Szántó Zsigmond, Bajza József. Ism. Pauer Károly. Phil. Közi. 

IX. 200.
315. Besnyei. Bárány József, Nagy-megyeri Besnyei György kéziratos 

bibliafordítása. Magyar-Zsidó Szemle II. évf. 273—297.1.
316. Beniczkyné-Bajza. Columbus, Egy magyar írónő otthonában. 

(Látogatás B. Bajza Lenkénél) Pesti Hirlap 3. sz.

26.1.)
2. Egyes Írókról.

XVHI. 157.1.)
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317. Berzsenyi. Berzsenyi ódái. Középiskolák számára magyarázta dr. 
Versényi György. Jeles irók iskolai tára. XXIV.) Franklin-t. 1885. 
8r. 1231.) — Ism. Balogh A. Magyar Tanügy 162—163.1. — Prot. 
egyh. s isk. lap. XXVIII, 253. — Komáromy L., Tanáregyl. Közi. 
XVIH, 481.

318. Berzsenyi L., Berzsenyi Dánielről. Tara. I. 14.
319. —. Berzsenyi Dánielről. Társ. I. 43.
320. Noszlopy Tivadar, Berzsenyi Dániel és családja. (Figyelő XIX. 

257—260.1.)
321. (M.) Régi gróf, régi költő (Festetich és Berzsenyi). (Fővárosi L a

pok 284. sz.)
322. Toncs Gusztáv, Berzsenyi költészete és Matthiesőn. (Nemzet 213.

214. 82.)
323. Bessenyei. Nayy Sándor, Bessenyei, Tarimenes utazása. Phil. 

Közi. IX. 655. * ‘
324. Bocatius. Tóth Lőrincz, Bocatius. (Kassai főgymn. ért. 1885.)
325. Bőd P. Dr. Kovács Ö., Bőd Péter egyháztörténelme ügyében. P. 

egyh. isk. lap. XXVIII. 1465.
32G. Révész K., Bőd Péter egyháztörténete. P. egyh. isk. lap. XXVni. 

974.
327. Révész K , Bőd Péter-Sinai-Récsey. P. egyh. Í6k. lap. XXVHI. 1404.
328. Szalay K , Bőd "Péter egyház történelme még egyezer. P. egvh. isk. 

Jap. XXVIII. 1114.
329. Csató. Csató Bál szépirodalmi munkái. Ism. —t. Bp. Szemle 103. 

sz. 145. 1.
330. Csepreghy. Ivánffy Jenő, Csepreghy F. Saul király, szomorujáték. 

Magyar Polgár 1885. 237.
331. Szokolay Kornél, Csepreghy öröké. Budapesti Hirlap 287. sz.
332. Cserei. Abafi Lajos, Adalékok Cserei Mihály életéhez. Figyelő 

XIX. 270—284. 1.
333. Csiky G. Bartók L., Csiky Gergely. M. Szál. III. 12.
334. Sümegi Kálmán, A «Proletárok* szerzőjéről. Apró vonások. I. II. 

(Fővárosi Lapok 88. 89. sz.)
335. Csokonai. Haraszti Gyula, Csokonaimhoz. (Figyelő XIX. 7— 

20. 1.)
336. Kabos Ede, Csokonai költeménye a csókról. (Figyelő XIX. 156—

159. 1.)
337. Kabos Ede, Csokonai «Csók*-ja. (Válasz Kanyaró úrnak.) (u. o

317. 1.)
338. Kanyaró Ferencz, Még egyszer a «Csók*-ról. (Figyelő XIX. 310. 1.)
339. Szana Tamás, Csokonai és Lillája. (Szarvasi Lapok 4. 6. sz.).
340. Csorna. Duka Tivadar, Körösi Csorna Sándor dolgozatai. Össze

gyűjtötte és életrajzzal bevezette. Budapest, Akadémia, 1885 (*N- 
8r. VIII, 43 8 1. és 1 térkép.) — Ism. Dr. Thirring Gusztáv. Fővá
rosi Lapok278. sz.------ő. Budapesti Hirlap 354. *>z. — Dr. Toldy
László. Körösi Csorna Sándor. Budapesti Hirlap 357. sz. (Duka 
levele.) — K—r. Egyetértés 313. sz. — Egyetértés 310. sz. — Sz. 
Nemzet 315. sz. — Kovács János. Magyar Polgár 209. 210. sz.

341. Duka T., Körösi Csorna Sándor útja Közép-Ázsiában. Vas. Uje. 
XXXII. 059, 074, 087.

342. Körösi Csorna Sándor és Duka Tivadar. Vas. Ujs. XXXII. 685.
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343. Körösi Csorna Sándor életéből. Vas. Ujs. XXXII. 639.
344. F. K. Körösi Csorna Sándor. Bp. Szemle 108. sz. 437.
345. Körösi Csorna Sándor. Budapesti Hirlap 354. 357. sz.
346. G. J. Körösi Csorna Sándor életrajza. Magyar Korona 1885. 176.sz.
347. Kovács János, Körösi Csorna Sándor élete és munkái. (Life and

works of Alexander Csorna de Kőrös.........By Theod. Duka, Lon
don 1885.) (Keresztény Magvető 211—218.1.)

348. Törs Kálmán, Shakya-isten (K. Csorna Sándor fölfedezéseiből). Pesti 
Hirlap 1885. 354. sz.

349. Czuczor. Keltái V., Czuczor Gergely élete, Budapest, 1885. Ism. 
Kardos Albert, Phil. Közi. IX. 657. — írod. Szemle 3. sz. — Váczy 
J., S7ázadok 1886. 75. 1. — Szana T., Nemzet 148. sz. — Pesti 
Napló 74.' sz.

350. Vadnai Károly, Czuczor rabláncza. (Fővárosi Lapok 290. sz.)
351. Czvittinger. Fabó András, Adalékok Czvittingerhez. (Figyelő.

XVIII. 60-78. 136—156. 222—228. 1. 315—319. 377—391.1.
XIX. k. 62—74.)

352. Dalmady. Palágyi M., Dalmady Győző. Kosz. VII. 353.
353. Dóczi. Dóczi «Utolsó szereimé *-ről. (Fővárosi Lapok 270. sz.)
354. «Széchy Mária* (Történeti színmű. Irta Dóczi Lajos.) Pesti Napló 

349. szám.
355. Dugonics. Dugonics András, Kún László. Szomorú történet négy 

szakaszban, melyet (1794-ben) a magyar játékszínre alkalmazta
tott. Második kiadás. Bevezetéssel dr. Heinrich Gusztávtól. (Olcsó 
könyvtár 186. sz.) (16r. 224 1.) 40 kr.

356. Endrődi. Paltígyi M., Endrődi Sándor. Kosz. VII. 401.
357. Eötvös. Báró Eötvös József. Kosz. VII. 301.
358. B. Eötvös József. A XIX. század uralkodó eszméi. Ism. P. egyh. 

isk. lap. XXVIII. 440.
359. Ferenczy József Báró Eötvös József. (Magyar Helikon, 43-ik fűz.) 

Pozsony, Stampfel, 1885. (8r. 24 1.) 20 kr.
360. Erdélyi. Dengi János dr., Erdélyi János és Greguss Ágost élet

rajza. (Magyar Helikon. 59. fűz.) Pozsony, Stampfel. 1885. (N. 
8r. 28 1.)

361. Fábián. Ballagi M., Fábián Gábor emlékezete. Prot. egyh. és isk. 
lap. XXVIH. 1193, 1221.

362. Jancsó B.. Emlékbeszéd Fábián Gábor felett. Kosz. VU. 609.
363. Náményi L., Fábián Gábor. M. Szál. III. 612.
364. Fábián Gábor, Pesti Hirlap 1885. 258. sz.
365. Faludi. Prém József dr., Kármán József és Faludi Ferencz. (Ma

gyar Helikon. 51. fűz.) Pozsony, Stampfel, 1885. (8r. 22 1.) 20 kr.
366. Fáy. Badics Ferencz, Fáy András életrajza. (Magyar Helikon 4-ik 

köt. 58. sz.) Pozsony, Stampfel. 1885. (N. 8r. 26 1.)
367. Badics Ferencz, Egy régi főszolgabíró. (Fáy András kiadatlan em

lékirataiból.) (Fővárosi Lapok 151. sz.)
368. Badics Ferencz, Emléktáblát Fáy András szülőházára. (Fővárosi 

Lapok 126. sz.)
369. Farkas. Bölöni Farkas Sándor leveleiből. (VI—XXXI.) Közli Gr. 

Kuun Géza. (Keresztény Magvető. 31 — 36. 94—9&. 170—174.
228—233. 298—302.)
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370. Frankenborg. Mikszáth K.f A jó öreg Frankenburg. Kosz. VII.
20, 32.

371. Gaál. Badics Ferencz, Gróf Gvadányi József és Gaál József. (Ma
gyar Helikon, 44-ik fűz.) Pozsony, Stampfel. 1885. (N. 8r. 26 1.)

372. Gozsdu. Gozsda Elek. —Ő. Budapesti Hirlap 349.
373. Greguss. Beöthy Zsolt, Greguss Ágost emlékezete. (Kisfaludy-Társ. 

Évi. XIX. k.)
373a.L. a 360. sz.
373b.Gvadányi. L. a 371. sz.
374. Gyarmathyné. Bognár Vilma, Gyarmathy Zsigáné. Ellenzék.

1885. 239.
375. Gyöngyösi. Vermes Imre, Tinódi Sebestyén és Gyöngyösi István. 

(Magyar Helikon 45-ik fűz.) Pozsony, Stampfel, 1885. (N. 8r. 321.)
376. Győry. BachdtD. és DoleschaU S., Győry Vilmos emléke. P. egyh. 

isk. lap. XXVIII. 513.
377. BaUaqi AT., Győry Vilmos nincs többé. Prot. egyh. és isk. lap. 

XXVIII. 481.
378. Lévay Sándor, Győry Vilmos irodalmi hagyatéka. Pesti Hirlap. 

1885. 197. sz.
379. Radnai Rezső\ A holt költő nyaralója. Emlékezés Győry Vilmos

ról. Budapesti Hirlap 189. sz.
380. Radnai Rezső, Emlékmondások Győry Vilmostól. Budapesti Hir

lap 192. sz.
381. Radnai Rezső. Győry Vilmos utolsó műve. Pesti Hirlap 1885.

352. sz.
382. Radnai Rezső, Apró vonások Győry Vilmos életéből. Pesti Hirlap 

1885. 133.
383. Radnai Rezső, Egy svéd költő Győry Vilmosról. (Fővárosi Lapok

322. sz.)
384. Radnai Rezső, Győry Vilmos és a gyermekirodalom. (Fővárosi 

Lapok 173. sz.)
385. K., Győry Vilmos. I—Hl. (Fővárosi Lapok 87—89. sz.)
386. (S .) Győry Vilmos. (Magyar Bazár 9. sz.)
387. Győry Vilmos meghalt. Pesti Hirlap 1885. 103.
388. Győry Vilmos. Ország-Világ 257.1.
389. Győry Vilmos. Budapesti Hirlap 103. 105. sz.
290. Győry Vilmos. P. egyh. isk. lap. XXVIH. 507.
391. Győry Vilmos. Vas. Ujs. XXII. 249.
392. Gyulai. Latkóczy Mihály, Költők otthon. Gyulai Pál. (Nyitrame- 

gyei Közlöny 23. sz.)
393. Ptilágyi M ., Gyulai Pál. Kosz. VII. 97.
394. Halász I. Törs K., Halász Imre. Vas. Ujs. XXXII. 477.
395. Haller. Váczy János, Haller János és hármas Istóriája. (Figyelő 

XVHI. 173—191. 249—273.)
896. Holtai. Imre Sándor, Heltai Gáspár meséinek eredete és nyelve. 

Kolozsvár, 1885. (8-r.) Ism. Beöthy Z«olt. Főv. Lap. 234. sz.
397. Horvát Ád. Abafi Lajos, Horváth Ádám és a Magyar Muzeum. 

(Figyelő XVIH. köt. 10—23. 98—109. 191—203. 299—315. 1.)
398. lUéssy János, P. Horváth Ádám egy kiadatlan verse. (Figyelő XIX. 

193—196. 1.)
399. Indali. Indali Péter. Vas. Ujs. XXXII. 469.
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400. Imre S. Dr. Ferenczi Zoltán, Imre Sándor. (Képpel.) (Élet és iro
dalom. 1—7.1.)

401. Jókai. M—th K—n., Az «Arany ember* alakjai. Vas. Ujs. XXXn. 43.
402. Fülöp A., Jókai kiváló nőjellemei. Kosz. VII. 791.
403. Tors K.f Jókai Mór hatvanadik születésnapján. Vasára. Ujs. 

XXXH. 138.
404. Jókai 60-ik születésnapja. Vas. Ujs. XXXII. 130.
405. Jókai Mór legelső versei. Vas. Ujs. XXXII. 822.
496. Huszár Imre, Az «Arany ember* Bécsben. Budapesti Hirlap 60. sz.
407. Huszár Imre, Jókaival Veresosaginnál és a Czigány báró premiére- 

jén. Budapesti Hirlap 296.
408. Huszár Imre, Könyves Kálmán a burgszinházban. Budapesti 

Hirlap 266. sz.
409. Kármán. L. a 365. sz.
410. Katona J. Miletz János, Katona József ismeretlen munkái. (Zalai 

Tanügy 15. sz.)
411. Katona József ismeretlen munkái. Budapesti Hirlap 89. sz.
412. Kazinczy. Abafi Lajos, Kenderesi Mihály levelei Kazinczy Ferencz- 

hez. (Figyelő. XIX. 204—208. 1.)
413. Kazinczy Pannonhalmán (saját útleírásából). Magyar Korona 1885.

414. Kovács Lajos, Kazinczy Ferencznek mint költőnek és próza-irónak 
jellemzése. (Irodalmi tanulmány.) (Miskolczi polgári fi- és leány- 
isk. ért. 1885.)

415. Ferenczy József, Kazinczy és Dessewffy. (Figyelő XIX. 196—204.1.)
416. Vozári Gyvla, Kazinczy Ferencz kiadatlan meséje. (Figyelő XVIII. 

köt. 1—10.1.)
416a. — L. a 499. sz. is.
416b. — L. az 522. sz. is.
417. Kazinczy G. Csanády Sándor, Kazinczy Gábor egy beszéde. (Fővá

rosi Lapok 118. sz.)
418. Csanády Sándor, Kazinczy Gábor irodalmi hagyománya. (Fővá

rosi Lapok 143. sz.)
418a. — L. a 477. sz. is.
418b. — L. a 479. sz. is.
418c. — L. az 504. sz. is.
419. Kemény. Tutschek Anna, Néhány szó a 'Rajongókról.* (B. Kemény 

Zsigmond regénye. Figyelő XIX. 132—156.1.)
420. Kisfaludy K. Balogh Cry., Kisfaludy Károly hagyatéka. Vas. Ujs. 

XXXII. 90.
421. I ----c, Tomory Pál és Kisfaludy Károly. (Magyar Állam 27. sz.)
422. Kunics. Tóth Sándor, Szedecias. (Figyelő XIX. 234—238. 1.)

Kunics F. drámájának (1753) ism.
423. E. Kovács. Ferenczy Zoltán, E. Kovács Gyula. Ellenzék 1885. 65.

66. 67. 68. 69.
424. Csernátoni Gyula, E. Kovács Gyula. Kolozsvári Közlöny 1885.

425. Kovács J. IUésy János, Somogyi Kovács József kiadatlan versei.
(Figyelő XIX. 390—393.1.)

426. Kölcsey. Kölcsey F. önéletrajza. Budap. Szemle 108. sz. 321. lp.

106. 107.

67. 68,

Digitized by



624 A MAGYAR PHILOLOGIAI IRODALOM.

427. Jancsó Benedek, Kölcsey Ferencz élete és művei. Budapest, Aigner 
L. é. n. (1885. 8-r. 437. XII. 1.) Ism. Szana T. «Nemzet*. 194. sz. 
— Ferenczy J., Phil. Közi. 547. — Váczy János. «Figyelő.» XIX.
244—256.1. — dr. Badics Fér. «Fővárosi Lapok* 93. sz.------ r.
•Századok.* 677—679. 1. — Balogh Á. Magyar Tanügy 224—
226.1. — Sümegi Kálmán. Budapesti Hirlap 115. sz.

428. Kunoss. Baross Mihály, Kunoss emlékezete. Pesti Hírlap, 1885.
212. sz.

429. Balogh Giftda, Kunoss Endre életéhez. Pesti Hirlap 1885. 204. sz.
430. Lónyay M. Lónyay Menyhért naplójából M. Szál. H. 421.
431. Lónyay Menyhért gróf önéletrajzi töredéke. Budapesti Hirl. 148. sz.
432. Madách. Kelemen Béla, Madách lyrai költészete I—III. (Fővárosi 

Lapok 94—96. sz.)
433. Májer. Kőhalmi, dr. Majer István. Vas. Ujs. XXXII. 621.
434. Májer István írói jubileuma. Magyar Korona 1885. 201. sz. 226. sz.
435. Kőhalmi-Klimstein József, dr. Májer István, a félszázados iró. 

Magyar Állam 1885. 230. 232—236. sz.
4436. Mikes. Erődi Béla dr., Mikes Kelemen életrajza. (Magyar Helikon

54. fűz.) Pozsony, Stampfel, 1885. (N. 8-r. 28.1.) áO kr.
437. Mikszáth. Borostyám Nándor, Mikszáth Kálmánról. Pesti Hirlap 

1885. 353. sz.
438. F. Pap. Versényi György, Fogarasi Pap József életéhez. (Figyeld

XVIII. 94—97.1.)
439. Péchy S. Koncz József, Péchy Simon lappangó munkáiról. {Figyeld

XIX. 3—7. 1.)
440. Szilágyi Sándor, Péchy Simon lappangó munkáiról. (Figyeld 

XIX. *1—3.1.)
441. Petőfi. Arányi A/., Alexandre Petőfi et la révolution hongroise. 

Kosz. VII. 247.
442. Csernátoni Gyula, A prófétizmus Petőfi műveiben I. II. (Fővárosi 

Lapok 28. 29. sz.)
443. Futó Ferencz, Petőfinek egy jó barátja. (Váradi Antal.) Fővárosi 

Lapok 283. sz.
444. G. A/., Petőfi álnevei. (Szarvasi Lapok 50. sz.)
445. Jáncso B ., Petőfi pesszimizmusa. Kosz. VII. 657.
446. Klapka Gy.t Petőfi összekoczczanása a hadügyminiszterrel. Kosz.

VII. 638. — Magy. Szál. IV. I.
447. Klapka és Petőfi. Budapesti Hirlap 263. sz.
448. Petőfi összekocczaná6a a hadügyminisztériummal. — Klapka 

tábornok. Magyar Állam 1885. 265. sz.
249. Catulle Mendées, A magyar költők fejedelme (Petőfi). Pesti Hirlap 

1885. 126. sz.
450. Mátray Lajos, Petőfi Sándor élete versekben. Nagyszombat, 

Winter Zsigm. 1885. (K. 8-r. 24 1.) 6 kr.
451. Meltd Hugó, Petőfi jelszava. Hat sorról hét czikk. Pliilosophiai- 

ffisthetikai tanulmány. Kolozsvár, 1885. (8-r. 53 1.) 1 frt.
452. Radó Antal, Coppée Petőfi-fordításai. Budapesti Hirlap 282. sz.
453. Sass J.. Petőfi kiadatlan leveleiből. Vas. Ujs. XXXII. 844.
454. Szana Tamás, Petőfi Sándor szerelme. (Szarvasi Lapok 44. 45.

46. 47. sz.)
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455. Thewréwk Árpád, A personificatio Petófi-nél. (Haza és Külföld 
I.'óVf. 5. sz.)

456. (Sz.) Egy nagy halott kutatása. (Petőfi sírjáról. Fővárosi Lapok
265.' éz.) f . .

457. Dr. Török Aurél, Mivel tartozik önnönmagának a nemzet 
Segesvártt. (Tájékozásul a Petőfi hamvai fölkeresése ügyében.) 
(Fővárosi Lapok 275.)

458. {Sz.) A segesvári honvéd-sírok. (Észrevételek.) (Fővárosi Lapok
276. sz.)

459. Dr. Török Aurél, Vonások Petőfinek aszódi tanuló korából. 
M. SzaL IV. 7.

460. Váli B., Hol nyugszik Petőfi Sándor? M. Szál. IV. 21.
461. Vutkouich Sándor, Petőfi Sándor életrajza. 2-ik jav. kiadás. Pozsony,

Stampfel, é. n. (1885) (N. 8-r. 96 1.) .
462. Pintér Kálmán, Petőfi és Arany. Ország* Világ 233.1.
463. Sándor Pétoefi. (Párisi levél.) Budapesti Hirlap 231. sz.
464. Petőfi legújabb arezképe. Ország-Világ 820.1.
465. Petőfi legújabban feltalált arezképe. Budapesti Hirlap 335.
466. Milyen volt Petőfi Sándor ? M. Szál. IV. 16.
467. Petőfi Sándor búcsúbeszéde. M. Szál. IV. 19.
468. Petőfi kiadatlan költeménye. M. Szál. IV. 142.
469. Rákosi. Várady S., Rákosi Jenő, Ország-Világ 825.1.
470. Révai. Szinnyei József, Révai Miklós és Verseghy Ferencz. 

(Magyar Helikon. 49. fűz.) Pozsony, Stampfel K. 1885.
471. Sárosy. Bolgár Emil, Sárosy Gyula levele Berzeviczy Tivadarhoz. 

(Figyelő XIX. 393—394.1.)
472. Szász D. Tors K., Szász Domokos, erdélyi reform, püspök. Vas. 

Ujs. XXXII. 381.
473. Széchenyi. Széchenyi életéből. Irta Spinoza dr. Budapesti Hirlap

96. sz.
474. Széher. Széher Árpád emléke. Vas. Ujs. XXXLL 107.
475. Szemere M. Tóth Lőrincz, Emlékezés Szem ere Miklósra. (Kis- 

faludy-társ. évi. XIX. k.)
475a. — L. a 497. sz. is.
476. Szemere P. —á—r., Szemere Pál. Vas. Ujs. XXXII. 121.
477. Abafi Lajos, Szemere Pál levelei Kazinczy Gáborhoz. (Figyelő

XIX. 208—213.1.)
478. Badics Ferencz, Szemere Pál. Születése százados évfordulója. 

(Fővárosi Lapok 46. sz.)
479. Kazinczy Gábor, Emlékbeszéd Szemere Pál felett. (Olcsó könyvtár

191. sz.) Budapest, Frankliu-t. 1885. (16-r. 61 1.)
480. Neményi Imre, Endéktáblát Szemerének. Budapesti Hirlap 48. sz.
481. Theivrewk Árpád, «Az emberi élet korai*. (Szemere Páltól.) (Haza 

és Külföld I. évf. 5. sz.)
482. Szigligeti. Prém József, Szigligeti Ede életrajza. (Magyar Helikon

60. fűz.) Pozsony, Stampfel, 1885. (N. 8-r. 23 1.)
483. Vándori Rezső, Szigligeti legelső színműve. (• A megjátszott cselek.» 

Előadatott 1835. márcz. 24-én.) (Fővárosi Lapok 69. sz.)
484. Szilágyi D. Tóth Béla, Szilágyi Dániel. Budapesti Hirlap 326. sz.
485. Vámbéry A., Szilágyi Dániel, Ország-Világ 849. 1.
486. Szilágyi I. Gerevich E ,  Szilágyi István. Ország-Világ 745.1.
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487. Palmer Kálmán, Szilágyi István. Budapesti Hirlap 316. sz.
488. Szabó Sándor, Szilágyi István. (Fővárosi Lapok 381.. sz.) *
489. Szilágyi István, Vas. Ujs. XXXU. 733.
490. Szilágyi István jubileuma, P. egyh. isk. lap. XXVIQ. 1493.
491. Szirmay. I. Kemény Lajos, Szirmay Antal. (Figyelő XIX. 176—

184.1.
49la.Tinódi. L. a 375. sz.
492. Tolnai. Ábrányi E., Tolnai Lajos. Kosz. VII. 769.
473. Tolnai Laios, a regényíró. Ország-Világ 373.1.
.494. Bodnár Zs., Tolnai Lajos, a regényíró. Kosz. VII. 433.
495. Tompa. Tompa Mihály összes költeményei. Budapest, Méhner V.

1885. Füzetje 35 kr.
.496. Hegedűs István, Delpit és Tompa két költeménye. (Keresztény 

Magvető. 100—108.1.)
497. Ferenczy József, Tompa Mihály levelei Szemere Miklóshoz. (Figyelő

XIX. 330—344.1.)
498. Váczy János, Tompa Mihály összes költeményei. (Teljes kiadás.) 

(Egyetértés 135. sz.)
499. Tóth Ede. Szánthó K., TóthEde. Kosz. VII. 105. 123. 141. 154.

168. 187.
500. Abaji Lajos, Tóth Ede életéhez. (Figyelő XVIII. 321—330.1.)
501. Tóth Endre, —á—r—, Vas. Ujs. XXXII. 405.
.502. — Tóth Endre. M. Szál. ü l. 384.
503. W., Tóth Endre. (Magyar Bazár 12. sz.)
504. Toldy. Abafi Lajos, Toldy levelei Kazinczy Gáborhoz. (Figyelő 

. XIX. 27—43.1., 95—112.1.)
505. Tréfort. Az Akadémia új elnöke. Vas. Ujs. XXXU. 365.
506. Pulszky Ferencz, Trefort Ágoston. Ország-Világ 249.1.
507. Vajda. Paláqyi M., Vajda és a magyar lyra. Kosz. VII. 305.
508. Várkonyí. Pászlavszky Sándor, B. Várkonyi Amadé Alttal, XVHI. 

századbeli ismeretlen költő. (Figyelő XVHI. 161—173.1., 174—
181., 350—359. 1.)

509. Vas G. Vadnai K., Emlékbeszéd Vas Gereben fölött. Kosz. VII. 73.
510. Vas Gereben, Budapesti Hirlap 26. szám.
511. Sziklay János, Vas Gerebenről. Pesti Hirlap, 1885. 18. sz.
512. Kovács Pál, Vas Gereben Győrött. (Fővárosi Lapok. 19. sz.)
513. Váli Béla, Vas Gereben. (Figyelő XVHI 344—350. L)
514. Váli Béla, Vas Gereben élete (Fővárosi Lapok. 20. sz.)
514a. Verseghy. L. a 470. sz.
515. Vörösmarty. Ivánffy Jenit, Vörösmarty «Marót bán*. Magyar 

Polgár 1885. 277.
516. Breán Kázmér, Csongor és Tünde kútforrása és sesthetikai értéke. 

(Lugosi főgymn ért. 1885.)
517. Jones Gusztáv, Vörösmarty «Zalán futása* mese és szerkezet 

szempontjából. Eszthetikai tanulmány. (Szabadkai főgymn. ért.
1885.)

518. Vörösmarty egy kiadatlan levele. Pesti Hirlap. 1885. 205. sz.
519. Latkóczy Mihály, Vörösmarty ifjúságából. Pesti Hirlap 1885. 205. 

szám.
520. Varga Mátyás, A vallás és az erkölcs Vörösmarty költészetében. 

(Szépirodalmi kert. M. Állam mellékl. 3., 4., 5. sz.)
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521. Vozári Gyula, Vörösmarty költői nyelvéről. (Figyelő XIX. 321—
339. 1.)

522. Zádor. Zádor Gyula, Zádor György levelezése Kazinczy Ferencz- 
czel, 1885. Ism. a. d. Bp. Szénáié. 108. sz. 454. — P. Napló 272. Sz.

523. Zrínyi. Radó Antal, A Zrinyiász modernizálása, Ország-Világ
762. 1.

524. Bardth Sándor, Zrínyi Miklós és Frangepán Anna emlékezete. 
(Függetlenség. 317. sz.)

525. Kanyaró Ferencz, Zrínyi Bzerelme. (Figyelő. XIX. 81—94. L Ism. 
K. «Egy nagy költő szerelme.* Fővárosi Lapok 256. sz.)

526. Zsoldos. Szvmaházy /., Zsoldos Ignác. Vas. Ujs. XXXII. 637.
3. Magyar nyelvészet.

527. Ásbóth O., A .zsoltár* szó és még valami. Nyőr. XIV. 455.
528. Babics K ,  Növénynevek. Nyőr XIV. 32.
529. Babos Kálmán, Közhasznú magyarázó szótár. Bír. Dabóozi György. 

Család és iskola, 131. lap.
530. Balassa /., Szótagok, szavak, mondatok. Nyőr XIV. 442.
531. Balassa I., Egy második hangzó illeszkedés a magyarban. Nyőr. 

XIV. 345.
532. Balassa L, A nyelvjárások tanúlmányozásáról. Nyőr XIV. 157, 207,

262.
233. Balassa I., A népnyelvhagyományok följegyzése. Nyőr XIV. 310.
534. Balogh Gyula, Egy érdekes nyelv emlék. Budapesti Hirlap 21. és 

30. szám.
535. Barabás Samu, ugyanarról, u. o. 45. szám. .
536. Barbarics L, R., A debreczeni grammatika, ism. Kúnos Ign. Phil. 

Közi. IX. 87.
537. Barbarics L. R., Űjabb költői nyelvünk történetéből. Phil. Közi. 

IX. 339.
538. Barts I. dr., Orvos gyógyszerészeti Műszótár. Ism. Csapodi l. Nyőr 

XIV. 121.
• 39. Berkesei István, A magyar nyelv a magánélet terén 1711-től 

1790-ig. (Fehértemplomi főgymn. ért. 1885.)
540. Brassai Sámuel, En is hozzá szólok. (<Fordúl elő».) Phil. Közi. 

IX. 353.
541. Deák F., Béldi Kelemen inventáriumából. Nyőr. XIV. 82.
542. Deák F., Tanúvallatások a Révay-levéltárból. Nyőr XIV. 270.
543. Dóczy L, A határozók logikája. Tan.-egy. Közi. XIX. 67.
544. Erdélyi Károly, Vázlatok a magyar nyelvészet köréből. (Nagykani

zsai főgym. ért. 1885.) .
.545. Frecskay J., A mesterszótár. Nyőr. XIV. 167.
•546. Frecskay J., Technológia vagyis a mesterségek és némely alkot

mányok rövid leírása Gergelyffi András 0. által. (1809.) Nyőr XIV. 
357.403.

547. Gyurits Antal, Vezérgondolatok egy Magyar Nyelvtan megírásá
ban. (Közoktatás. 34. sz.)

548. handelsmann Antal, Az «e» hangról és betűről. (Zalai Tanügy. 
S9. sz.)

549. Hunfalvy Pál, Teljes és nem teljes szótövek a magyarban. Phil. 
Közi. IX. 1.

41*

A MAGYAR PHILOLOGIAI IRODALOM. 6 2 7

Digitized by



6 2 8 A MAGYAR PHILOLOGIAI IRODALOM.

550. Járosi /^Babonák egy multszázadi kéziratból. Nyőr. XIV. 52I*
551. Joannovics Gy., A «nek* ragú név és a birtokszó. Nyőr. VÍV. 9.

52, 102v  k
552. Joannovics Q y Válasz a «nyelvészeti logikára*. Nyőr. XTV. 502r 

< 547.
553. Kardos A., Régi nyelv, népnyelv, irodalmi nyelv. Nyőr. XIV. 543.
554. Kardos A., A göcseji nyelvjárás. Nyőr XTV. tt>3, 213, 393, 448.
555. Katona L ., Szólásmódok Nagybánya város régi jegyzőkönyveiből. 

Nyőr. XIV. 218, &56, 459, 514, 565.
556. Király H.} Verseghy mint neologus. Nyőr XIV. 398.
557. Kmethy Istvánt Nyelvtudományi csevegések a magyar helyesírás 

rendszerének alapvonalai czimű munka bírálattal. A magyar nyelv 
mi velői, kezelői és barátai számára. Budapest 1885. Zilahy. (N. 
8-r. 63 1.) V. ö.’9. sz.

558. Könnye N., A névragok és névutók használata. Nyőr XIV. 354.
559. Körösi B.y Olasz kölcsönszók. Nyőr XIV. 65, 118.
560. Kulcsár E ., Genitivus és dativus. Nyőr XIV. 389.
561. Kulcsár E , Arithmetica vagy számvetésnek mestersége. (Maróthv

Gy. 743.) Nyőr XIV. 359. '
562. Kun Pál, Bölcsészetünk nyelve. (Magyar philos. Szemle. 345.

359.1.)
563. Kun Pál., A nyelv mint eszköz. (Magyar philos. Szemle. 81—98. 1.)
564. Mészáros István (Túri), A nép nyelvének ügye a nyelvújtíás óta. 

Budapest, Révai, 1885. (N. 8-r. 132 1.) Ism. Csapodi István. Buda
pesti Hirlap. — 71. sz., Pont. Koszorú. VII. 190. .— Balassa I. 
Phil. Közi. 444.1.

565. T. Mészáros István, Avultság a magyar nyelvben. Phil. Közi. IX .
38. 135. t

566. Miklosich F., Die slav. Elemente im Magyarischen. Ism. Balassa J. 
Phil. Közi. IX. 288. — Thúry J. Phil. Közi. IX. 295. — Szarvas G.

• Nyőr. XIV. 73.
567. Révész 1., Vasúti szótár. — Ism. m. Bp. Szemle 101. sz. 320.1.
568. Simonyi Zs^ A magyar névragozás. Nyőr. XIV. 246, 389, 337, 

385,433,481,529.
569. Simonyi Zs., Az idegen szók irodalma. Bp. Szemle 101. sz. 285. 1.
570. Sterba János. Szófejtési javítások. (Zalai Tanügy. 10. sz.)
571. Szarvas Gr., A német kölcsönszók. Nyőr XIV. 193.
572. Szinnyei J., Az új tájszótár. Nyőr XIV. 216.
573. Theivrewk Árp., Magyar nyelvi kérdések és feleletek. (Haza és Kül

föld I. évf. 9. 10. sz.)
574. Tömlő G y.,k  németújvári glosszák. -Nyőr XTV. 149, 200, 252, 297.
575. Vámbéry Ármin, A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet, 

n . Válasz Budenz József bírálati megjegyzéseire. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből. XII. köt. 5. sz.) Budapest, Aka
démia, 1885. (N. 8-r. 74 1.) 50 kr.

576. Veress Ignácz, A magyar név- és igejelző. (Nagyszebeni állami 
főgymn. ért. 1885.)

577. Vizoly Z., Germán elemek a magyarban. Ism. Szarvas G. Nvőr 
XIV. 317.

578. Volf Gy., Kiktől tanultunk írni olvasni ? Nyőr XTV. 348.
579. Volf György, Kitől tanult a magyar irni, olvasni ? (A régi magyar
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orthographia kulcsa.) Értekezések a nyelj- és széptud. köréből. 
Budapest, Akadémia, 1885. (N. 8-r. 87 1.) Ism. Egyetértés. 189/sz.

580. Egyes szókról és szólásokról. A bojtár. Szerelemhegyi. (Közokta
tás. 15. BZ.)

581. Boncsok. Patrubány L., Phil. Közi. IX. 183.
582. Még egy pár szó a boncsokról. Phil. Közi. IX. 512.
583. Boncsok. KispáT M., Szarvas G., Nyőr XIV. 113. — Sz. D. u. o.

512.
584. Bujtár és bvjtó, Sterba Jánostól, Zalai Tanügy. 8. sz.
<585. Csentész. L. A. U. o. 86.
586. Csimbók. Sz. D. u. 0.512.
587. Csákó. N. K. u. o. 324.
588. Csőké vény. Török Aurél u. o. 324.
589. A czápa családja és származása, Szarvas G. Nyőr. VÍV. 1.
590. Czápa, Hermáim 0. u. o. 368.
591. Deák. Thewrewk Á., Magyar nyelvbuvárlatok. (Haza és Külföld.

H. évf. 2.
592. Dorbézol. Szarvas G., Nyőr. XIV. 488.
593. Drida. N. K., Nyőr. 271.
594. Dugába dőlt. Szarvas G. u. o. 49.
595. Eméng. Szarvas G. u. o. 135.
596. • Érden sokat ők értenek.* Thewrewk Árp. (Haza és Külföld. I. évf.

9. sz.)
597. Ei\ Tömlő Gy. Nyőr. 172. Frecskay J. u. o. 222. Csapodi n. o. 269.
598. Fügét mutatni. P. Thewrewk u. o. 36. Körösi S. u. o. 84.
599. Fordul elő. Simonyi Zs. u. o. 36.
600. Férj. Szily K. u. o. 132.
601. Ftnopi. Szarvas G. u. o. 224.
602. Fül ajtó. N. K. u. o. 271.
603. Gyaksa. Kispál A., Szarvas G. u. o. 223.
604. Golyó. Nagyszigethy K. u. o. 362.
605. Gúla. Nagyszigetbi K. u. o. 405.
606. Használatos. Baksay S. u. o. 365. Szarvas G. u. o. 406.
607. Hordáros. Szoboszlai u. o. 555.
608. Házsártos. Csapodi I. u. o. 354.
609. Járatos. Baksay u. o. 365. Szarvas u. o. 406.
610. Irtás. Kasztner G. u. o. 78.
611* Kalitka (nagy). Frecskay J. u. o. 223.
612. Kesztyű. Szarvas G. u. o. 491. — Csapodi I. u. o. 555.
613. Kiépíteni. Sz. D. u. o. 554.
614. lecsapni. Thewrewk Árpád. (Haza és Külföld. II. évf. 1. sz.)
615. Lófuttatás. Egy sportkedvelő. Szerkesztő Nyőr 134.
616. Lukna. P. Thewrewk E. u. o. 271.
617. Létére. Simonyi Zs. u. o. 323, Kardos A. 511.
618. Megvédelmeztetett. Simonyi Zs. u. o. 224.
619. Menevéd. í-imonyi Zs. u. o. 181.
620. Mesény. Simonyi Zs. u. o. 181.
621. Melleszt, meüyezni. Hermán Ottó u. o. 32.
622. MeUso. Simonyi. P. Thewrewk u. o. 222. Csapodi u. o. 269, 

Frecskay u. o. 324. Csapodi u. o 555.
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623. Miattam, tőlem. Barbarits L. R. Nyőr. XIV. 496.
624. Mogy. Nagyszigeti K. u. o. 363.
625. Modosító igék. Simonyi a. o. 322.
626. Nosza. Szarvas G. u. o. 537.
627. O hang a magyarban. Balassa n. o. 553.
628. Ön. Simonyi. P. Thewrewk u o. 222.
629. Pástétom. Szarvas G. n. o. 177.
630. Pstten. Szarvas G. n. o. 464. Tolnai J. n. o. 512.
631. Pipere. Szarvas G. u. o. 145.
632. Röpde. Simonyi Zs. u. o. 181.
633. Román, rumuny. Kispál M. n. o. 513.
634. Rudimentum. Egy doktor n. o. 180.
635. Salavári. Goldziher Ign.u. o. 130.
636. Sérv. Egy doktor n. o. 180. — Csapodi u. o 269.
637. Szabad. Körész Kelemen Vutkovics Sándor úrnak. (Közoktatás.

30. sz.)
638. Számára. Szvorényi J. Nyőr XIV, 83. — Lehr Alb. n. o. 131.
639. Szirmátra. Sz. D. u. o. 512.
640. Tajekozat. Szarvas u. o, 510.
641. Téry. Nagy-Szigethy K. u. o. 129.
642. Tenyésztő növények, Egy olvasó u. o. 465, Szarvas G. 508 
642a. Tömkeleg. Nagyszigethi. K. n. o. 174.
643. Tűrhetetlen. Baksay u. o. 85.
643a.Vendég. Goldziher Ign. u. o. 241.
643b. Torzsa, törzsök. Nagyszigethy u o. 406. — Körösi tí. 466, — 

Szarvas G. n. o. 493.

4. Iskola-könyvek.
644. Árvay József, Magyar nyelvtan népiskolák számára, átdolgozta 

Kapitány János. Bir. Sr., Népnevelők lapja, 1885. évf., 27. sz.
644a. Bárány Ignácz. Nyelvgyakorlatok. I. folyam. A népiskola II. osz

tály ú növendékeinek fölfogásához alkalmazott s iskolai és házi fel- 
adatokúi szolgáló nyelvtani, helyesírási és fogalmazási gyakorlatok.
XI. jav. kiadás. Budapest, Lauffer, 1885.

645. Ugyanaz. II. folyam. A harmadik osztály számára. 8-ik kiadás. 
Budapest, Lauffer, 1885. (8*r. 63 1.)

646. Bárány Ignácz. Magyar nyelvkönyv. I. füzet. Nyelvoktatás az egy- 
szerű mondat körében. A népiskolák III. osztályú növendékeinek 
fölfogásához alkalmazott iskolai és házi feladatokkal. Átdolgozta 
Bárány Gyula. A népiskolák tantervéhez alkalmazva és tökéletes 
bítve. XIV. kiad. Budapest, Lauffer, 1885.

647. — Ugyanaz II. fűz. Nyelvoktatás az összetett mondat körében. 
A népisk. IV. oszt. számára. XI. kiad. Budapest, Lauffer, 1885.

648. — Ugyanaz, ü l. fűz. Szókötés és fogalmazás. Á népiskolák V. és
VI. oszt. számára. VI. kiad. Budapest, Lauffer, 1885.

649. Barna I., Ungarisches Sprachbuch zűr gründlichen Erlemung dér 
ungaríschen Sprache. Auch zum Selbstunterricht vorzüglich ge- 
eignet. I. Theil. Budapest, Pallas. 1885.

(150. Bndiu Palu, Cursu de limba magbiara pentru scolele gimnasiale, 
reale inferióre, pedagogice sí pentru privati. Prelucratu dupa Töp-
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ler metoda lui Ahn. (Magyar nyelvtan rómánok részére.) Brassovu, 
Zeidner H. 1885.

651. Dengi János, Költői olvasmányok. Románczok, balladák és alanyi 
költemények. A gymnasiami tanítás új terve és az utasítások alap* 
ján a gymnasiumok V. osztálya számára szerkesztette és magya
rázó jegyzetekkel elátta —. Budapest, Eggenberger, 1885.

652. Dezső Lajos, Olvasókönyv a népiskolák III. és IV. oszt. számára. 
Bir. Ujfalusi Sándor, Család és Iskola, 184. lap. — Tr., Népne
velők lapja, 27. sz.

653. Emericzy Géza, Gdléri Már és J. Péterffy József, Olvasóköhyv az
1-8Ő fokú ipariskolák I. és n . osztálya számára. Budapest, Dob- 
rowsky és Franké. 1885

654. Gyertyánffy István, Előgyakorlatok az irva-olvasás tanításához. 
Bir. Staudner Gyula, Család és Iskola, 99. 1.

655. Gyulay Béla, Ipariskolai olvasókönyv. Bir. Vazul, Népnevelők 
lapja 25. sz.

656. Gyulay Béla, Magyar olvasókönyv nyelv- és irálytani feladványok
kal. I. rész.* A közép- és polgári iskolák I. oszt. számára. 4-ik ki
adás. Budapest Kókai, 1885.

657. Ihász Gábor magyar nyelvtana középiskolák használatára. 24-ik 
kiadás. Átdolgozta Barbarics Róbert. Budapest. Lampel R. 1885.

658. Indali Péter, Új szerkezetű Abc. — Bir. Staudner Gyula. Család és 
Iskola. 99. 1.

659. Klingenberg Jakab, Gyakorlati német nyelvtan. Bir. Czirják Albert, 
Család és Iskola, 51. lap.

660. Kömyei János, Gyakorlati irálytan, különös tekintettel a levélírásra 
és a közéletben előforduló polgári ügyiratokra. (Polgári-, felső nép
iskolai és magánhasználatra. Átdolgozta dr. Gyulay Béla. 5-ik bőv. 
és jav. kiadás. Budapest, Lampel, 1885.

661. Láng Mihály, Magyar nyelvgyakorló a magyar beszéd tanításá
hoz. Bir. Tóth Károly. Család és Iskola. 191.1.

662. Lehr Albert és Riedl Frigyes, Magyar olvasókönyv III. kötet. Tör
téneti térképekkel és illustratiókkal. Budapest, Franklin t. 1885. — 
Ism. Varga B. Tanáregyl. Közi. XIX. 183.

663. Névy László, Kereskedelmi levelező. Kereskedelmi iskolák és a ke
reskedő iíjuság használatára. Budapest, Kókai, 1885.

664. Papp József és Posch Lajos, Magyar tan- és olvasókönyv. Bir. Bön- 
gérfi János. Népnevelők lapja, 29. sz.

665. Répássy János, Rövid fogalmazás-, irály-, költészet- és szavalástan. 
Fi- és nőtanító-képezdék'használatára. 3-ik jav. és bőv. kiadás  ̂
Eger, Szolcsányi Gy. 1885.

666. Névy László, Stilisztika. Az irály és írásmű-szerkezettan. Prózai 
olvasmányokkal. 4-ik kiad. Budapest, Kókai L. 1885.

667. Szemák István dr., Magyar mondattan a középiskolák II. osztálya 
számára. Budapest. Lauffer V. 1885.

668. Szinnyei J., Rendszeres magyar nyelvtan középiskolák számára. 
Budapest, Knoll K. 1885. —Ism. Markovics S., Phil. Közi. IX, 425.

669. Sztojánovits István, Magyar nyelvtan gyakorlati példákkal. Tekin - 
tettel a levélírásra és a közéletben előforduló legszükségesebb ügy
iratok fogalmazására. Iskolai és magánhasználatra. 3. jav. kiadás. 
Átdolgozta Prámer Ágost. Budapest, Eggenberger, 1885.
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670. Szvorényi József, Kisebb magyar nyelvtan.. Az algymn. és reál
tanodái III. oszt. használatára. II. rész. Mondattan. 5-ik kiad. 
Budapest, Franklint. 1885.

671. Tomor Ferencz és dr. Váradi Antal, Magyar olvasókönyv a közép
iskolák 1. oszt. szám. Az új tanterv és miniszteri utasítás értelmé
ben szerkesztették —. 4-ik kiadás. Budapest, Lampel R. 1885.

672. Tomor Ferencz és dr. Váradi Antal, Magyar olvasókönyv a közép
iskolák ü l.  oszt. számára. Az új tanterv és miniszt. utasítás értel
mében. 3-ik kiadás. Budapest, Lampel B. 1885.

673. Tóth S., Irodalomtörténet s]01vasókónyv. — Ism 0. Köz. Tan., Phil. 
Közi. IX. 705.

674. Vass M. és Sziklay F., Olvasókönyv (A B C) az elemi népiskolák I. 
oszt. számára. Bir. Böngérfi János. Népnevelők lapja, 40. sz.

VIII. Klasszikus nyelvek s irodalmak.

1. Általánosb irányú dolgozatok.
675. ArcheeologischEpigraphische Mittheilungen aus Oesterreich. VII.,

VIII. évf. ism.Arch. Ért. 259—262.).
676. Ábel Jenő, Isota Nogarola. (Székfoglaló.) (Értekezések a nyelv- és 

széptudományok köréből. XII. köt. 12. sz.) Budapest, Akadémia, 
1885.

677. Balog A., Bacou Nóvum organuma. —Ism. A. Bp. Szemle 105. ez.
439.1.

678. Boekh Atuf., Kleine Schriften, ism. Pecz V. Phil. Közi. IX. 710.
679. Burány óergely, A görögök és rómaiak vallása keresztény szem

pontból tekintve. Szombathely, SeilerH. 1885. Ism. B. Irodalmi 
Szemle. (Eger) 9. sz.

680. Gitlbauer M,, Phil. Streifzüge, ism. Latkóczy M. Phil. Közi. 570.
681. Cohausen, Dér römische Gránzwall in Deutsohland. Ism. Fröhlioh 

R., Arch. Ért. 400—403.1.
682. Csiky Gergely, Görög-római mythologia. A szöveg közé nyomott 

képekkel. Budapest, Franklin t. 1885.
683. Jahresbericht (X.) ü. d. Fortschritte d. eláss. Alterthumswissen- 

schaft, hersg. v. K. Bursian. 1883. 12. fűz., ism. Aroh. Ért. 271 —
272. 1.

684. Krausz J., Tanulmányok, ism. Némethy G., Phil. Közi. IX. 52.
685. Márki József «Latin költők* (Közoktatás. 32. sz.)
686. Némethy Géza} Muretus emlékezete. Phil. Közi. IX. 665.
687. Numismatische Zeitschrift XVII. évf. 1885. Wien, ism. h. j. Arch. 

Ért. 344—346.1.
698. Piltia N., Influinta limbei grece asupra desvoltárii cuvinteloru si 

asupra literaturei limbei latiné. (Brassói rom. gör. kel. főgymn. 
ért. 1886.)

689. Rómer F. Ferencz, A nemzetközi embertani és régiségtani törté
nelem előtti 9-ik congressus Lissabonban, 1880. (Arch. Ért. 346 
—353.1.)

690. Schöll A., Gesammelte Aufsátze, ism. Latkóczy M. Phil. Közi.
IX. 206.

Digitized by LjOOQ le



A MAGYAR PHILOLOGIAI IRODALOM. 6 3 3

691. Téglás Gábor, A bécsi akadémia őstörténelmi bizottságának hete
dik jelentése. Ism. Arcb. Ért. 255 — 259.1.

692. Télfy Iván, Theodora. (Rankavis Kleon görög drámai költeménye.)
I. n .  (Fővárosi Lapot, 72. 73* sz.)

2. Görög történelem 8 régiségek.
693. Chronicon Parium ed. J. Flach, ism. Pecz V. Phil. Közi. IX. 712.
694. Curtius-Kaupert, Karten von Attika, ism. Fröhlich R. Phil. Közi. 

IX. 574.
695. Fináczy Ernő, A régi görög gyermekjátékok. (Budapesti VII. kér. 

gymn. ért.)
696. Gregorovius F., Hadrian császár. Budapesti Szemle 103. sz. 132.1.
697. Gyulay Béla, A lányok nevelése Spártában és Athenében. (Nem

zeti Nőnevelés. XI. köt. 360—367.1.)
698. Haáz János, A rabszolgák helyzete Athénban és Rómában. (Nagy

károlyi nagygymn. ért. 1885.)
699. Holczinger Imre, A delphii amphyktionia szerepköre a görög tör

ténelemben. (Tatai algymn. ért. 1885.)
700. Pergamon, Ország-Világ. 13. sz. (Képpel.)
701. Reményi E. ifj., Adalék a görög költészet peasimismusához. Bp. 

Szemle 108. sz. 432.1.
702. Schliemann H ., Tyrins. etc. Lpz. 1886. ism. a. Arch. Ért. 403—

404. 1.
703. Scossa Dezső, A görög zenéről. (Nemzet 300. sz.)
704. Ihewrewk Árpád, A Kovíarpa védelmére. (Haza és Külföld I. évf.

8. sz.)
705. Thewrewk Árpád, Ditbyrambos. (Haza és Külföld I. 7. sz.)
706. Vincze Ambró, Jogvédelem és emberi élet a régi görögöknél. (Szé

kesfehérvári főgymn. ért, 1885.)

3. Görög irodalom.
707. Latkóczy Mih., Az alkyoni tenger. (Alkmánból.) Ford.— (Budapesti 

Bazár. Márcz. 15. sz.)
708. Anakreon. Görögül és magyarul. Fordította, bevezetéssel és jegy

zetekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. (Görög és latin remekírók. 
Kiadja a M. Tud. Akadémiának classica-philologiai bizottsága.) 
Budapest, Franklin-t. 1885. Ism. Pruzsinszky János. Nemzet
188. sz. — Pesti Napló 240. sz .------ i—s. Tanár-egyl. Közi. XIX.
132. 1.

709. Anakreon. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ponori 
Thewrewk Emil. (Görög és latin remekírók.) Éudapest, Franklin-t. 
1885.

709a. Ponori 'Iheicrewk Emil, Anakreoni dalok. I—XVI. sz. (Haza és 
Külföld n . évi. 2. sz.)

710. Anakreon. I. II. Ford. Radó Antal. (Nemzet 349. sz.)
711. A görög *Anthologiá*-b6\. (Thessaliai Fülöp, Anakreon, Diodorus 

Zónas, Palladastól.) Ford. Thewrewk Árpád. (Haza és Külföld
II. évf. 3. sz.)

712. Schiel Albert, Demosthenes II. (Brassói ev. főgymn. ért. 1885.)
713. Thewrewk Árpád, Euripides halálának éve. (Haza és Külföld I.

10. sz.)
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714. Veresé Ignácz, Homéros Iliása. Ism. Hunfalvy P. Phil. Közi. IX .
412.

715. Homeros Iliasa. 2-ik füzei. Ford. és magy. Kempf Józs. (Tanulók 
Könyvtára. Szerk. Dávid Istv. 32 fűz.) Pozsony, Stampfel, é. n . 
(1885.) (16-r. 65—128 1.) 30 kr.

716. Némethy Géza, A + u x h szó értelme Homérosnál. Phil. Közi. IX .
516.

717. Polgár György, Szócsoportok Homérosból. A gymnasiumok felsőbb 
. osztályai számára az utasítások szerint. Budapest, Eggenberger,

1885.
718. Homer Iliása. Görögből fordította folyó beszédben Télfy Iván.

2-ik füzet. Második kiad. (Hellen remekírók, 6-ik köt.) Budapest, 
Lampel R.

719. Dionysua s a rablók. (Hymnus Homericus.) Ford. Thewrewk 
Árpád, Haza és Külföld I. évf. 6. sz.)

720. Píndaros, Orchomenosi Asopichosra. Ford. Radó Antal. (Nemzet
349. sz.)

721. Travnic8ek H., Pindaros ethikája. Ism. Fináczy E. Phil. Közi. IX.
427.

722. Platonis Apologia et crito. Scholarum in usum edidit Jós. £rál. 
Accedunt Phaedonis c. LXIV—LXVII. Budapestini, Lampel, 1885.

723. Horváth Zs., Platón, Apológia s Kriton. Ism. Hunfalvy P. Phil. 
Közi. IX. 416.

724. Péterfi Dénes, Plató eszméi a nevelésről. (The dialogues of Plató 
translated intő English etc. by B, Jowett. vol. ÜL 2. ed. Oxford). 
Keresztény Magvető 139—147.1.

725. Platón, Kriton, Sokrates védelme, Eutyphron. 2-ik füzet. Ford. és 
magy. dr. Boros Gábor. (Tanulók Könyvtára, szerk. Dávid Istv;
31. fűz.) Pozsony, Stampfel.

726. Fröhlich Róbert, Ptolemaeosnak hazánkra vonatkozó térképei. Phil. 
Közi. IX. 14. 146.

727. Schvarcz Gyula, Sallustios államformái és a görögök politikai iro
dalma. (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. VII. köt.
8. sz.) Budapest, Akadémia 1885.

728. Sappho. (Istennek látszik.. . . , Aphroditéhez.) Ford. Radó Antal. 
(Nemzet 349. sz.)

729. Lassú Pius, A görög népmondák és regék Sophocles színműveiben. 
(Szolnoki kath. gymn. ért. 1885.)

730. Manns R., Die Prápositinnen bei Sophokles. Ism. Pecz. V. Phil. 
Közi. IX. 80.

731. Ifj. Reményi Ede, Nyelvjárási különbségek a Theocritos-féle köl
teményekben. Budapest, 1885.

732. Dr. Krausz Jakab, Thukydides. Haza és Külföld H. évf. 1. 2.
3. sz.

733. Thewrewk Árpád, Henricus Stephanus verse Thukydides-re. (Haza 
és Külföld II. évf. 1. sz.)

734. Horváth Zs., Xenophon Chrestomathiája. Ism. Hunfalvy P. Phil. 
Közi. IX. 408.

735. Xenophon emlékiratai Sokratesről. l-ső füzet. Ford. és magy. 
Némethy Géza. (Tanulók Könyvtára. Szerk. Dávid Istv. 29-ik fűz.) 
Pozsony, Stampfel.
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4. Görög nyelvtanok s olvasókönyvek.
736. Curtius György görög nyelvtana (Alaktan). A Gerth Bernát közre? 

működésével javított 16-ik eredeti kiadást fordította dr. Ábel Jenő. 
Budapest, Lampel B. 1885.

737. Curtius György görög nyelvtana (Mondattan). A Gerth Bemát 
közreműködésével jav. 16-ik eredeti kiadást ford. dr. Ábel Jenő. 
Budapest, Lampel R. 1885.

738. Feümann M., De «>?, üj<rre. Ism. Pecz V. Phil. Közi. IX. 80.
739. Hunfalvy Pál, Görög tanítás és görög olvasókönyvek. Phil. KözL 

IX. 408.
740. Maunoury A. F., Prosodie grecque. Ism. Pecz V. Phil. Közi. IX.

713.
741. Szamosi János, Görög nyelvtan gymnasiumok számára. I. rész. 

Alaktan. Második jav. kiad. Budapest, Zilahy S. 1885.
742. Szamosi János, Görög olvasókönyv a gymnasiumi V. osztály szár 

mára. Második jav. kiadás. Budapest, Zilahy S. 1885.

5. Római történet s régiségek.
743. Ásatások a régi Laviniumban. Vas. Ujs. XXXU. 13.
744. Benő Bénárd, A római család belélete, különös tekintettel jogi és 

erkölcsi viszonyaira. (Nagybányai kath. főgymn. ért. 1885.)
745. Bozóky Alajos, Római világ. Művelődéstörténeti rajzok a császár

ság fénykorából. II. köt. számos képpel. Budapest, Ráth M. 1885.
746. B ucsy László, Irodalmi közlekedés az ó-korban. Corvina 11. 12. 

14—16. sz. és Haza és Külföld I. évf. 6—8. sz.)
747. Burány Gergely, Az ó-kori műipar. (Vasmegyei rég.-egyl. jelen

tése XIII. évf. 21—26.1.)
748. llieivrewk Árpád, «Paléographie des classiques latins.» (Chatelain 

Emil.) Irodalmi jelentésféle. (Haza és Külföld I. 7. sz.)
749. Gyarffi Endre, Áz anarchisták Rómában. (Keszthelyi gymn. ért.

1886.)
750. Hunfalvi Béla, A néptribunok hatásköre. (Pápai kath. főgymn. 

ért. 1885.)
751. Kárffy E., Specimina inscript. metr. Ism. Kuzsinszky B. Phil. 

Közi. IX. 557.
752. Kiss M., Ókori távgyaloglók. M. Szál. II. 674.
753. Köpesdi Sándor, A rózsa a rómaiaknál. Nemzet 118. sz.
754. Medveczky Fr., Társadalmi elméletek az ókorban. Budapesti Szemle

100. sz. 1.1. 101. sz. 197. sz.
755. PhaUner, Priváté und politische Bedeutung des Götterkultus bei 

den Römern. (Nagyszebeni ev. gymn. ért. 1885.)
756. Tamay Hubert, Római naptártöredékek. Hozzá: Magyarázatok. 

Thewrewk Árpádtól. (Haza és Külföld I. évf. 6. sz.)
757. Temetés Pompé^iben. (Képpel.) (Magyar Bazár 21. sz.)
758. Thierry Amadé, Elbeszélések a római történetből az V. században. 

A nyugati birodalom végső napjai. A M. T. Akadémia megbízásá
ból az eredeti első kiadás után ford. dr. Öreg János. Budapest, 
1885. Akadémia. — Ism. dr. Borovszky Samu. Századok 432—
435. 1.
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6. Latin irodalom-
759. Anthologia. Radó Antal dr. Latin költők. Szemelvények magyar 

fordításban. Az írókat s műveiket ismertető bevezetésekkel. (Iro 
dalomtörténeti Anthologia I.) Budapest, Atheneum, 1885. (N. 8-r. 
272 1.) 1 frt 80 kr. Ism. sz. Nemzet 204. sz. — k. —1. P. Napló
194. sz. — Luby Antal. P. Hirlap 190. sz .------ o. Budapesti H irl.
200. p z . Válasz a «Latin költők* bírálatra u. o. 204. sz. —  (S z .)  
Főv. Lap. 188. sz. Kardos A. Tanáregyl. Közi. XIX. 177.1.

760. Caesar de bello gallico. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. Pozsony, 
Stampfel K. é. n. (1885.)

761. Cicero a kötelességekről. Latinul és magyarul. Fordította, beveze
téssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János. (Görög és latin 
remekírók. Kiadja a M. Tud. Akadémiának olasaica-philologiai 
bizottsága.) Budapest, Franklin t. 1885.

762. Cicero, A kötelességekről. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Csengeri. János. (Görög és latin remekírók.) Budapest, 
Franklin t. 1885. (8-r. XVI, 186 1.) 1 frt.

763. Cicero, M. Tullius, válogatott levelei. Magyarázta Jánosi Boldizsár. 
Budapest, Eggenberger, 1885.

764. Cicero. De imperio Cn. Pompeii, pro P. Sulla, pro P. Se«tio. l-s6 
füzet. Ford. és magy. Némethy Géza. (Tanulók Könyvtára. Szerk. 
Dávid Istv. 33. sz.) Pozsony. Stampfel.

765. Gergye Lénárt, Az ó-kori philosophusok tanítása az istenség mi* 
voltáról M. TulHus Cicero philosophiai művei nyomán. (Komáromi 
kath. algymn. ért. 1885.)

766. Nórák Béla, Mik voltak Cicero nézetei az Istenségről s mikép 
egyeznek azok a keresztény vallással. (Mármaros-szigeti kath. 
gymn. ért. 1885.)

767. Arany János, Barinehez. (Horatius költ.) (Magyar Bazár 15. sz.)
768. Horác, Thaliarchushoz. Endrődi Sándor. (Főv. Lapok 272. sz.)
769. Q. Horatius Flaccus válogatott ódái. Folyóbeszédben magya**ítá 

Gyurits Antal. (Római remekírók magyar nyelven. I.) Szatmár, 
Ungár I. 1885.

770. Tóth Endre, Pyrrhához. (Horat. I. k. 5. dal.) (Magyar Bazár
12. sz.)

771. Burián János, Grrocismusok Horatiusban. Phil. Közi. IX. 433.
772. Samu Ferencz, Q. Horatius Flaccnsnak aPisókhoz írt levele. (Eez- 

tergomi főgymn. ért. 1885.)
773. Simon I. S., Horatius levele a Pirókhoz a metaphysikai ©sthetíka 

szempontjából. (Közoktatás 5—10. sz.)
774. Thewrewk Árpád, Rés scenica. (Horatius ad Pisones. 276 vers.) 

(Haza és Külföld I. 10. sz.)
775. Martialisból. Paullus. I. II. Ford. Bucsy László és Thewrewk 

Árpád. (Haza és Külföld I. évf. 5. sz.)
776. Martialis. Thelesinus. Ford. Bucsy L. és Thewrewk Á. (u. o. 6. sz.)
777. Cormbius Nepos. 2-ik füzet. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. (Ta

nulók könyvtára. Szerk. Dávid I. 30. füz.) Pozsonv, Stampfel.
778. P. Ondius Naso válogatott költeményei. Összeállította és kézi szó

tárral ellátta Veress Ignácz. 4-ik jav. kiadás. Budapest, Lampel 
R. 1885.
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779. Phaedrus, Aesopus meséi. Mesegyöngyök az állatvilágból. Szaba
don átdolgozta Hiador. (Jámbor Pál.) Számos képpel. Budapest, 
Benkő Gy.

780. Platttus vígjátékai. Fordította Csiky Gergely. A M. T. Akadémia 
által a gr. Karácsonyi-alapítványból 400 aranynyal jutalmazott 
fordítás. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. I—IV. köt. Budapest, Pfei- 
fer F. tulajdona. 1885. Ism. Brossai S. az I. II. k. Az erdélyi 
muz.-egyl. kiadv. I. (1885. 314—338.1.) — Pirchala 1. Phil. Közi. 
IX. 536.1. és Tanáregyl. Közi. XVIII. 284.1.

781. Plautus, A kiuca. (Trinummus.) Vígjáték. Ford. és magy. Csiky 
Gergely. Budapest, Pfeififer, 1885.

782. Plautus, A foglyok. (Captivi.) Vígjáték. Ford. és magy. Csiky Ger
gely. Budapest, Pfeiffer, 1885.

783. Beliczay Jónás, Az:ifj. Pliniusra vonatkozó feliratok. Phil. Közi. 
IX. 344.

784. Radó Antal, Temetésem. Propertius költ. (Magyar Bazár 15. sz.)
785. Sattustius művei. II. füzet. Jugúrtha85— végéig és Catilina össze

esküvést*. Ford. Vajdafy Géza. 3-ik kiadás. (Római remekírók ma
gyar fordításban. 13. köt.) Budapest, Lampel, 1885.

786. Keleti Vincze, Sallustius Jugurthájának 17—19. fejezete az iskolá
ban tárgyalva. (Beszterczebányai kath. főgymn. 1885.)

787. Kent Ignácz.- Seneca tragédiái. Ism. Pozdér K. PhiL Közi. IX. 282.
788. Thewrewk Árpiid. Vergilius életrajzához. (Haza és Külföld I. évf.

5. 6. sz.)
7. Nyelvtanok s olvasókönyvek.

789. Békési Gyula, Alaktan a gymnasiumok I. oszt. számára. 3-ik jav. 
kiad. Debreczen, Csáthy, 1885.

790. Dávid István, Schultz Ferdinand kisebb latin nyelvtana. Ford. és 
átdolg. 2-ik jav. és bőv. kiadás. Budapest, Lampel, 1885. — Ism. 
Ábel J. Tanáregyl. Közi. XVIII. 547.1. — Pozder K. Phü. Közi. 
IX. 62.1.

791. Dávid István. Latin olvasókönyv: — Ism. Pozder K. Phil. Közi. 
IX. 564.

792. Dávid István, Latin olvasó- és gyakorlókönyv az algymnasium 
számára. Schultz Dávid latin nyelvtanához szerkesztette. Buda
pest, Lampel R. 1885.

793. Dávid István, Latin olvasókönyv Livius, Ovidius, Phaadrus művei
ből és más költők gnómáiból. A gymnasiumok III. és IV. oszt. szá
mára. A gymnaaiumi tanítás legújabb terve szerint szerk. és szó
tárral ellátta —. Budapest, Lampel 1885.

794. Elischer József, Latin olvasókönyv a gymna?. III. és IV. oszt. 
szám. A gymnas. tanítás legújabb terve szerint, jegyzetekkel és 
szótárral. 2-ik jav. kiadás. Budapest, Franklin-t. 1885.

795. Pirchala Imre, Latin stilus-gyakorlatok a gymnasium V. oszt. szá
mára, kapcsolatban Livius XXI. és XXII. könyvével. Phraseolo- 
giai, synonymikai és stilisztikai függelékkel. Budapest, Eggenber
ger, 1885.

796. Szamosi János, Latin olvasókönyv a gymnasiumok I. és II. oszt. 
számára. Budapest, Zilahy S. 1885. — Ism. V. O. T. Phil. Közi. 
IX. 155. 1.
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797. Tüdős János, Magyar fordítási feladatok a latin nyelv gyakorlati 
tanulására. Gymnasium m —IV. oszt. szám. Debreczen, Csáthy, 
1885.

798. Vagdcs Caes. és dr. Schiebinger Emil, Latin irályképző gyakorla
tok a főgymnasmmok és kisséminariumok számára. 6-ik kiadás. 
Győr, 1885.

8. Hazai ókori régiségek.

799. Burány Gergely, A szombathelyi régiségekről. (Arch. Ért. 338—
339.1.)

800. Gyulai Rudolf, A bregetiumi vízvezetékről. (Arch. Ért. 332—
335.1.)

.801. Hpl., A szári kinos. íArch. Ért. 24—30.1.)
802. Horváth Antal levele a duna-szekcsői római falmaradványokról. 

(Arch. Ért. 36—38.1.)
803. König Bál, Mitras és más emlékek Dáciából. (Arch. Ért. 262 

—269.1.)
804. Kovács Ferencz, A vécsi etruszk edényekről. (Maros-Tordam.) (Arch. 

Ért. 335—337. 1.)
805. Lipp Vilmos. A vasmegyei régiségtár. (A vasmegyei rég. - egy 1. évi 

jelentése. XIII. évf. 1—20.1.)
806. Badar Iván, A nyéki sarcophag. (Arch. Ért. 85—90.1.) — L. 949. 

szám.
807. Pulszky Ferencz, Egy római sírlelet Bolgárországból. (Arch. É rt.

198. 1.)
808. K. Radics Jenő. Az országos általános kiállítás régészeti osztálya. 

(Arch. Ért. 296—298. 1.)
809. Rohonyi Gyula, A római sánczok. (Bács-Bodroghmegyei tört. társ. 

évkönyve I. évf. 3—4. f. 3—14.1.)
810. Sötér Ágost, Moeonmegyei ásatások I. II. (Arch. Ért. 199—206, 

310—319. 1.)
811. Szentkláray Jenő levele a török-becsei római éremleletről. (Arch. 

Ért. 233—235.1.)
812. Téglás Gábor, Az erdőfalvi barlangok. (Arch. Ért. 299—307. 1.)
813. Téglás Gábor, Bányász-szobrok a daciai Aranyvidékről. (Arch. Ért. 

16̂ —20. 1.) .
814. Téglás Gábor, Római bányász-szobrok. (Kőrösbányai leletek.) 

(Fővárosi Lapok. 58. sz.)
815. Télfy Iván, A Kyklopok mint történeti nép. (közoktatás 24. sz.)
816. Thewrewk Árpád, Dácia és Pannónia. (Haza és Külföld II. évf.

3. sz.) .
817. Thewrewk Árpád, A Harpia-sírtorony Xanthosban. (Haza és Kül

föld I. évf. 6. sz.)
818. Wosinszky Mór, Etruszk bronz edények Kurdon. (Arch. Ért.

73—85. í)
819. Z. H. F., A legutóbb talált «mitrasz» emlék. (Szemle III. évf. 2. sz.)
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IX. Germán nyelvek s irodalmak.

1. Német.

820. Brahm O., Heinrich tód Kleist. Ism. Riedl Fr. Bp. Szemle 97. sz. 
146. lp.

821. Erdélyi Károly, A német gyönge ige történeti fejlődése. N.-Kani
zsa 1885.

822. Grimm Jakab. Pesti Napló 5. sz.
823. Heine Magyarországon. Pesti Hirlap 1885. 353. sz.
824. Heine utolsó szerelme. Magyar Polgár 1885. 31. 32.
825. Heinrich Gusztáv, Német balladák és románezok. Magyarázta —.

H. rósz : Schiller balladái és románczai. (Jeles irók iskolai tára. 
XXY.) Budapest, Franklin-t. 1885. — Ism. Kardos Alb. Nemzet 
1885. októb. 3.

826. Heinrich Gusztáv, Kudrun, a monda és az eposz. (Értekezések a 
nyelv- és széptud. köréből. XIII. köt. 1. sz.) Budapest, Akadémia, 
1885. (8-r. 60 1.) 40 kr.

827. Heinrich Gusztáv, A merzeburgi ráolvasások. Phil. Közi. IX. 371.
828. Heinrich Gusztáv, A középkori hajnali dal. Phil. Közi. IX. 393.
829. Heinrich Gusztáv, A wessobrunni imádság. Phil. Közi. IX. 479.
830. Heinrich Gusztáv, Schiller hazánkban. Phil. Közi. IX. 648.
831. Heinrich G., Blumauer Alajos. Bp. Szemle 108. sz. 384.
.832. Heinrich G., Artus király. Bp. Szemle 105. sz. 357. lp.
833. Ivánffy Jenő', Gutzkow «Uriel Acosta*. Magyar Polgár 1885. 275.
834. Kosztka György, Lenau Miklós élete és költészetéről. (Pécsi főreál

isk. ért. 1885.)
835. Dr. Krausz Jakab, A szerelem Heine dalaiban. (Haza és Külföld

I. 10. 11.)
836. Latkóczy Mihály, Grillparzer Ferencz nyilatkozatai Magyarország

ról. (Haza és Külföld H- évf. 1. 2. 3. sz.)
837. Laliié H., Grillparzer’s Lebensgeschichte. Ism. h. Bp. Szemle

106. sz. 143. lp.
838. Linnig Fr., Deutsche Mythen-Márchen. Ism. Petz G. Phil. Közi.

IX. 67.
839. Lövey Klára, Egy pessimista költőnő. (Ackermann L. élete és 

műveiről.) Magyar Polgár 1885. 98.
840. Fecz Gedeon, Grimm J. emlékezete. Phil. Közi. IX. 218.
841. Schiller Friedrich, Wallenstein’s Tód. Trauerspiel. Kiadta és 

magyarázta Alexander Bernát. (Jeles irók iskolai tára XXIII.) 
Budapest, Franklin-t. 1885.

842. Schubert Zsófia, A «Nibelungok» és «Buda halálának* nő-alakjai. 
(Nemzeti Nőnevelés XI. köt. 122—134,1.)

843. Sgalitzer Gyula, • Jungbrunnen». Pesti Napló 114. szám.
844. S<mnenfels Briefe über die Wiener Schaubühne. Ism. Petz G. 

Phil. Közi. IX. 202.
845. Stronsky Ágoston, Wieland «Oberon»-ja. (Szombathelyi főgymn. 

ért. 1885.) ‘
846. Yscngrimus ed. Yoigt. Ism. Erdélyi K. Phil. Közi. IX. 72.
847. Zabéi E., Gráf A. F. von Schack. Ism. h. Bp. Szemle 105. sz. 439.
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2. Skandináv.
848. MeUzl Hugó dr., Pal©ographiai és szövegkritikai észrevételek az 

Eddához, jelesen az Atlamál első részéhez. (Álomjelenet.) K ét 
autogr. kőnyomatú táblával és az álomjelenet diplomatikai h ű  
lenyomatával. Kolozsvár, 1885.

849. Bjömsterne Björnson. Ország-Világ 42. 1.

3. Angol.
850. (Byron.) A magyar Don Juan (Ábrányi Emiltől). Ellenzék 

1885. 4. 5.
851. Dickens otthonában. Pesti Hirlap 1885. 4. sz.
852. George Eliot (George Eliot’s Life as related in her letters and 

joumals 1885.) Pesti Napló 128. sz.
853. Koch M„ Shakespeare. Ism./. Bp. Szemle 103. sz. 145. lp.
854. Pecz Gedeon, Shakespeare és Ayrer. Phil. Közi. IX. 313.
855. Pékár Gyula, Dickens-emlékek. (Edmund Yates: His recollections 

et experiences.) Pesti Napló 285. szám.
856. Bossi, Hamletról. Színészek Lapja 1885. 7.
857. Shakespeare, Antonius és Cleopatra. (Fővárosi Lapok 217. 218. sz.)
858. Solymosi Sándor, Shakespeare-Bacon vita. (FővárosiLapok 180. sz.)
859. Taine Hippolit Adolf, Az angol irodalom története. Fordította 

Csiky Gergely. V. kötet. Budapest, Akadémia, 1885.
860. Weiíen E., Das Vorspiel zűr «Widerspenstigen*. Ism. Heinrich G. 

Phil. Közi. IX. 714.

4. Magyar-Német (Angol.)

861. Balassa József, Magyar szavak felső-magyarországi német nyelv
járásokban. Phil. Közi. IX. 387.

862. Bizonfy Ferencz, Angol és magyar beszélgetések kézi könyve. 
Handbook of englísh and hungahan conversation. Budapest, 
Franklin-t. 1885.

863. Csemez József és dr. Németh Antal, Német-magyar és magyar-német 
zsebszótár I. rész. Német magyar rész. Győr, Grosz, 1885. Ism. 
Bauer S., Tanáregyl. Közi. XIX. 134.

864. Radó Antal, Német Petőfi fordítások. Pesti Hirlap 1885.100.102.
865. 1 hewrewk Árpád, Erdélyi szász szók, (Haza és Külföldi. 9. sz.)

5. Nyelvtanok s olvasókönyvek.
866. Felsmann József, Német grammatika. 5-ik javított kiadás. Buda

pest, Lauffer V. 1885.
867. Heinrich Gusztáv dr., Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere 

Lehranstalten, insbesondere für Obergymnasien und Oberreal- 
schulen. I. Bánd. Mit einem Grundriss dér Stilistik und erklaren- 
den Anmerkungen. 4-te wesentlich vermehrte u. verbess. Auflage. 
Budapest, Lampel 1885.

868. Heinrich Károly dr., Anyaggyüjtemény a német nyelv tanításához. 
I. rész. Alaktan. Budapest, Kókai 1885.
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869. Heinrich Károly dr., Német olvasókönyv középiskolai használatra. 
I. rész. Budapest, Kókai 1885.

870. Heinrich Károly dr., Anyaggyüjtemény a német nyelv tanításához. 
Középiskolai használatra. Öl. rész első fele. Budapest, Kókai 1885.

871. Klingenberg Jakab, Gyakorlati német nyelvtan. A tanuló ifjúság 
számára. II. rész. Budapest, Franklin-t. 1885.

872. Róder Adolf', Levélszerinti oktatás a német nyelv tanulására. 2-ik 
javít, és tökéletesen átdolgozott kiadás. (Teljes 40 levél.) Budapest, 
Grimm, 1885.

873. Sckwicker J. H. dr., Deutsehes Stilbuoh. Zum Gebrauehe an 
Gymnasien, Reál-, und Börgersehulen. 3-te verbesserte Auflage. 
I. Theil. Budapest, Aigner, 1885.

874. Schwicker J. ti., Deutsehes 8prach- u. Stilbuoh für Yolkssohulen. 
8-te verb. Auflage. Budapest, Aigner, 1885.

875. SchicickerJ. H., Német nyelv- és gyakorlókönyv. A középiskolák 
alsóbb osztályai számára. Budapest, Lauffer Y. 1885.

876. Szemdk István, Elméleti és gyakorlati német nyelvtan tanodai és 
magánhasználatra. II. évfolyam. 4. javított kiadás. Budapest, 
Lauffer V. 1885.

877. Babos Kálmán, Teljes franczia és magyar szótár. Dictionnaire 
complet des langues fra^aise et hongroise. II. köt. Magyar- 
franczia rész. 3-ik kiadás. Budapest, Franklin-t.

878. Béranger emléke. Pesti Napló 1885. 225. és 226. sz.
879. Boileau, A költészetről. Tanköltemény négy énekben. Francziából 

ford. Erdélyi János. (Olcsó könyvtár. 184. sz.)
880. —r—f—. Dnmas Sándor. Bp. Szemle 106. sz. 137. lp.
881. Fluiaororics János, Ohnet Gy. «La grande Marniére*. (Bírálat.) 

Magyar Állam 1885. 221. sz.
882. De Gerando Anionina, A franczia szellem valódi tulajdonairól, s 

a valódi franczia művek fójellegéröl. (Magyar Bazár 1. sz.)
883. Angéládé Gubematis, Magyar Polgár 1885. 60. — Pesti Hirlap

237. sz. — Ellenzék 208. és 249. sz.
884. Háhn Adolf. A franczia meg a spanyol Cid-dráma. (Aradi lyc. 

ért. 1885.)
885. Haraszti Gyula, A franczia klasszikusok tanításáról. (Nagyváradi 

főreálisk. ért. 1885.)
886. A. E., Hugó Viktor. Kosz. VII. 337.
887. Bartha Miklós, Hugó Viktor. Ellenzék 1885. 119.
888. Benedek E., Hugó Viktorról. M. Szál. ü l .  300.
889. Desseivffy A., Hugó Viktor Albumából. M. Szál. HI. 196.
890. Huszár Imre, Látogatás Hugó Viktornál. Ország-Világ 139. 1.
891. Renan Ernő, Victor Hugo-ról. Magyar Polgár 1885. 120.
892. Szász K , Hugó Viktorból: Oh! bár ki légy. . .  ford. Budapesti 

Hirlap 142. sz.
893. Teleki Sándor, Hugó Viktor születése napján. Budapesti Hirlap

56. sz.
Philologiai Közlöny. X. 6 7.

X. Román irodalmak,
1. Franczia.
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894. Hugó Viktor halála. Vas. Ujs. XXXII. 359.
895. Hugó Viktor temetése. Vas. Ujs. XXXH. 385.
896. —á—r—. Hugó Viktor. Vas. Ujs. XXXII. 349.
897. Hugó Victor. Pesti Napló 1885. 56. seám.
898. Egy tragoedia története (Hugó Viktor, Marion Delorme). Pesti 

Hirlap 1885.141.
899. Apróságok Hugó Viktor életéből. Pesti Hirlap 1885. 143.
900. Victor Hugó művei. Magyar Polgár 132.
901. Hugó Viktor első szerelme. Budapesti Hirlap 142. sz.
902. f A nyomorultak* Hugó Viktor regénye. Budapesti Hirlap 142.
903. Kaposy /., Lamartine önéletírásából. (Gracielüa.) Kosz. VH. 136. 

149.164. 184. 197.
904. Kürthy Emil, Dumas Sándor otthona. Pesti Hirlap 1885. 107.
905. Mi az a «Pap-halál* ? Irodalmi botrány. (Marriot E. regényéről.) 

Magyar Állam 1885. 284. sz.
906. A franczia vígjáték Moliére előtt. Társ. I. 57.
907. Alfréd de Musset és Rothschild báró. Pesti Hirlap 1885. 284. sz.
908. Sz. Naqy Sándor, Levélszerinti oktatás a franczia nyelv tanulá

sára. Tou8saint-Langen8cheidt tanmódja szerint. Budapest, Grimm
I. 1885.

909. Neményi Ambrus, A franczia forradalom hírlapjai és hírlapírói. 
(Olcsó Könyvtár 183. sz.) Budapest, Franklin-t. 1885.

910. OUendorf II. G., Kulcs Ollendorf új rendszeréhez, mely szerint egy 
nyelvet hat hónap alatt írni és beszélni megtanulhatni. A franczia 
nyelv tanulásához alkalmazva, magán és nyilvános tanításra át
dolgozták Salamin testvérek. HE. kiadás. Budapest, Lauffer V. 
1885.

911. Panfalvi Juhász Ödön, Moliére. (Haza és Külföld I. 11. sz.)
912. A párisi hírlapok. Magyar Polgár 1885. 47.
913. Renan, A nemű pap, politikai dráma. Ism. Pesti Hirlap 1885.

319. sz.
914. Révai Manó, Franczia nyelv- és olvasókönyv. A legújabb ministeri 

tanterv szerint. II. évfolyam. Közép- és polgári iskolák számára. 
Kas^a, 1885. (Lampel B. bízom.) 1 frt.

915. Theisz Gyula, Franczia nyelvkönyv. Olvasókönyv. Gyakorlókönyv. 
Nyelvtan. Szótár. Az új tanterv értelmében, n . rész. A reáliák.
IV. oszt. számára. Budapest, Franklinét. 1885.

916. Theisz Gy., Franczia nyelvtan. Ism. Hunfalvy P. Phil. Közi. IX.
699.

917. Theisz Gy., A franczia nyelv a reáliskolában. Tan.-egy. Közi. 
XVIH. 460.

918. Toldy László, Proth Mario. Ország-Világ 589.1.
919. Vajda Károly, Le Sage. Irodalomtörténeti életrajz tekintettel a

XVIII. század elején nyilvánuló tendencziákra. Fehértemplom,
1885.

920. Dr. Vizoly Z., Bossuet és Fénélon. Magyar Polgár 1885. 75. 76.
77. 79.

921. Dr. Vizoly Z., Egy mulattató könyvről és szerzőjéről. (Murger H.) 
Ellenzék 1885. 7. 8. 9. 10.

922. Wolff Albert, Hector Malot. Magyar Polgár 1885. 179. sz.
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2. Olasz.
923. (Carducci.) Irodalmi tréfák az ördög poétája ellen. Magyar Állam

1885. 150. sz.
*924. Dante Alighieri isteni színjátéka (Divina oommedia). Ford., beve- 

’ zette s jegyzetekkel kisérte SsÉász Károly. I. rész. A pokol. Buda
pest, Akadémia, 1885. — Ism. Erdélyi Károly. (Közoktatás 40. sz.) 

■925. Dante Alighieri, Divina commediája. (Isteni színjátéka). A tisz- 
titóhely (Purgatorio). Olaszból ford. és jegyzetekkel ellátta dr. An
gyal János. I. füzet-. Budapest, Aigner L. 1885. — Ism. Irodalmi 
Szemle (Eger) 1. sz. — Magy. Korona 10. sz.

■926. Kaposi I., Dante a magyar irodalomban. Kosz. VII. 7. 30. 42. 
'927. Erdélyi Károly, Manzoni Sándor. (Közoktatás 19—23. sz.)
928. Radó Antal, Az olasz hírlapirodalom. Pesti Hírlap 1885. 60. sz.
929. Radó Antal, Petrarca Afrikája. Phil. Közi. IX. 89.
930. Rényi R., Az olasz eposz kútfői. Kosz. VII. 738.
"931. Rényi R„ Dante tanulmányok Italiában. Kosz. VII. 157. 172.189. 
932. Erne8to Bossi mint író. Pesti Hirlap 1885. 141. sz.

3. Oláh.
"933. Móldován Gergely, Román alkalmi népköltészet. Magyar Polgár

1885. 55. 56. 57.
*934. Pesty Frigyes, Oláh történetírás. Pesti Hirlap 1885. 271. sz.
935. Hunfalvy P., A rumun történetírásról. Bp. Szemle 103—105. sz. 1.

161. 340.
"936. Tutsek Anna, Carmen Sylva rajzai. Magyar Polgár 1885. 263.

XI. Szláv nyelvek s irodalmak.
937. Dr. Czambel Samu. Az irodalmi tót nyelv. (Nemzet 349. 353. sz.)
938. Dortsák Gyula, Az árvamegyei tótok. Ország-Világ 554.1.
939. Huszár Imre, Verescsagin Turgenyevről. Budapesti Hirlap 309. sz. 
"940. Margitai József, Horvát nyelvtan. Nagy-Kanizsa, Fischel, 1885.
941. Dr. Simay János, Kozák népköltészet. (Bodenstedt könyvéből.) 

Főv. Lapok 115. sz.
942. Szádeczky Lajos, Lengyel emlékek. Ország Világ 640.1.
943. Volf Gy., Egy kis szlavisztika. Nyőr XIV. 499.

X II. Vegyesek.
944. Adalékok a czímek történetéhez. Vas. Ujs. XXXII. 143.
945. Bodola L., A kalendáriumok történetéből. Vas. Ujs. XXXII. 13.

24. 42.
946. Kudora K., A késmárki ág. ev. h. lyceum könyvtára. Ism. Ballagi 

A., Prot. egyh. isk. lap XXVIH. 754.
947. K. T. K , A könyvgyűjtők. Vas. Ujs. XXXH. 498.
948. Latkóczy Mihály, A napisten oltáránál. Pesti Hírlap 1886. 231. sz.
949. Paur Iván, Lovagok temetője Csorna-Csatáron. (Arch. Ért. 319—

323.1.)
950. Sebestyén Gy., Az őskor története. Ism. rf. Bp. Szemle 97. sz.

146. 1. _________
42*
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6 4 4 REMÉNYT EDE.

VÁLASZ NÉMETHY GÉZA ÚB BÍRÁLATÁRA .♦)

Minden irodalomban megvan az az analóg tünemény, hogy a köl
tők as általános nyelvjáráson kívül a czélnak 8 tartalomnak megfelelő* 
lég más dialectusban is írtak. így a tragikusok kardalai dórok, részint 
ezen nyelvjárás hangzatos volta miatt, részint azért is, mert a régi dór 
rituális karénekekből fejlődtek ki s a kar többnyire a népet képviseli, a  
dórnak pedig határozott régies és népies jelleme van az ioni és attikai
val szemben. Modern költők is, mint Hebel az Alemanische Lieder-ben; 
Goethe, Dickens s nálunk Petőfi is használnak népnyelvjárást, hogy a  
nép emberét nyelvében is utánozzák. Mindeniknek van egy fő nyelv
járása, melyet magáénak vall, a másikat csak kivételesen és alkalmi 
okokból használja.

Theocritos anyanyelvjárása kétségen kívül a syracusai dór, mely 
irodalmilag is művelte tett. Osmerte ő a többi dialectusokat is, hisz. 
néhány alakjait korábbi műveiben consequenter alkalmazza. Nem ia 
állítom tehát, hogy Th. kezdetben csak dórul tudott, hanem azt, hogy 
kezdetben csupán idylleket és mimusokat írt. Mindkettőt dór dialectus- 
ban kívánta bármely művelt közönség olvasni; az idylleket azért, m ert 
a siciliai dór pásztorok bucoliasmosait adták elé művészi formában, a  
mimusokat szintén, mert ennek legrégibb művelői a siciliai dórok, külö
nösen Saphron, valának. Legjellemzőbb a 14. és 15-ik, az alexandriai 
publikum számára írt mimus, a hol ő mint tősgyökeres syracusflsi költő 
akart feltűnést kelteni s ezért minden idegen alak nélküli dórban írta. 
Ez úgy látszik nem volt elégséges, hogy belőle népszerű, pláne udvari 
költő legyen; rá kellett fanyalodnia arra is, hogy epicus műveket s 
panegyrikus költeményeket írjon a nagyokhoz pártfogásuk s anyagi 
támogatás elnyerése végett. Ilyen a 16-ik, Hieronhoz, s a 17-ik, Ptole- 
meoshoz. A kétségen kívül korábbi 16-ikban azt látjuk, hogy ez még 
túlnyomóan dór, a későbbi 17-ik ugyancsak panegyrikus költeménynyei 
szemben. Ha e szempontból vizsgáljuk epicus költeményeit, a 24 ik» 
mely bizonyára tőle ered, tartalmaz elég dorismust; a 22-ik és 26-ik 
pedig nem. Ezen utóbbiak nemcsak nyelvjárásban, de előadásban is as  
akkor uralkodó epicus költemények sablonjára vannak írva s eredetisé
güket tartalmilag csakis az idyllikus scenák és leírások előfordulása 
tanúsítja. A 24-ik okvetetlenül koraibb, a cselekvők s beszélők benne 
élettel teljesebbek, az egyénileg jellemzetes még érzik, a két későbbinek 
homericus sablonszerű alakjaival szemben. Az ismétlődő fordulatok

*) Felolvastatott a Philol. társ. márczius havi gyűlésén.
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benne még csaknem oly gyakoriak, mint bucolicus fiatalkori költemé
nyeiben, pl. I o t 1 ti jíoi xatá 5ü)tta vetótepov, Sort ,  <p£X’ ávSpwv.

S v o t a d* *Aji/pttpócov..............
i v a r a ,  icóSsoatv...........
á v o t a t é  §(iűs< ... ....................
s 5 8 s t* é(iá ppécpsa...................
s 8 8 e t ’ éjiá ip o /á ...................
ÍX^tot sóváCota&e xat $X(3toi áa> iSolvs:

06 d- é i <ó ?cot(ijjv, tö (i£aá(j.ppivov 06 & é (jl t <; ájiív. 
X c írott táv voji/páv, X ̂  <; aforó)U . . . .
S 8 ó t i  tö (jít ó̂ptajjia, & 8 ó 8 s xai tó . . .
ifi v o v tot> poötai, atftóXot ^ v $  o v ...........
í p i ce xoz' *18avf í p x e  írót* ’ATXíarqv . . . .

Tehát ebből is látjuk, hogy a 24-ik azaz a dorious a régibb s a 
*22-ik és 26-ik, vagyis az epicusak a későbbiek. Látjuk, hogy ő a műfaju
kat változtatta, de egy és ugyanszon műfaj korén belül az előszeretettel 
használt dórról csak átmenettel ment át az epioushoz. így a többi, a 
hymnicus és egyéb genrebe tartozó költeményeinél is valószínűleg chro- 
nologiailag régibbek azok, melyek több dór formát tartalmaznak. Lát- 
haljuk, hogy Th. egyénileg fejlődött s nem épen úgy tett mint Oallima- 
-chos stb. Ha anyagi segélyre nem szorul, megmaradt volna ő mindig 
-dór nyelvénél és a bucolicus genrenél. Ismerte a többi nyelvjárást, de 
csak akkor és annyiban alkalmazta, a hogy a műfaj követelte. Tekint
sük a 12-ik, tisztán ión lyrikus költeményt, későbbi korba kell azt ten
nünk a túlzott szerelmi érzelmességnél fogva, mint a reális színekkel 

:festett dór nyelvű bucolicus költeményeket. Ez a 12-ik idyll szakasztott 
•olyan, mint a görög anthologia erotikus, az alexandriai korból való ter
mékei ; mint lehettek Callimachos szerelmi elegiái, melyeket Tibullus, 
Propertius stb. utánoztak. Ez is dorismus nélküli és azt látjuk, hogy 
’Theocritosnak azon korából való, midőn az alexandriai irány befolyá
solta, tehát későbbi. Hogy a 7-ik idyllt nem írhatta jóval későbben cos-i 
tartózkodása után, azon Némethy úron kívül eddig senkisem kételke- 
kedett. Az első 7 bucolicus költemény pedig egészen egykor, egy ifjú 
.kedély termékei s az első 6, ha nem is az általa a 7-ikben említett, neki 
hírt szerző költeményeivel azonos, de azoknak bizonyára hasonmása; 
sőt az is valószínű, hogy azonos, mert bennfoglalják a rómaiak által 
utánzott helyeket, tehát bizonyság, hogy több efféle műve nem létezett. 
A 7-ikben látjuk, hogyan szenved a szerelmes Aratos s igen természe
tes, hogy körülbelül ugyanazon korban intézte hozzá a 6-ikat, kimuta-

Y. ö. az első idyllben előforduló anaphorákat.
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tandó, hogy még a bamba Gyclops is le tadta rázni a szerelem, nyűgeit* 
E kettő összefügg s annyit állíthatunk legalább, hogy keltük közel egy 
időbe való. A 28-ikat (̂ XaxáTrJ közvetlenül miletosi útja előtt írta, mert 
miletosi kedveseinek az ő nyelvükön kívánt írni s midőn már ott volt, 
költötte a 29-ik és 30-ik, a valódi aeol lyrikusokhoz méltó lángoló sze
relmi költeményeket. A kis-ázsiai műfajt az odavaló tájnyelven írta s- 
pedig azon korában, midőn már a dórt épen nem használta s magát 
teljesen vissza tudta tartani annak belekeverésétől. Csak elég bizonyíték 
arra nézve, hogy ezeket aggkorában írta, hogy ilyesmi; xpovevdotepoi 
. . . . ipí^a; Xeuxá; oi auvi'ija&t 8rrt o&prj; íx xpotáeoi*, vagy pedig uf( 05. 
táv íőíav r.éXwv. A görög pedig, ki még ősz hajjal is tánczolt és szeretett, 
bizonyára nem gondolt halálára és fiatal kedveséhez bármikor, még 
aggkorában is mondhatta a 29-ik idyll 31—34. sorait. Kétségtelen az is, 
hogy a 29. és 30-ikat egy és ugyanazon szerelemtől szenvedve, aggkorá- 
bán írta, midőn már lerázta az Alexandriában obiigát homerszerűség, 
sentimentális pathosz és ión dialectus békóit.

Dr. iQ. R e m é n y i J£d b .*)

VARIAE LECTIONES.

LXYII. Cod. Bern. 236. f. 68* col. 2. ezt a glossát olvassuk: 
Feratas crudes ! contos ferro praefixos.

Hagen, Gradus ad criticen 57. lap. crudes-t sudes-re akarja vál
toztatni. Mint már Var. Lect. XVII. (közlönyünk III. 254—5. lap) bebi
zonyítottam, ez a berni kézirat Vergilius-glossákat foglal magában. 
A miénk is az, még pedig az Aen. V. 208. versére czéloz, mely így szól:

ferratasque trudes et acuta cuspide contos.

Ugyanezt idézi Isidorus Őrig. XVTII. 7, 3 : Trudes amites sunt 
cum lunato ferro, quas Graeci dicunt aplustria. Trudes autem ab eo, 
quod trudunt et detrudunt. Virgilius :

ferratasque trudes.
Világos tehát, hogy glossánk lemmája nem ferratae sudes, hanem : 

Ferratas trudes.
P. T. E.

*) Ezzel a vitát részünkről befezettnek tekintjük. Szerk.
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A HAZAI CLASSICA PHILOLOGIA 1879—83.
Pótlék Hellebrant Árpádnak e Közlöny e. i. 4. füzetéhez közölt könyvészeti

közleményéhez.

Aristophanes. Vertes Ignácz. Aristophanes lovagjai. (Erdélyi Fi
gyelő. EL évf. 13., 14., 15., 16. szám.) 1880.

Catullu8. Hegedűs István. Catullusból. [lile mihi pár essé . . . 
8appho után] (Erdélyi Figyelő. H. évf. 24. szám.) 1880.

Euripides. Szamosi János. A női jellemek Euripides tragoediáiban. 
[Székfoglaló a Kemény Zsigmond Társaság 1880. május 2. ülésében] 
(Erdélyi Figyelő. II. évf. 21., 22., 23., 24., 25. szám.) 1880.

Homeros. Veress Ignácz. A homerosi hős. (Erdélyi Figyelő. II. évf. 
21., 22., 23., 24., 25. szám.) 1880.

Terentius. Koncz József. A fivérek. (Megelőzi külön czímmel) Teren- 
tius [Adelphi] Fivérek ozímű színművének rövid kivonata. (Erdélyi 
Figyelő. II. évf. 8. szám.) 1880.

K is p á l  M ih á l t .

Általános. Dr. Csengeri János. Az iskola klasszikusai. (Kőzépisk. 
Szemle. I. (1882.) 297—301.1.

Gerevics Guszt. A kezdők latinnyelv oktatásához, (u. o. 453—
457. 1.)

Spitkó Lajos. Az indogermán összehasonlító nyelvészet újabb irá
nya és Meyer Gusztáv görög grammatikája, (u. o. 106—121. 429—439. 
653—664. 1.)

Görög írók. Anakreoni dalok. Ford. Bedőházi János. I. Ha bort 
iszom; II. A lánykához ; III. A szerelem fáradalma (u. o. 440. 667. 1.)

Anthologia. Görög lantosokból. Arkhilokos. Ford. dr. Boros Gábor, 
(u. o. 667.1.)

Gyöngyfüzér Philemon görög classicusból. (Meineke Frag. Gom. 
Grflec.). Ford. Pajer Mihály. (Magyar Állam. 1880. 20. sz.)

Aischylos. Agamemnon. Ford. Kollmann Gyula. (Középisk. Szemle.
I. 218—220. 280—284. 597—600. 1.)

Aristophanes. Ford. Arany J. Ism. Magyarorsz. s Nagyvil. 1880.
18. sz. — Hon. 1880. 99. sz. — Kont I. Pesti Napló. 1880. 94. sz. — 
—e. Magyarország. 1881. 74. sz. — IH. köt. Ism. Névy L. Ellenőr. 
1881. 49. sz. — Pesti Napló. 1880. 3. sz.

Aristophanes Lovagjai. Veress I. (Erdélyi Figyelő. 1880. 13—
16. sz.) Aristophanes «Madarak» czímű vígj.-ból. Ford. Latkóczy M. 
(Magyarorsz. s Nagyv. 1876. 36. sz.)

A magyar Aristophanes glossariumáról. (Főv. Lap. 1881. 62. sz.)
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Euripides. Szamosi I. A női jellemek Euripides tragoediában. (Érd. 
Figy. 1880. 21—24. ez.)

Herodotos műveiből szemelvények. Riadta Dávid I. — Ism. K. 
(P. Napló. 1881. 74. sz.)

Hetiodos. Néhány töredékes keresztény gondolat Hesiodos Theogo- 
niájához. (Magyar Állam. 1881. 213. 215—217. sz.)

Homeros Odyssea. I—ÜL ed. Ábel J. (Ism. P. Napló. 1881.
152. sz.)

Homer. Az Odysseából. Ford. dr. Boros 6. (Középisk. Szemle. I . 
513—515.1.)

M. Homer. (Békéemegyei Hiradó. 1879. 32—34. sz.)
Veress I. A homéri hős. (Érd. Figy. 1880. 21—24. sz.)
Váry Gellért. A Homérosz korabeli műveltség. (Magy. Korona.

1877. 93. sz.)
Pindaros. Az első olympiai óda. (Aeol hangnem.) A szurakuzai 

Hieronnak, ki lóversenyen győzött. Ford. Hegedűs I. (Középisk. Szemle.
I. 129—132.1.)

SoTphokl.es. Tragédiái. Ford. Csiky G. (Ism. Egyetértés. 1880.
42. sz.)

Brankovics. Antigoné első előadása 2240 év előtt. (Temesi Lapok.
1880. 101—104. sz.)

Collins Sofokles. Életrajz. (Ism. P. Napló. 1881. 105. sz.) 
Theokritos idylljei Bászel A.-tói. — (Ism. Fináczy E. Hon. 1880.

275. sz. — Dr. Schw. N. Pest. Joura. 1881. 343. sz.)
Thukydides az athéni pestisről. Dr. Molnár A. (P. Napló. 1879.

33. sz.)
Thukydides beszédei. Bászel A.-tól. — (Ism. Spitkó L. Középisk. 

Szemle. I. 232—236.1.)
Tyrtaios. Harczi ének. Görögből Fináczy E. (Végvidék. 1883.

30. sz.)
Görög nyelv. etc. Szamosi. Görög olvasókönyv. 1882. Ism. Spitkó 

L. (Középisk. Szemle. I. 149. L)
Görög tört. rég. etc. Nagy Sándor. (Békésmegyei Hiradó. 1880.

7. szám.)
—r.— Az ó-görög zene. (Egyetértés. 1880. 63. sz.)
Schaubert Ö. A görögök festészete. (Erdélyi Hiradó. 1877. 57—

59. sz.)
Spárta. Lykurg. Töredék-rajzok a történelemből. (Borsod. 1880.

5. szám.)
Spitkó L. Schüemann Trója romjain. (Alföld. 1881. 102—104.

szám.)
P. Szathmáry K. Herakles mondája. (Sárrét. 1880. 5. sz.)
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Latin írók. Anthologia Latina. Ed. Pirchala J. Ism. Csengeri J. 
(Középisk. Szemle. I. 308—310.1.) — K. (Pesti Napló. 1881. 74. sz.)

Caesar. Sterba János. Jnlins Caesar hídja a Bajtoán. (Pécsi Figyelő. 
1878. 8. sz.)

Jnlins Cffisar. (Békésmegyei Hiradó. 1880. 7. sz.)
Catnllból. I. Veréb. Ford. Csengeri J. (Magyarorsz. s Nagyvilág.

1878. 26. sz.)
Catulluíból. Idyll. Az ékesszavú Arrins. Hazatérés. Ford. Csengeri 

J. (n. o. 1880. 5. sz.)
Catullus versei. Ford. Csengeri J. — Ism. Kont I. (P. Napló. 1880.

162. sz.)
Horatíi Carmina. Kiadták Malmosv-Bartal. Ism. K. (P. Napló.

1881. 74. sz.)
Horatius. Hl. 9. Szabadon ford. Jakab Ö. (Középisk. Szemle. I.

217.1.)
Horatius. Sallustius Crispushoz. A fösvények ellen. (18. óda). 

Ford. Jámbor P. (Középisk. Szemle. I. 442. 666.1.)
Horatius I. 4. Ford. Kozma A. (Vasára. Ujs. 1881. 26. bz .)  

Horácz. és Ovid. (Képpel.) —á—r. (u. o. 1881. 29. sz.)
Horatius élete és költeményeinek időrendje dr. Bászel A.-tól. 

(Középisk. Szemle. I. 330—349. 415—429. 494—513.1.)
Berzsenyi és Horatius. Csengeri J. (u. o. 585—597.1.)
Livim . XXI. XXH. könyve. Kiadták Bartal-Malmosy. Ism. K. 

(P. Napló. 1881. 74. sz.)
Plautus «Miles Gloriosu8*-ának első felvonása. Fordította Csiky 

Gergely. (Középisk. Szemle. I. 362—366.1.)
Propertim  Elégiáiból. I. 6. II. 9. Ford. dr. Csengeri J. (u. o. 441. 

664—666. 1.)
Sallmtius De Conjur. Catilinae etc. Kiadták Bartal-Malmosy. Ism. 

K. (P. Napló. 1881. 74. sz.)
Terentiu* (Adelphi). Fhérek czímŰ színművének rövid kivonata. 

(Koncz J. ford.) (Érd. Figyelő. 1880. 8. sz.)
Tibullus. Betegen. (I. 3). Ford. dr. Csengeri J. (Középisk. Szemle.

I. 51—53.1.)
Virgil negyedik pásztori éneke. Ford. Jámbor Pál. (u. o. 515.1.) 
Latin szótár. Németh. Latin-magyar zsebszótár. 1882. Ism. —r. 

(Középisk. Szemle. I. 310—311.1.)
Veress I. Lat.-magy. szótár. 1882. Ism. Putnoky M. (u. o. 692—

697.1.)
Római tört. éB rég. Lipp V. A császári Bóma. Jellemrajz. (Vas

megyei Közi. 1881. 16. 17. sz.)
Pompeji pusztulása. (Kecskeméti Lapok. 1879. 41. 42. sz.) —
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Pompeji u, Herculanum. (Pester Lloyd. 1879. 264—266. sz. és W e r-  
schetzer Gebirgsbote. 1879. 40—46. az.

Straub J. Die römieche Frau, ihre 8 telin Dg in dér Familie u. im  
Ha őse. (Pressburg. Zeit. 1881. 41. reg. sz.)

Vécsey T. Marcellus, Aleó-Paimónia kormányzója. (Ellenőr. 1881.
254. sz.)

Wutz A. A római nevelés és oktatásügy. Ism. Csatáry. (Ált. T a n 
ügyi Közi. Arad. 1881. 21. sz.)

Hellebbant Ákpái>.

VARIAE LECTIONES.

LXVin. Anth. Pál. VII. 240 ’Â íov így szól:
xa't Ysvétav toö vépífe, xal aftvojia, xai ^^óva cpwvei, 

atáXa, xai Ttoíof. xrjpi őajJLsi? e&avev.
TcatT̂ p {iiv ílpíapio?, 7 a §’ ^Xtov, oŐvofia 5* "'Extwp,

<Jj ’vsp onép 7rátpa<; 8* &\ezo {Jtapvá{ievo<;.

Magyarul:
Hogy ki van itten alant, a nemét, a nevét, a hazáját 

Hirdesd, síremlék, s micsoda vége vala.
Atyja bíres Priamos, hóna ílion, a neve Hektor:

A haza üdvéért küzdve bukott el a hős.
A harmadik sor az eredetiben jambussal kezdődik spondeus helyett. 

Hogy itt romlás esett a szövegen, mindenki látja; de javítani még senki 
sem javította. Gyakori eset a szövegmásolás történetében, hogy a szo
katlanabb, választékosabb, költői szót a közönségei prózai szóval helye- 
tesítik. Mi állhatott itt eredetileg, azt az Anth. Pál. VII. 164. szavai
ból sejtem, mely epigramma szakasztott ilyen kérdő s felelő forma mint 
a miénk. Első két sora így szól:

4>páCe, YÓvat, -yevsTÍjv, Svo^a, ^ftóva. KaXXiTéXTjc jiév
6 onstpa?. npTf)£(i> ő’ oövo|iá. ff) £á[ioc.

Ennek az útmutatása szerint bízvást így írhatjuk azt a hibásan 
hagyományozott hexametert:

a ít s í p a <; jiév Ilpta^o*;, yá ö5 'IXtov, oSvofia 8* ''Exrwp.
P o n o ri T h e w r e w k  Em il .
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HAZAI  IRODALOM.

Götz von Berlichingen magyarúl.
A ki magyar irodalomtörténettel foglalkozik, fölötte sajátságos

nak fogja találni azt a rendszert, mely nálunk a fordítások terén ural
kodik. Azaz ne is beszéljünk rendszerről, a mi éppen 6ehol sincsen; 
hanem inkább ama módról, mely eddig a hazai fordításokat befolyásolta.

Régente, a Kazinczyék korában, a megjelent művek jó részét for
dítások képezték. Nevesebb írók sem találták lealázónak, ha az idegen 
klasszikusok tolmácsolására vállalkoztak. E jelenségnél mi sem termé
szetesebb ; minden irodalom, mely az eredeti művek termelésére még 
nem eléggé kifejlett, fordításokra támaszkodik. Kevés fáradsággal, n agy oh - 
bára külső eszközökkel kitűnőt nyújtani: mindig csábító marad azok 
előtt, kik maguk még nincsenek abban az állapotban, hogy kitűnőt 
írhassanak. Természetes, hogy a régi fordításokban nem sok volt a 
rendszer; kiki azt fordította, a mihez éppen hozzáfért s a mit legköny- 
nyebb volt elvégeznie. Később, hogy az irodalom egy kissé fejlődésnek 
indult, megkevesbedtek a fordítások; a kiadók inkább haz9i műveket 
nyújtottak, ha nem is éppen oly kitűnőket. Ellenben most, hogy a 
modern czivilizáczió a magyar irodalmat is átlengi, újólag nekilendült 
a fordító had, s újabb fordítások látnak fölös számmal napvilágot. De e 
fordításoknak már nem az a szülő anyja, a mi a Kazinczyék korában; 
nem a lelkesedés, s az a vágy, hogy az irodalom gazdagodjék; ma a 
kiadók nagyobbára regényekkel árasztják el a könyvpiaczot, melyeket a 
szerzők autorizálása nélkül s kevesebb költséggel adhatnak ki, mint az 
eredeti műveket. Nagyon természetes, hogy válogatás — az ilyen czél 
mellett — nem igen történik; elég, ha a közönség kíváncsisága fel van 
ébresztve az ilyen művek iránt s tisztességes haszonnal kél el a kiadás. 
Más czél nem irányadó. Az a rendszeresség, mely más nemzetek irodal
mában az idegen klasszikusok megismertetésében nyilvánúl, nálunk 
majdnem egészen hiányzik. Azért mondom majdnem, mivel csekély kivé
tel mégis van ; a két legkiválóbb klasszikus: Shakspere és Moliére meg
ismertetésében. De hol vannak a világirodalom egyéb klasszikusai ? Hol 
az ó- és középkor irodalmának színe-java ? Hol vannak az újkor láng
elméi ? A felelet szomorú : sehol. Némelykor, a lapok irodalmi rovatai
ban fölmerül ugyan a kőnyomatosok tengeri kígyója, hogy ez vagy az a 
klasszikus nem sokára megjelenik; jeles tudósunk X. vagy Y. az utolsó 
simítást eszközli munkáján ; de a hír után ismét csend lesz mindenütt, 
b a végső simítás — úgy látszik — az idők végéig sem következik be. 
Valósággal úgy vagyunk, mint a vakok; egyre csak hallószervünknek 
vesz8zük hasznát; de látni soha sincs alkalmunk. Olyan művek sínese-
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nek meg hazai nyelvünkön, melyeket már a legszegényebb irodalmak is 
felmutathatnak. Pedig fejlett, modem irodalmat csak úgy tudok elkép
zelni, hogy az, a modern termelés mellett, az összes klasszikusokat is 
felmutathassa. S ehhez valóságos rendszeresség kell s határozott ambi- 
czió. Természetes, hogy azt a magányosok — sem erkölcsi, sem vagyoni 
tekintetben — nem fejthetik úgy ki, a hogy a társulatok és az akadémiák. 
Nálunk nincs határozott programm; csak imitt-amott jut valakinek az 
eszébe, hogy, más dolog hiányában, fordításhoz fogjon. Természetesen 
a fordítás is olyan; de az eredmény is, melyet felmutathatunk.

Hogy Goethe a világirodalom elsőrendű klasszikusaihoz tartozik : 
azt talán nem szükséges bizonyítanom. S ha jól megfontoljuk: van-e 
tőle valamink ? A régibb írók közül buzgólkodtak néhányan átültetésé
ben ; első sorban Kazinczy, néhány csekélyebb értékű (művel ;l) Hoblich  
Márton, a Berlichingeni Götz-czel (ez csak kéziratban maradt fenn), 
Koszta József «Az iQú Verther gyötrelmei*-nek terjengős fordításával ;*) 
de ugyan van-e, ki e fordításokat ma olvasná ? s ha volna is, hol lehetne 
azokat megtalálni ? Ott a Kis János Ifigeniája, de ugyan van*e valaki, 
a ki azt manapság az eredeti hangulatával élvezhetné ? A főbb művek 
közül alig jelent meg valami régebben. A forradalom utáni összes te r
melés se sokkal több ennél. A Dóczi Faustja, ez a nagyobbára sikerült 
mű ; melyre azt az obiigát kifogást sem akarom használni, hogy nem 
magyaros ; a Nagy István józan Faust-fordítása, melyet senki sem állít 
az eredetivel párhuzamba; Szigligeti Egmontja, mely a ezinpad szá
mára van hevenyészve; Hegedűs István Hermann és Dorottyája, mely 
erőszakolt alexandrinjeivel el sem bixja képzelteim azt a bájt, a mi az 
eredeti minden során elömlik; s végül a Szász Károly két kötete, mely 
a Goethe kisebb költeményeit tolmácsolja. Ismerjük el, hogy ez sok 
tekintetben sikerült munka, — de aztán nincs több, a mit fölsorolha
tunk. Töredék, csupa töredék mindenütt; nagyreményű kísérletek, 
melyekkel a fordítók váltig tfoglalkoznak* (legalább úgy olvassuk néha 
napján), de melyek soha sem kerülnek napvilágra. S ha fölteszszük (de 
meg nem engedjük), hogy az előfordult fordítások mind jók s a czélnak 
megfelelők, de hol vannak a Goethe egyéb müvei, melyeket az egész 
világ olvas és bámul: a Wilhelm Meister, Torquato Tasso, Beinecke 
Fuche, Götz von Berlichingen, hogy a többit, melyek nem kevésbbé 
méltók a fordításra, ne is említsük ?

Bizonyára szomorú dolog mindez s helyén van, ha fölemlítjük; 
bár tényleges haszna alig lesz valami sok. Nálunk a panaszok, hogy az

J) Clavigo. Stella. Testvérek. Római Cameval.
*) Az ifjú Verther stb. Fordította az eredeti kiadásból Koszta József. 

Esztergom, Beimel Józsefnél 1827. Csokonai jeligéjével.
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obiigát frázist használjuk a «pusztában kiáltó szavai*, elhangzanak, a 
nélkül, hogy volna valaki, a ki meghallaná.

Mindennek elmondására egy kis füzet megjelenése adott alkalmat, 
mely a Gyulai Pál Olcsó Könyvtárában (200. szám) látott napvilágot. 
Czime: Berliehingmi Gottfried a vaskezű dramatizált története. Irta 
Goethe, Fordította Balta Mihály.

Ezeknek az Olcsó Könyvtárbeli füzeteknek valóban nagyon szá- 
nalomra méltó sors jutott osztályrészül. Megjelenésüket alig hogy tudo
másul veszik; a lapok csak czímeiket jegyzik fel, s arról, hogy mit tar
talmaznak : még csak tudomást sem vesz az illető recensor. Pláne a 
komolyabb művek nem is kelnek valami jó l; s így a szerző, ki egy kis 
ambicziót is helyezett művébe (arról nem tehet, hogy az Olcsó Könyv
tárnál más kiadója nem akad) beérheti azzal, ha könyve kikerül a sajtó 
alól; de hogy — nehány lelkes középiskolai tanáron kívül — el is 
olvassa-e valaki: az már a kétséges emberi dolgok közé tartozik. (A dolog 
mégis sokkal jobban áll, mint a szerző gondolja. Szerk).

Götz von Berlichingennek, tudjuk, három kiadása maradt az 
utókorra. Az első 1771-ben keletkezett, de csak a költő hátrahagyott 
iratai közt jelent meg 1832-ben (ennek még Gottfried von Berlichinyen 
volt a czíme); egy lelkesen, öntartóztatás nélkül irt mű, melynek héza
gosságait majdnem elfeledteti az a szenvedély, mely minden sorából 
kiérzik. A második 1773-ban került nyilvánosságra, s létrehozó oka 
az az elégedetlenség volt, melylyel a költő néhány barátja az első kidol
gozás újdonságát fogadta; s végül a harmadik átdolgozás a színpad 
számára, s ez 1804-ben bocsájtatott napvilágra. Volt még egy újabb 
színpadi kidolgozás; de sőt a koros Goethe még később is tőn kísérlete
ket, hogy ifjúkori drámájával foglalkozzék. Alakját és czímét is megvál
toztatta művének s így adatta elő Weimarban ; nem mintha így jobb 
lett volna, hanem mivel jól esett neki, hogy ifjúkori szerelmével bibe-

Bállá Mihály az első kidolgozást választotta fordításához. Hogy 
miért az elsőt ? azt nem bíijuk eldönteni. Tagadhatatlan ugyan, hogy 
az 1771-iki műben sok a megragadó jelenet; s a költő a későbbi kiadá
sokban könyörtelen szigorral csonkította meg drámáját. De viszont azt 
senki sem tagadhatja, hogy a második kidolgozás szervesebb egészet 
képez, mint az első; egészen' fölösleges jelenetek, melyeket a költő szen
vedélye diktált, kimaradtak, s a cselek vények indokolása alaposabb. 
A mű későbbi kritikusai csaknem mind ebben a véleményben vannak. 
Hettner — bár a czigányok fölléptét s a Metzler és a Helfensteini Ottó 
neje közötti jelenetet bámulatosnak tartja — a második kidolgozás 
művészibb fölényét mégis elismeri. Schmidt Julián, bár az első kidolgo
zás néhány szép részét (különösen a birodalmi gyűlés jellemzését)

lődhetik.
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nagyon sajnálja: de azt kétségtelennek tartja, hogy a második kidolgo. 
zás sokkal kerekdedebb és egységesebb. Tagadhatatlan, hogy az 1771-iki 
kiadás inkább egyes képek sorozatát nyújtja; s ezt maga a költő is e lis 
meri, midőn művét á Berlichingeni Gottfried dramatizált történeté-nek 
nevezi. Bár a Bodmer gú.nyos kifakadásait nem is írjak alá, de azért egy  
kis részben mégis jogosultnak találjuk azt a kétségen kívül malitiosus 
megjegyzést, melyet Sulzerhez intézett: hogy a műben a hős életéből 
egy tuczatnyi fontosabb esemény van egymás mellé állítva 8 minden 
vakolat nélkül összeépítve.*) Szóval a  második kidolgozás fölénye szinte, 
kétségtelen, a hogy azt minden kritikus s minden fordító elismerte. 
Walter Soott klasszikus fordításában ezt a kidolgozást adta; s ezt ad ta  
az a két franczia átültetés is, mely csak néhány hét előtt látott Páris
ban napvilágot: a Chuquet-é, s a Lichtenberger Ernőé. Pedig ez az 
utóbbi nagy tanulmányok után látott napvilágot s a legjobb német 
kiadásokkal fölér.

Mindezt csak annak indokolásául hoztuk fel, hogy mi a fordító 
választását nem tartjuk szerencsésnek. Bennünket nem győz meg az, a  
mit az Előszóban választása védelmére felhoz; s helyesebbnek tartottuk 
volna, ha fáradságát a második kidolgozás átültetésére fordítja. De hát 
ezen most már nem lehet segíteni; b azért fogadjuk az első kidolgozást 
is szívesen; hiszen az i8 oly mű, mely a Goethe lángszellemének min
den vonását magán viseli, s igaz élvezetet szerez olvasóinak.

Hogy % mű átültetése nagy fáradságot okoz annak, ki sikerrel s 
ambiczióval akarja beváltani feladatát: az szinte kétségtelen. A Goethe 
erőteljes, kifejezésteli nyelvét megközelítőleg visszaadni: bizonyára oly 
érdem, mely teljesen méltó a dicséretre. S a Goethe csodálatos nyelve
zete egy művében sem szembetűnőbb, mint a Berlichingeni Gottfried- 
ben. A pathos, a gúny, a szenvedély oly erőteljesen csendülnek meg 
benne, mint kevés későbbi munkájában. És ismerjük e l: a fordító min
dig sikerrel felelt meg feladatának. Minden sorából kiérzik az az ambi- 
czió, melylyel munkáját elvégezte. S a mű néhány jelenetében: a biro
dalmi tanács leírásánál s a czigányok föllépténél, a fordítást szinte az 
eredeti hatásával olvashatjuk. Böviden: a magyar fordítás mindenütt 
hű, jellemzetes és lendületteljes.

És nem érdem-e ez ? Midőn a Goethe egy remekművével gazda
godik irodalmunk, nem volna-e helyén, hofcy a lapok legalább nehány 
sorban tudomást vennének a dologról ? Az legyen-e az ambicziózus 
fordító jutalma, hogy még csak föl se említsék munkáját ? Ez az eljárás 
valóban megrovást érdemel. Mert a Goethe egy klasszikus darabjának

*) Goethe-Jfthrbuch V. Crneger: Bodmer über Goethe 1773—82.
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átültetését éppen oly hallgatagon fogadni, mint valamely rossz franczia 
regény fordítását: ez már több, mint közöny, ez már könnyelműség.

Vannak íróink, kik nem annyira önálló nagy művekkel gazdagí- 
ták irodalmunkat, mint inkább összob működésekkel szolgálták hazánk 
érdekeit; kik nem annyira saját eszméikkel tűntek föl, mint inkább a 
másoktól átvett eszmékért szálltak síkra; kik nem egyesíthették egy 
pontra összes tehetségöket s szorgalmukat, hanem figyelemmel kisérve 
az áramlatot, mindenütt ott segítettek, hol a siker legkétesebbnek tűnt 
föl előttük. Guzmics Izidor ezek közé tartozott. Mint szerzetes pap élénk 
részt vett a vallási irodalom fejlesztésében, nemes lelkesüléssel, szinte 
rajongással küzdött az unió eszméjéért; mint magyar író Kazinczyval 
volt benső barátságban, a kinek a nyelvújítási harezban zászlaja alá 
esküdött; s mint a classicai műveltségnek nálunk egyik elsőrangú kép
viselője, hellén tanulmányaival legelsöbb irányozta a közfigyelmet a 
görög irodalomra s művészetre. Egyszerű, csendes, de megelégedett s 
boldog életet élt, rendtársai, barátai s nagyszámú tanítványai szereteté- 
ben találva jutalmat küzdelmeiért s ama gyanúsításokért, a melyekkel 
pályája kezdetén illették.

Mióta a XVI. és XVII. százact vallási villongásai lezajlottak s a 
nemzetiség küzdelme háttérbe szorítá a theologiai vitákat: alig volt 
valaki, ki több lelkesüléssel és kitartással, mélyebb tanulmánynyal és 
erősebb hazafiúi érzéssel újította föl e vitákat nem annyira a hitbeli 
igazságok védelmére, mint inkább a nemzeti szellem erősbítésére, — 
mint Guzmics. De mily különbség e vallási viták közt, a melyeket több 
mint kétszázad választ el egymástól! Akkor mind a két fél túlzóan védte 
a maga igazát, büszkén villogtatva a gúnynak még legerősb, legdurvább 
fegyvereit is, BŐt, ha kellett, tűzzel-vassal pusztítva egymást a — hit
beli meggyőződés, az — igaz leten nevében. Akkor a theologiai furor a 
legvadabbul tombolt s a hideg vizsgálódás, megfontolt okoskodás helyén 
a szenvedély viharzott a maga végletességében, iszonyaiban. Akkor a 
legsujtóbti átok hangzott a hitvitázók ajkairól, kétfelé, sőt háromfelé is 
osztva a nemzetet, hogy annál gyöngébb, erőtlenebb legyen a veszély- 
lyel szembeszállani. Most mindenütt higgadtság, megfontolás, szelídség 
s a tárgyhoz illő méltóság, sehol vak düh, indulat, szenvedély. Minde
nütt bizonyos nemes önmérséklet, őszinte meggyőződés, sehol nyerse
ség, maró gúny. Nem hogy megingatnák a nemzet egységét, sőt inkább 
a nemzet egyesítését, az egyetértést tűzik ki főczélúl, a melyért vallási 
elveik merevségéből is hajlandók volnának engedni itt-ott, mert a hit
beli igazságok is a nemzetiség szolgálatába látszanak szegődni, mint a

Veszprém. SZOMAHÁZT IőTVÁN.

Guzmics Izidor életrajza. írta  Zoli vány L. Irén. Budapest. 1884.
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hogy az irodalom, a költészet, a társadalmi mozgalom szolgálatába sze
gődtek.

Valóban, bármilyen mélyen meg volt győződve Guzmics vallási 
elveinek igazságáról, bármilyen fáradhatatlanúl küzdött egyháza érde
keiért : nem lelkesült annyira semmiért, mint a nemzet egyesítéséért, a 
vallási unióért, mert azt hitte, hogy a hitében egygyé vált nemzet hala
dása, műveltsége, fönnállása már ezáltal biztosítva van. «Én minden 
embernek tisztelem meggyőződését — írja Szikszainak — valameddig 
azt ártatlannak lenni vélem; de szeretném az ellenkezőről meggyőzni, 
ha meggyőződését hibásnak találom. Sőt azt, a ki tévelygésben vagyon, 
de ő ezt nem tudván, lelkiismerete szerint keresi az igazságot, kész lévén 
azt elfogadni, mihelyest feltalálja: anyaszentegyházammal együtt lélek
ben katholikusnak is tartom. De itt nem egyes személyről van szó, 
hanem egész keresztény felekezetekről, melyek egymásnak nem kevés 
bajt, akadályt szereznek. Hogy ezek egy hazában egyezzenek meg, a hazá
nak boldogsága kívánja.*

Zoltvány helyesen vizsgálja az egész eszmét keletkezésében, fej
lődésében 8 küzdelmében, feltárja egész irodalmát, s bár az egyes néze
tek, elvek fölött nem mindig tud elég tárgyilagosan Ítélni, a mitől néha 
ösztönszerűleg tartózkodik is : oly kevéssé puszta dicsőítője hősének, 
mint szigorú kritikusa. Az unió-mozgalom kellő közepébe állítja Guz- 
miceot; részletesen, szinte minutiosusan s nem egyszer bőbeszédűleg 
időz egy-egy kevésbbé nevezetes pontnál, de alaposan és gondosan gyűjt 
össze minden adatot, a melyek hősét jellemzik. Jól fogja fel a küzdelem 
alapeszméjét s bár maga is esetlennek tartja a Guzmics és Pázmány 
vitatkozásainak összehasonlítását: ezt mégis elég discretióval 8 annyi 
műérzékkel teszi meg néhány fővonásban, a mennyi sem hősét nem 
emeli kelleténél magasabbra, sem a Pázmány nagyszerű hatását nem 
kicsinyíti. «Míg Pázmány nyelve emelkedettebb helyein is kevésbbé me
leg és bensőségteljes — írja — s inkább csak az erő kifejezője, Guzmics- 
ban több a kellem, finom lágyság, meleg ömlengés s azért közelebb áll 
KAldihoz, Bossuethez. Pázmány a polemikus részekben nem retten 
vissza néha a durvább fegyverek használatától sem s többnyire a maró 
gúny hangján szólva, nem ment olykor a nyerseségektől: 'Guzmics 
mind végig szelíd hangon szól; néha túlszerény s a hol tehetné is, nem 
gúnyolódik; némi sarcasmust legfőlebb Szikszai ellen írt második művé
ben találhatni. Pázmány türelmetlenebb, egyszerre akarja meggyőzni s 
leverni ellenfelét: Guzmics mind czélbavett tárgyánál, mind egyéni 
sajátságainál fogva türelmesebb; ellenfelét megnyerni iparkodik s nem 
ritkán nagyon is bőkezűen bánik a magasztal ásókkal* stb.

De csodálkoznunk kell azon, hogy Zoltvány, ki az unió kérdését 
oly kimerítően tárgyalja, nem fejtegeti néhány szóval a megvalósulás
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lehető- vagy lehetetlenségét. Itt, úgy látszik, nem akar határozott színt 
vallani, bár, a mennyire kivehettük, a sikertelenségét nein a dolog ter
mészetében látja, hanem inkább Guzmics egyéniségében s a viszonyok 
hatalmában. Nem akarunk e kérdésnél hosszasabban időzni, de azthisz- 
szük, nem sok nehézséggel járna kimutatni, hogy a vallási unió lehetet
lensége a dolog természetében van s bármily fényes tehetség igyekezete 
is csak szánalmas kudarczot vallana e téren.

Még inkább csodálkozunk azonban Zoltvány merészségén, a melj * 
lyel Lánczynak a Kazinczy és Guzmics levelezésére tett futólagos, de 
találó megjegyzéseit minden idézőjel, vagy más utalás nélkül, egysze
rűen átveszi. Annál meglepőbb e merészség, mert Zoltvány máshol 
eléggé biztosan mozog s nem szorul meg sem adatokban, sem felvilágo
sító jegyzetekben. S nemcsak az unió és Guzmics közti szorosabb jel
lemzésben látjuk e merészséget, de a Guzmics és Kazinczy közt vont 
párhuzamban is, a melynek pedig az egész munka legkimagaslóbb részé
nek kell vala lenni.

Guzmics teljesen tisztában volt a Kazinczy rendkívüli hatásával, 
a kit mesterének vallott s a ki iránt őszinte csodálatot érzett, s a kihez 
a legőszintébb, legbensőbb s legigazabb barátság fűzte. Nemcsak Kazin- 
czynak vallja ezt be Guzmics, de Toldynak is. Egész csodának tartja 
Kazinczyt a szellemi világban.

Csakugyan senki sem volt Kazinczynak szaporább levelezője, és 
senki sem lelkesült nemesebb eszmékért, mint Guzmics, a ki úgy hitte, 
hogy nem lesz nehéz a széphalmi literátort kedvencz eszméjének meg
nyerni, nemcsak mivel ismerte szabadabb gondolkozását, hanem mivel 
tudta, hogy a mindenben szép ízlést kereső költőre és műbarátra ellen
állhatatlan varázst gyakorol a kath. kultusz költészete és pompája. 
Csakhogy, mint Lánczy megjegyzé, Kazinczy folyvást a protestánsok 
sérelmei és a történeti reminiscentiák hatása alatt állván, a helyett, 
hogy tárgyilagos érvekkel küzdene, mindig ezen históriai érzék tiltako
zik benne barátja ideolog terve ellen.

De ha e merész ábránd nem nyerhette meg K%zinczyt, megnyerte 
a Guzmics türelmes vallásossága, az iránta mutatott meleg s őszinte 
részvét b az a törekvés, melylyel a közte és Döbrentei, meg Horváth 
Endre közti félreértéseket kiegyenlíteni törekedett. De megnyerte főkép 
a Guzmics nyelvészeti iránya és classicus műveltsége. íróink közűi 
senki sem volt rá mélyebb hatással, mint Révai és Kazinczy, amaz 
mint grammatikus, emez mint nyelvújító. Mélyen meg volt győződve 
a nyelvújítás jogosultságáról, védte is azt több ízben nem annyira tár
gyilagos érvekkel, mint inkább ösztönszerŰleg, a hogy életírója mondja. 
De önmérséklete itt is megóvta a túlzástól, a végletektől.

Bár szívveMélekkel a Kazinczy zászlaja alá esküdött: nem volt
Philologiai Közlöny. X. 6. 7.
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szolgai utánzója, itt is tisztelte a mások véleményét, mert úgy hitte, 
hogy az igazság egyik részen sincs kizárólag, hanem középen van. «Én, 
irja Kazinczynak, — minden jó írót neologusnak és ortholognsnak isme
rek egyszersmind. Azért nem szeretem köztök a különbséget s azt a 
gyermekies villongást.* Majd ismét Döbrenteinek írja: «Ha ki jó író 
akar lenni, annak sem csupán ennek, sem csupán annak nem szabad 
lenni: van jó új és jó ó ; de van rossz is. Kazinczy neologus 1 De csu
pán az-e ?»

íme Guzmics már akkor mily józan elveket hirdetett; kár, hogy 
eszméit jobbára csak barátai előtt tárta fel. Hanem e korban a levelezés 
pótolta az irodalmi folyóiratot, az írók legnagyobb része így cserélt esz
méket és véleményeket egymással, így vívta jobbára Kazinczy a nyelv- 
újítási harczot, mely nem sokára diadalát ülte az akadémiában, mely
nek Guzmics is tagja lón.

Ez a fénypontja pályájának s irodalomtörténeti nevezetességét 
mindennél inkább emeli a Kazinczyval kötött barátsága. Kár, hogy 
Zoltvány a mű nagy terjedelméhez s aprólékos részleteihez képest 
kevésbbé emeli ki. Még nagyobb baj azonban, hogy a Guzmicsnak külön
ben is szétfoszló irodalmi munkásságát szinte készakarva annyira el
aprózza, hogy alig találhatni egy pár kiemelkedő pontot, a melyhez az 
egészet kapcsolni tudjuk. Sokkal czélszerűbb lesz vala, ha összes iro
dalmi munkásságát együtt tárgyalja, központnak véve a Kazinczyval 
kötött viszonyát s mellé sorakoztatva költői kísérleteit, nyelvészeti mun
kásságát s hellén tanulmányait, nem annyira a tartalom kivonatolásá
val, mint csupán alapeszméik fejtegetésével.

Különösen fölöslegesnek tartjuk a Guzmics költői kísérleteinek 
oly részletes tárgyalását, a milyen nála sokkal nagyobb tehetségű költő
höz is alig illenék, tekintve, hogy hatása egészen más téren nyilatkozott. 
Az életrajzíró helyes conceptiója épen abban áll, hogy hősének azt az 
oldalát festi legrészletesebben, a melylyel legtöbb érdeket tud kelteni, 
a többit cssk mintegy mellékesen, kiegészítéskép, csupán egy pár fővo
nással veti utána. Zoltvány könyve ugyan így is figyelmet érdemel, 
mert a Guzmics szétforgácsolt munkásságát nagy szorgalommal össze
szedett adataival kellőkép földeríti: de nekünk úgy tetszik, hogy a 
terjedelem épen nincs előnyére a műnek, főkép, mivel a Guzmics írói 
munkásságának legnagyobb érdeme a nagy terjedelem mellett is kevésbbé 
van méltatva.

De ha némi fogyatkozást vehetünk észre Guzmicsnak a Kazinczy
val kötött viszonya felfogásában és jellemzésében: elismerőleg kell nyi
latkoznunk a Guzmics hellén tanulmányainak fejtegetéséről. Itt már 
eléggé kiemeli az életrajzíró Guzmics lelkesülését, odaadó buzgalmát az 
antik szellem iránt, a melynek Guzmics! testestűl-lelkestűl híve volt,
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lassankint egész a rajongásig. Nyelvi ismereteire, a görög irodalom és 
költészet terén való jártasságára magát Kölcseyt is felülmúlja, kit e kor 
legjobb hellenistájának tartanak. Fejtegette a görög irodalom s költé
szet történetét 8 basonlítgatta a mienkkel, fordított Tueokritoszból, 
Sophoklesből és Euripidesből, a kiket Shakespearenél is nagyobb dra- 
matiknsoknak tartott s általában minden műfajra csak görög költőkből 
idézett mintákat kizárólag. Szóval e téren Guzmics úttörő.

Zoltvány helyesen cselekedett, hogy irodalmunknak egyik homá
lyos alakjára fordította figyelmét, kiragadva azt a feledés ködéből, mely 
emlékére nehezült. Könyvének érdekét emeli a hozzácsatolt függelék, a 
mely Guzmics összes műveinek időrendi kimutatását tartalmazza.

Dr. Váczy János.

Aesthetika. Bevezetésül a verstannal. Irta Baráth Ferencz. Második 
javított és bővített kiadás. Budapest, Franklin-Társnlat. 1886.

E munka, a mint a szerző maga is mondja, kézikönyvül szeretne 
szolgálni középiskoláknak és felsőbb leányiskoláknak. — Tudjuk, hogy 
a középiskola tantervében a rendszeres aesthetika nem foglal helyet; 
nem is tartanók kívánatosnak, hogy az sBsthetika, akár német formájá
ban, mint bölcseleti rendszer, akár franczia alakjában, mint induktív 
történeti tudomány, — a középiskola tárgyai közé kerüljön; mindaz- 
által Baráth Ferencz művét mint kézikönyvet nem mondhatjuk fölös
legesnek, ellenkezőleg hasznosnak, sőt talán szükségesnek is. .

Régi panasz ugyanis, hogy a mai középiskola nem nyújt elegendő 
festhetikai műveltséget. Fájdalom, e panasz nemcsak régi, igaz is. — 
A középiskolának bizonyára feladata a növendékkel megismertetni, meg
értetni és éreztetni mindazt, a mi szépet az emberiség alkotott. A mai 
tanítás azonban, e feladatának csak annyiban felel meg, hogy egyedül 
az irodalom, vagy helyesebben a költészet nagy alkotásaiba vezeti be 
az ifjút; de a többi művészet remekeit nem tálja fel előtte. — Bizonyos, 
hogy a tanításban első sorban a költészetnek kell érvényesülnie; nem
csak azért, mert az emberi lélek teremtő ereje benne nyilatkozik leg
hatalmasabban, hanem mivel legkönnyebben hozzáférhető; de ez még 
nem jelent annyit, hogy a többi művészeteket hanyagolja el teljesen 
&z iskola és hogy nyolcz évi foglalkozás után a növendéket úgy bocsát
hassa el kebeléről, hogy fogalma se legyen építészetről, szobrászatról, 
festészetről és zenéről, hogy épületben, szoborban, képben és zenében 
szépet ne lásson és gyönyörűséget ne találjon. -

Nyilvánvaló, hogy az iskolának e nagy hiányát távolról sem 
pótolja, ha a növendék egy bővebb vagy kivonatosabb kompendiumból 
átalános meghatározásokat tanul meg é6 tartalmatlan neveket szed 
fejébe; bizonyos, hogy mint a poétikához előbb olvasni kell, az festhe-
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tika többi reszéhez is előbb látni és hallani kell; midazáltal egy világos 
elŐadású kézikönyvnek, mely nem állítja fel a szépnek új elméletét és 
nem vállalkozik egy általános rendszert alkotni, hanem egyes konkrét 
ffisthetikai kérdések megvilágítására szorítkozik és a művészetekről némi 
történeti áttekintést nyújt, — ismételjük — egy ily kézikönyvnek mégis 
jó hasznát veheti a növendék.

Lássuk, mennyire felel meg Baráth munkája e kívánalmainknak.
Mindenekelőtt kijelentjük, hogy a verstannal, melyet a szerző 

könyvének bevezetéseűl előre bocsátott, e helyütt nem akarunk foglal
kozni. Nem mert nem értjük, miért kapcsolta egy művé a verstant és 
aesthetikát; de még azért sem, mert e verstan nem jobb és nem rosszabb 
a legtöbb prozódiai kézikönyvnél, s így semmi különösebb sajátságával 
nem vonja magára a figyelmünket.

Magában az aesthetikában sincs sok új vagy kiváló eredetiség. De 
ezt épen dicséretéül említhetjük. Egyszerű, világos nyelven igyekszik 
fogalmat nyújtani magáról a szépről átalánosságban, a nélkül, hogy fej
tegetésében valamely bölcseleti rendszerbe tévedne, vagy hogy a szép
nek nagyon is szabatos meghatározására törekednék. Átalában tartózko
dik a szigorú meghatározásoktól, a melyekre pedig könnyen reácsábít
hatta volna mesterének, Gregussnak a példája, a kinek épen a pontos, 
szabatos definicziókban volt az ereje, de a ki ez által sok ferde, vagy 
legalább egyoldalú reslhetikai nézetnek a terjedését segítette elő.

De vannak e kézikönyvnek módszerbeli hibái és tárgyi fogyatékai, 
és pedig nem csekély számmal.

Első sorban a szépről átalánosságban az aesthetika elején hossza
sabban magyaráz, mint sem könyvének szűk kerete megengedné. Ennél 
is nagyobb hiba, alig érthető ferdeség, hogy miután a képzőművészetek
ről és zenéről szólott, nem tér át a költészet fejtegetésére, hanem ismét 
belefog a szépnek, mint elvont eszmének, tüzetes elemzésébe. Ez eljárás 
nemcsak a helyes rendet sérti, de a növendékben azt a különös gondo
latot is ébresztheti, hogy a képzőművészetek és zene nem függnek oly 
szorosan össze az általános széppel, mint a költészet, mely — úgy lát
szik — csakis az általános szép elemzése után érthető meg. — Ez ötö
dik fejezetet, melynek «A szép elemzése* a czíme, teljesen ki kellett 
volna hagynia szerzőnek, annál is inkább, mert könyvének e része nem 
egyéb, mint Greguss aesthetikai rendszerének a kivonata, de hiányos 
és ide nem illő kivonata, mert a szerző műve elején nem abból az áta- 
lános bölcseleti felfogásból indul ki, melyre Greguss a maga rendszerét 
építette, — s mert a szerző a Gregusstól kölcsönzött elveket alig alkal
mazza, holott maga Greguss egész poétikájának ez átalános rendszert 
vetette alapjáúl.

Az egyes művészetek tárgyalásában is talán épen az ellenkezö-
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«orrend volna a helyes, mint a melyet a szerző követ. Baráth az építér 
«zeten kezdi és a költészeten végzi. A növendék bizonyára a költészetben 
a  legjártasabb; költői remeket ismer legtöbbet és a költői alkotás tit
kaiba hatolhat be leghamarabb és legkönnyebben. S ha már a költészet 
terén megismerkedett a műalkotás föltételeivel, hamarább érti meg a 
hozzá távolabb álló zenének és az alig hozzáférhető festészetnek, szobrá
szatnak és építészetnek fejlődését és szabályait.

A könyv tárgyi fogyatékai közül leginkább azt kell emlegetnünk, 
hogy nem minden művészetnél vet elegendő súlyt a fejlődés megvilágí
tására ; teljesen elhanyagolja ezt a költészetnél. Pedig ha a költői mű
fajokat a szerző nem határozza meg valamely sesthetikai rendszer átalá- 
nos elveinek a segítségével, akkor mindenesetre történeti fejlŐdésök 
-előadásával kellene őket megmagyaráznia. — A képzőművészetek meg
értésére pedig a szövegbe nyomott tizennyolcz ábrának a számát kívá
natos volna legalább is megkétszereznie.

Mind e hibák és fogyatékok mellett is ismételnünk kell, hogy 
Baráth Ferencz művének, mint kézikönyvnek, sok hasznát vehetik azon 
intézetek, melyeknek a szerző szánta, t. i. — a középiskolák és a felsőbb 
leányiskolák.

Kardos Albrrt.

Arany J., Tompa és Vörösmarty műveinek új kiadása.

Alig néhány hete, hogy három híres költőnk műveinek új kiadása*) 
megjelent, teljesítve a közönség s az irodalommal és költészettel beha
tóbban foglalkozók régi óhajtását. Közkézen forogtak ngyan műveik, de 
nem teljes kiadásban. Most Tompának összes költeményei, Vörösmarty- 
nak pedig összes munkái hagyták el a sajtót. Amazokat Lévay József 
rendezte újra, emezeket Gyulai Pál. Az Arany János munkái közt össze 
vannak foglalva mind ama költemények, a melyek eddig nyomtatásban 
megjelentek. Prózai művei ellenben ugyanazok, mint a melyek az aka
démiának négy-öt évvel ez előtti kiadásában olvashatók. Arany János 
még maga készítette e kiadás tervét, a melyen a kiadónak természete
sen nem volt jogában változtatni.

Mind három kiadás méltó arra, hogy figyelmet geijeszszen, bár a 
rendezés és elhelyezés nem mindegyikben olyan, hogy némi észrevéte
leket ne lehetne tenni ellene. Mind három kiadás jegyzetekkel van 
ellátva, de Arany János műveihez csak bibliographiai jegyzetek vannak 
csatolva, Tompa és Vörösmarty műveihez bibliographiai és irodalom- 
történeti, magyarázó, felvilágosító jegyzetek egyaránt. Tompa költemé-

*) Arany J. összes műveit Ráth Mór adta ki, Tompa összes költemé 
nyeit s Vörösmarty minden munkáit Méhner Vilmos.

Digitized by LjOOQ Le



6 6 2 VÁCZY JÁNOS.

nyernél több az irodalomtörténeti, magyarázó jegyzet, Vörösmarty min
den munkáinál mind a kettő teljes és korrekt. Vörösmarty régi kiadása 
(1865-ből) eladdig a legszebb, a legkorrektebb kiadás volt, a milyet 
valaha magyar költö művei értek ; áj kiadása is a legjobb, legpontosabb. 
Gyulai Pál nemcsak a rendezésben, hanem az egyes művek beillesztésé* 
ben is finom érzéket s tapintatot tanúsított, a jegyzeteket is mind biblio
graphiai tekintetben annyi utánjárással és szorgalommal, mind irodalom- 
történeti tekintetben annyi szakértelemmel és gondos figyelemmel 
készítette, hogy a Vörösmarty minden munkáinak kiadása bármelyik 
külföldi költőével kiállja a versenyt. A ki e kiadásból tanulmányozza 
Vörösmartyt, lehetetlen homályban vagy kétségben maradnia bármely 
kérdésre nézve.

Mindezt nem lehet mondani az Arany János és Tompa műveinek 
kiadásáról, sem a rendezést, sem a jegyzeteket tekintve.

Azt hiszem, bármely költő összes műveinek csoportosításánál a 
legfőbb szempontból kell kiindulni a rendezőnek, abból a szempontból, 
mely a költő fejlődési pontjait, a történeti egymásutánt mutatja. Hogy 
fejlődött valamely költő tehetsége fokozatosan a lyrában, epikában, drá
mában, vagy egyéb fajokban, a prózának egyik vagy másik nemében, 
ha a költészet mellett prózai művekkel is foglalkozott: mind ennek föl- 
tüntetését a rendezőnek és kiadónak nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
mert az irodalomtörténetíró, ha mélyebb és komolyabb tanulmányozás 
alá veszi, e szerint állapítja meg az író fejlődési pontjait, e szerint 
alkotja meg a tehetség lassabb vagy gyorsabb nyilatkozásait, fokozatos
ságát, kiemelkedő csúcsait, vagy épen hanyatlását, esését. Tehát föl kell 
tűntetni a rendezéssel azt, a mit nem lehet látni és tapintani, de igen 
érezni és magyarázni. Azt lehet mondani, hogy a költői művek rendezé
sénél is a sorok közűi kell kiolvasnunk azt, a mit sem a költö, sem a 
szerkesztő nem mondanak meg, de ez utóbbi mutatja a csoportosítással, 
a művek egymásutánjával.

Azonban minden költőnek vannak különös sajátságai (némelykor 
szeszélyei), bizonyos megállapított nézetei összes műveinek rendezésé
ben, a melyek nem ritkán épen a történeti egymásután, a fejlődési foko
zatok ellen vétenek; mert úgy találják, hogy az időrend pontos és szi
gorú megtartása mellett az egyfolytában olvasóra sokszor kellemetlen 
hatással lehetne, ha példáúl néhány bánatos, fájdalmas érzést keltő md 
után egy szeszélyes, tréfás, vagy épen komikus mű következnék. Elron
tana minden hatást, ha csak az olvasó félbe nem szakítaná ott épen 
olvasmányát.

De ennél nyomósabb és fontosabb sajátságai, nézetei is vannak a 
költőnek. Ha példáúl ezt vagy amazt a költeményét teljességgel nem 
akarja fölvenni összes művei közé, vagy csak más alakban, vagy mert
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nagyon gyöngének tartja, vagy mert oly ügygyei áll kapcsolatban, a 
melyre nem szívesen emlékezik. Szóval lehet a költőnek egyik-másik 
művére valami különös észrevétele, a mely miatt határozottan tiltja a 
többi művek közé beosztását. Tudva levó, hogy Arany János a «Toldi 
szereimé*-bői készakarva kihagyott néhány versszakot, a melyek a Mar* 
git-sziget birtokosára, József főherczegré vonatkoznak. E versszakot 
pedig a költő beleillesztette nagy művébe, de az első kiadásokból mégis 
kihagyta. Helyesen cselekedett az új kiadó, hogy a szóban forgó néhány 
ver8Szakot beleiktatta oda, a hova Arany János szánta, de a honnan 
szerénységből kihagyta.

Bizonyára a költő végakaratát tiszteletben kell tartani művei 
rendezőjének. Csak az a kérdés, hogy teljes mértékben-e, vagy csupán 
főpontjaiban ? Hódolni kell-e a költö szeszélyeinek is, mert nem ritkán 
csak szeszélynek mondható némelyik különös észrevétele, nézete ?

Való, hogy minden rendezőnek, szerkesztőnek tekintetbe kell 
venni a költő végakaratát, de inkább csak főpontjaiban, ha a teljes 
alkalmazás által épen a fejlődési egymásutánt sértoné meg s így a 
kiadás elhibázott lenne. Egy példa mindjárt világosabbá teszi e meg
jegyzést.

Van Tompának két költeménye, a «Távolból* és az «Itthon 
vagyok* czímŰek, a melyek közül az elsőt 185:2-ben írta, midőn a 
«Gólyához* és «Pusztán* czímű műveiért Kassára volt idézve, a mási
kat pedig 1853-ban, midőn újra Kassára idézték s onnan megszabadult. 
Mind a két költemény Tompának 1850-ben írt művei közé van sorozva 
az első kötetben ; azok a költemények pedig, a melyeket már két-három 
évvel azelőtt írt, s a melyekért épen vizsgálat alatt állt, tehát a melyek 
mintegy szülőokai voltak ama költeményeknek — csak később következ
nek, az egyik, a (Gólyához*, épen a második kötetben.

Ha a költő fejlődésének szempontjából tekintjük a rendezésnek 
ez említett hiányát: hajlandók vagyunk ezt hibáúl róni fel. Lévay 
József az előszóban azt íxja, hogy szoros időrendbe nem foglalhatta a 
költeményeket több ok miatt, de némelyiknek helyét mégis meg kellett 
változtatnia, a melyek crészint keletkezési idejöknél, részint tartalmuk
nál fogva zavarhatták volna az előttük álló, vagy utánok kővetkező- 
darabok által fölkeltett hangulatot és benyomást. * Utal arra is, hogy 
neki Tompa határozott végakaratához kellett magát tartania. Igen, de 
mégsem tartotta magát ehhez teljes mértékben, mint mondja. S ha a  
•Távolból* és az <Itthon vagyok* czíműek a második kötetbe volnának 
beosztva, oda, a hová az időrendi egymásután követelné: vádolhatnók-e 
a szerkesztőt, hogy megsértette a költő végakaratát ? Ennyi szabadsá
got mindig megengedhetünk bármely rendezőnek vagy szerkesztőnek,
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főkóp, mivel az egy főszempont, a történeti, időrendi fejlődés kimutatása 
érdekében történik.

A szoros időrend természetesen soha nem tartható meg oly költő
nél, a ki a költészet több faját műveli. Sem Arany János, sem Vörös* 
marty műveit nem lehetne úgy rendezni, hogy például egy nagyobb 
epikai költemény után követkézzék egy kis lyrai vers. Nem is erre czé- 
lozunk. De a főfelosztáson belül kívánjuk, hogy lehetőleg pontosan 
eligazodhassunk a fejlődés fonalán.

Tisztelni kell a költő végakaratát, de — mint mondám — inkább 
csak fővonásaiban. Ha Tompa legelsőbb összegyűjtött műveit Bőnis 
Pogány Karolina szellemének ajánlja, s ezt az ajánló költeményt a gyűj
temény elejére teszi: ezt természetesen a későbbi rendezésben is figye
lembe kell venni. De vájjon, ha a föntebb említett két költemény az 
őket megillető helyre ju t: zavarja-e a hangulatot, holott inkább némi 
magyarázató!, felvilágosításul szolgál? Ilyen hiányt még többet is hoz
hatnánk fel, a melyeket talán el lehetett volna kerülni a nélkül, hogy 
Tompa végakarata megmásításának vádjával illethetnők a különben 
gondos és figyelmes rendezőt.

Gyulai Pál szintén tiszteletben tartotta a költő saját nézeteit. 
Igaz, hogy ő szabadabban működhetett. Teljes kiadását rendezvén 
Vörösmarty minden munkáinak, némely oly művet is be kellett oszta
nia, a melyekről már maga Vörösmarty sem emlékezett. De mily finom 
érzékkel válogatta ki, mit lehet a sorrendbe illeszteni s mit kell osak a 
jegyzetben felhozni, hogy mégis lehetőleg az egész költőt lássuk, élvez
hessük és tanulmányozhassuk. Mily pontosan megjelöli mind a lyrai, 
epikai, drámai költeményeknél, mind a prózai műveknél, töredékeknél, 
vegyes maradványoknál s ifjúkori kísérleteknél az időrendet, úgy hogy 
a ki e kiadást kezébe veszi, egyszeri átnézet után tisztában van a költő 
fejlődésével. A mit Vörösmarty ifjúkori kísérletnek tekintett, azt Gyulai 
Pál is e nembe sorozta s még itt is kiválogatott néhányat, a melyek 
még az ifjúkori kísérletek közé sem voltak sorozhatók, s azokat a jegy
zetek közé iktatja. Például Vörösmarty ifjúkori kísérletei közt van egy 
papírra írva négy distichon, a melyek közül hármat maga a költő is 
megengedett a fölvételre. A negyediket azonban áthúzta, mert nem volt 
gnóma, csak tréfás epigramm. Kevésbbé finom érzékű rendezőn még 
talán megeshetett volna, hogy mivel úgyis teljes kiadását szerkeszti a 
költőnek: mind a négy epigrammát adja egymásután, a hogy a kézirat
ban találta. S akkor az olvasó csakugyan furcsa zavarban lett volna, ha 
ezeket olvassa:

1. Kezdj bnzgón 8 már sokra ménéi; halad a ki megindult,
Míg porban fetreng a henye, gyáva erő.
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2. Láttad-e folytában özönét a szőke Dunának:
Kis forrásból jő s végre hajókat emel.

3. A mi jót kezdtél, jól folytasd, vissza ne bámulj,
A gyakran pihenő dolga pihenni szokott.

8 most aztán ezekhez a következő :

4. Epret eszik Miklós, kiki látja, de érzi leginkább
A tányér, melyet szinte lyukasra vakart.

S nemcsak hogy minden műfajt évszám szerint csoportosít Gyulai, 
de az egyes darabokra írt jegyzetekben is mindent elmond, a mi a köl
temény megértéséhez szükséges. Jobbára pontosan megjelöli a költe
mény első megjelenésének helyét, a mi bizonyára 6ok fáradságába 
került, de a sok fáradság aztán meg is látszik a kiadáson. Mind e mel
lett a rendezésnek egy pontjára némi megjegyzést kell tennünk. Vörös
marty prózai művei, mind a nyelvre és irodalomra, mind a politikára 
vonatkozó kisebb-nagyobb czikkei a hatodik és hetedik kötetben vannak 
összecsoportosítva. Egy azonban, épen az, mely a Petőfi támadására 
felel, az első kötet jegyzetei közé van véve felvilágosításúl a «Légy 
buzgó, de szerény* kezdetű epigrammhoz. Ennek inkább talán csak 
akkor volna itt helye, ha a Vörösmarty kiadásában prózai művei nem 
volnának fölvéve mind, teljes számmal. De így bajosan. A ki tudja, hogy 
Vörösmartynak polémiája volt Petőfivel s keresni akarja Vörösmarty 
válaszát a prózai művek közt, nem fogja megtalálni. Talán jobb lesz 
vala, ha ahhoz az epigrammhoz, mely a szóban forgó czikk végére volt 
illesztve, jegyzetben csak utalás történik, hogy maga a czikk a prózai 
művek közt keresendő s voltak ép ott is állana a hetedik kötetben. E kis 
tévedést nem számítva, az egész kiadás eddig a legjobb, a legpontosabb, 
a költő fejlődési stádiumait leginkább feltűntető mind ama kiadások 
közt, a melyek eddig irodalmunkban megjelentek.

Szeretnők, ha ugyanezt mondhatnók a Tompa költeményeinek ki
adásáról is. De sem a dalok és ódák, sem a balladák és románczok, sem a 
népregék és virágregék megjelenési idejét és helyét nem tudhatjuk pon
tosan. Még csak az sincs megjelölve, melyik évtől kezdődnek Tompa 
költeményei. S így a ki Tompa műveit behatóbban akaija tanulmá
nyozni, figyelemmel kisérve a költő fejlődési egymásutánját, mindenütt 
föl kell keresnie az egykorú szépirodalmi lapokat, hogy legalább tájé
kozhassa magát oly kérdésekben, a melyekre a jegyzetek épen semmi 
felvilágosítással nem szolgálnak.

Egyébiránt a jegyzetek tárgyi magyarázatai sem állják ki min
denkor az erősebb kritikát. Példáúl csak két költeményhez irt jegyzetet 
hozunk fel. Tudva levő, hogy Tompa jobbára maga megmagyarázta alle
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góriáinak alapeszméjét. De néhány mellett mégis elhagyta a felvilágosí
tást, gondolván, hogy úgyis mindenki megérti a czélzatot. «A repkény* 
czímŰ ezek közé tartozik. Erre tehát a régi kiadás jegyzeteiben, melyek 
némi bővítéssel és változtatással jelentek meg az új kiadásban, azt talál
juk, hogy: «a történelmi múlt viruló élete szép, habár romokat fed is 
be, mint a repkény.» Pedig itt nem annyira a történelmi múlt, mint 
inkább a nemzeti hit van példázva, mely a múltból maradt ránk örök
ségül. Van egy másik allegória: «Madarak módjára* czímfi, a melyben 
a madarak gondatlan építkezése van elmondva. A jegyzetben azt olvas
suk, hogy a nép, midőn magának épít hajlékot, ne ilyet építsen, mely 
csak perezre szól s utal Tompára, a ki így jegyezte föl az alapeszmét. 
Pedig itt nem hajlék építéséről van szó, hanem a haza, az alkotmány 
fölépítéséről, s nyilván azt akarja mondani, hogy jól vigyázzanak, kik 
az ország bonyolult viszonyai rendezését magukra vállalták, hogy a mű 
túlélhesse mesterét. Csodálni lehet, hogy e semmikép meg nem állható 
magyarázat a jelen kiadás jegyzetében is változatlan maradt, holott pél
dáúl a Sámsonhoz írt jegyzet Tompa saját magyarázata ellenében is jól 
kiemeli az igazi czélzatot.

Arany János műveinek teljes kiadásához kevesebb szó férhet épen 
a föntebb említett szempont miatt, mivel annak tervét maga a költő 
készítette. Itt sincs megtartva a pontos egymásután, csak fő vonásokban. 
De az Arany költeményei alatt meg van jelölve az évszám, a melyben 
keletkezétt. A bibliographiai jegyzetekben pedig a költemény első meg
jelenési helye van pontosan följegyezve. Kár, hogy nélkülöznünk kell 
mindennemű tárgyi és irodalomtörténeti felvilágosítást. Még nagyobb 
kár azonban, hogy variánsok sincsenek. A jegyzetek ugyan azt mond
ják, hogy Arany János egyes darabjainak rendkívül kevés a variánsa. 
De épen azért szerettük volna Arany Jánosnál ezt a kevés variánst 
is látni.

S hogy Arany János korábbi műveiben csakugyan érdekes varián
sokat lehet találni, mutatja az itt következő összehasonlítás. Csak úgy 
találomra vettem föl e két művet: a Vojtina Gáspár levelei Andris Het
eséhez s az Alom való czíműeket. Amaz a 'Pesti Röpivekben jelent meg 
először, emez az Életképek 1848-ki évfolyamában. Az itt következő példá
ban az 1. e művek első, az Ö. M. pedig a most megjelent teljes kiadást 
mutatja. íme a példa:

Vojtina Gáspár Levelei Andris öcscséhez.
Mottó : ... tfnngar vice — baculi.»

I. A hallhatlanság felé nevetnek.
0. M. A hallhatatlanság felé merednek.

Digitized by LjOOQ Le



HAZAI IRODALOM.

I. Ej, ej, fiú, bek sokra haladtál.
Ö. M. Ej, ej, fiú, be sokra haladdl,
I. Azt hittem, a muszkajárás után.
Ö. M. Azt hittem, a kozákjára* után.
I. Kétszer végeztél három iskolát.
Ö. M* Kétszer futál meg három iskolát.
I. Shakespeare hogy lopott egy Őszbakot.*) 
Ö. M. Shakespeare hogyan lopott egy őzbakot.
I. Hogy ment a színjáték, táoczvigalom.
Ö. M. Hogy ment a színdarab, tánczvigalom ?
I. Sőt szerelem, ha rá jő  gyötrelem —
Ö. M. Sőt szerelem, ha jö  rá gyötrelem —?
I. Vagy pedig erre hogy dőzs, pláne főz.
Ö. M. Vagy pedig erre hogy csősz, pláne főz.

Álom-Való.

I. Testem étherró lesz.
(X M. Testem étherré vált.
I. ő t magát borítja fellegeknek hamva.
Ö. M. ő t magát borítja Jelleg szürke hamva.
I. — nincs egy szálfii 
Ö. M. — nincs egy fűszál.
I. Hallgatok, hallgatok édes-andalogva.
Ö. M. Hallgatok, hallgatok csendes-andalodva.
I. Én kelnék előle.
Ö. M. Én kelnék az útból.
I. Ninos álunni vágyam, holott volna módom. 
Ö. M. Nincs erőm alunni, pedig volna módom.
I. Úgy tetszik, egy szü az —
Ö. M. Úgy tetszik, szú őröl —
I. — a jövendőt öldökli a zsarnok.
Ö. M. — a jövendőt öli ádáz zsarnok.
I. A mezőkön elszórt temetetlen testek.
Ö. M. A vadonba elszórt temetetlen testek.
I. Ott a megszegett hit, ott a gőgös ármány — 
Ö. M. Ott a hitszegő hit, ott a dölyfös ármány —
I . ------mily jó volna ennyi

Gyötrelmes valóból szebb életre kelni!

*) sz (nyomdahiba).
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Ö. M .----------mily jó volna ennyi
Gyötrelmes valóból szebb álomra kelni.

I. Én hiszem, távol még az idő tenéked
Készítni Szigetvárt és Thermopylaeket.

Ö. M. Én hiszem, távol még az idő tenéked 
Áldozni Szigetvárt $ új Thermopylaeket.

I. Hol ily tűz az ifjú, és ily ifjú a vén:
Nem lehet a nemzet, nem lehet halott.

0. M. Hol ily tűz az ifjú s hol ily ifjú a vén,
Nem lehet a nemzet, nem, élve-halott.

Látni való, hogy mennyit nyert volna a kiadás a variánsok által.
A nyelvnek, a kompozicziónak oly művészénél, mint a milyen 

Arany János, minden, de minden érdekli az irodalomtörténet és nyelv 
búvárait. S a mit már nemcsak sajnálunk, de egyenesen hibának tart
hatunk: a jegyzetek nem mindeu kötethez vannak csatolva külön- 
külön, hanem az öt első kötethez tartozó jegyzetek mind az ötödik 
kötethez Írattak, a mi inkább csak technikai hiba ugyan, de mégis hiba.

Gyulai Pál és Lévay József pontosan felhoznak a jegyzetben min
dennemű változatot. Igaz, hogy ez Tompánál és Vörösmartynál szinte 
mellőzhetetlen is lett volna. Mind Tompa, mind Vörösmarty sokat javí
tottak, csiszoltak az első kidolgozáson. Különösen Tompa egészen újra 
dolgozta át némely költeményét.

De egy észrevételt még sem hallgathatunk el. Tompa az egyetlen 
költőnk, a kiválóbbak közűi, a ki nem írt olynemű bírálatot, vagy 
bármiféle értekezést, mint például Arany, Petőfi vagy Vörösmarty. 
Egyházi beszédei ugyan közkézen forognak, meg az «01ajág> i s : de 
ezeken kívül az 1848-diki «Életképek*-be írt néhány graefenbergi leve
let, a melyeket a mai közönség teljességgel nem ismer. Jól tndom; hogy 
a kiadás, a melyről néhány észrevételt tettem, csak költeményeit fog
lalja magában, de mivel mind egyházi beszédei, mind imádságai külön 
kiadásban láttak napvilágot: nem lett volna-e czélszerŰ az említett 
néhány gnefeobergi levelet valamikép az első kötet jegyzeteihez csa
tolni, hogy legalább mind azok ismerhessék a költő prózáját, a kik egy
házi beszédeit nem ismerik. Ezt annál czélszerűbben lehetett volna itt 
tenni, mivel a másnemű prózai művekhez sehogysem sorozhatók e leve
lek, ha esetleg új kiadást érnek is, s így minden könnyen megszerez
hető lett volna, a mi csak Tompától eddig nyomtatásban megjelent.

Különben mind három kiadás méltó a költők szelleméhez, a kik
től ránk maradt örökségek. Vajha mennél hamarább követnék Arany 
János kiadott műveit azok is, a melyeket még nem ismer a nagy 
közönség.

Dr. Váczy J ános.
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Die Theorie des Aristoteles and die Tr&goedie dér antikén, christlichen 
and natarwisaenschaftlichen Weltanschauung. Von A. Dehlen. Göt- 
tingen, Vandenhceck et Ruprecht. 1885. 124 lap, ára 3 márka 60 fillér.

Güntherneb és Beöthynek a tragoedia theoriájával foglalkodó mű* 
veit kis idő múlva más két ugyanazon tárgyról szóló munka követte 
Dehlentól és Rákosi Jenőtől (A tragikum. Budapest, Révai testvérek, 
1886). Dehlen könyvének nincs tudomása a Güntheréről, de a Rákosié
nak megjelenésére Beöthy munkája, illetőleg Rákosi nézeteinek a 
Beöthyéitől való eltérő volta adott alkalmat. Tehát ezúttal nem a német, 
hanem a magyar szerző polemikus. A magyar polemikus nem kevésbbé 
eredeti, mint a német, de annak polémiája nem oly meggyőző, mint 
emezé. Rákosi szépen ír, szellemesen érvel, de a tragikumról való 
nézete, hogy t. i. az a hősnek nem hamartiájában, hanem (nagyságában* 
rejlik, alkalmasint nagyobb ellentmondásra fog találni, mint Günther - 
nek Aeschylusra és Sophoklesre vonatkozó fejtegetései. Abban igazat 
kell adnunk Rákosinak, hogy a tragoedia hősének nem lehet más vége, 
mint a halál.

De nem Rákosiról, hanem Dehlenról akarunk szólani. Valamint 
Güntbernél, úgy Dehlen könyvében is találkozunk eredeti felfogással, 
de jelentőség tekintetében Günther messze túlszárnyalja Dehlent. Míg 
Günther nemes lelkesültaégével magával ragadja, kitűnő érvelésével 
hódolatra készteti az olvasót, Dehlen erőszakos magyarázataival, túl
ságos természet-philosophiájával, félszeg nézeteivel, minduntalan ellent
mondásra hív föl bennünket. Különös erőltetettséggel magyarázza 
Aristotelesnek a tragoe diáról szóló híres definitióját, azután minden 
áron kimutatni törekszik, hogy a szerinte három csoportban megkülön
böztetett antik, keresztény és modern tragoediára, illetőleg ez utóbbi 
categoriából az általa elnevezett (természettudományi világnézeten* 
alapuló tragoediára (mi alatt első sorban a híresebb Shakespeare- és 
Schiller-féle tragoediákat érti) ráillik Aristotelesnek szerinte értett defi- 
nitiója, 8 végűi arra az eredményre jut, hogy a tragoediának egyedül 
helyes és minden igazi tragoediára ráillő meghatározását (a mint azt 
Herderből vett mottójával is kifejezi) Aristoteles adta. Legérdemesebb 
eszméje Dehlennek, hogy a tragikum alapját a sors eszméje képezi, s 
hogy nélküle (alapuljon az akár antik, akár keresztény, akár természet- 
tudományi világnézeten) jó tragoedia nem lehetséges. De a munka véle* 
ményünk szerint való negatívuma daczára is érdekesebb jelenség, hogy* 
sem azt a tragoedia lényege körül újabban vívódó eszmeharczok terén
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számot’ tevőnek ne tarthatnék. Ismertetni fogjak tehát, egyes részeihez 
fűzve részletesebb megjegyzéseinket.

(Bevezetés. 1—2.). A bevezetésben azt mondja szerző, hogy Schiller 
óta azért ninos jó tragoediánk, s azért nem tudunk tragoediát megítélni, 
mert nem ismerjük annak theoriáját; a görögöknek meg azért voltak 
jó tragoediáik, s kritikusaik azért mondhatták meg előre, hogy tetszeni 
fognak, mert a görögök bírták a tragoedia helyes theoriáját, mely azon
ban ránk nézve elveszett. — A mi a jó tragoediát illeti, meg kell jegyez
nünk, hogy annak megírását a theoria ismerete némileg megkönnyít
heti, de soha se alkothatja meg: absolut beeső műveket (mert ezek közé 
tartozik a jó tragoedia is) csak a genius teremt. De szerzőnek a tragoe- 
diák megítélésére vonatkozó nézetét se írhatjuk alá minden megjegyzés 
nélkül. Nemcsak a jó tragoediák megalkotásánál, de a tragoediák meg
ítélésénél se tartjuk föltétlenül szükségesnek a helyes theoria ismeretét. 
Ez utóbbit illetőleg úgy vagyunk, hogy általánosan elfogadott canonunk 
nincs (az Aristotelesé sem az), és ki merné mégis állítani, hogy nem 
tudjuk a jó tragoediát megkülönböztetni a rossztól, hogy nem tudhatjuk 
dicséretünket és rosszalás unkát alapos érvekkel megokolni! Kétségtelen 
canonunk nem is azért nincs, mintha épenséggel lehetetlen volna azt 
megadni, de mert rendkívül nehéz dolog a költészet legmagasabb fajá
nak egységéhez tartozó, és egymással szemben mégis annyiféle eltérést 
mutató kitűnő művek charakteristikumát kevés szóval adni oly módon, 
hogy meghatározásunk az összes illető körbe tartozó kiváló művekre 
egyaránt ráillő legyen. És ha volna is egy ilyen általánosan elfogadott 
canonunk, annak úgy szólva csak az sesthetikai tudomány szempontjá
ból volna theoretíkus becse, a praxisban alig volna egyéb mint kaptafa, 
melynek folytonos szemmel tartása a tragoediák megírásánál elölné a 
költő alkotó geniusát, a tragoediák megítélésénél megbénítaná a kritikus 
receptív tehetségét. Természetes, hogy ezen fejtegetéseink után azt se 
fogadhatjuk el, a mit szerző a görög tragoediáról megjegyez.

(Aristoteles meghatározása. 2—6.). Erről úgy vélekedik szerző, 
hogy az a tragoediának helyes theoriáját adja, melyet mi azért nem 
bírunk, mert nem értjük Aristoteles defínitiójának utolsó, legfontosabb 
részét. Ezt az utolsó részt (Poetica, c. 6: vE<mv ouv xpaycoSía §t’ ixéou xa\ 
©ójjou j«pa(v:<uaa ?f,v xtűv toioútwv reaSr)[AáT<ov xá^apaiv) következőképen ma
gyarázza szerző: Aristoteles szerint eXeos-t, szánalmat, másokért (Rhet.
II, 8), o6{5o?-t, félelmet, onagunkér t(Rhet. II, 5) érezünk; ha már most 
Aristoteles defínitiója szerint a tragoediánál félelmet is érezünk, az csak 
úgy lehetséges, hogy magunkat a szenvedő hőssel «identifícáljuk>. Uy 
módon azután biztosan előidézhet bennünk catharsist a tragoedia, ha 
t. i. maga a hős is keresztül megy a catharsis prooessusán. Ezek után 
már világos a towútiov sokat vitatott értelme: toioúkov nem magára az
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eXeo;-ra és oó̂ o;-ra, hanem a 81' IX̂ou xái o<S[3ou kifejezésre vonatkozik* úgy 
hogy a Tr<v rtov toiowtwv â̂ jxá-cwv xó3apaiv annyi mint TÍjV t£>v 8'.’ |X<ou xai 
9 <spou rotJtjfiáTwv xtbapatv, vagyis ezen kifejezés nem maga a szenvedő hős 
&eo;-ának és oő{ta(-ának, hanem a néző «identificatio» utján (8t’ öiou xa 
tső̂ ou) előálló eXeo$- és ?<5£o;-beli szenvedélyeinek catharsisát jelenti. De a 
néző szenvedélyeinek catharsisa csak akkor lehetséges, ha maga a hős 
is keresztül megy a catharsis processusán. Aristoteles ugyan nem említi 
magának a hősnek catharsisát, de bizonyára beleértette defínitiójába, 
mert hiszen a néző catharsisa nem is lehet egyéb, mint a hős catharsisá- 
nak visszatükröződése. E szerint Aristoteles definitiójának értelme ez : 
«A tragoedia kifejezésre juttatja a szenvedélyek megtisztulását, és 
ugyanezt eszközli identificatio által bennünk is.» — Hogy azért nem 
bírjuk a tragoedia helyes theoriáját, mert nem tudjuk megérteni Aristo- 
telest, az auctoritasnak való hódolat netovábbja. Tehát magunk ember
ségéből absolute nem juthatnánk reá az igazságra, ha Aristoteles nem 
segít rajtunk, illetőleg ha őt meg nem értjük! Bitka erőszakossággal jár 
el szerző Aristoteles definitiójának magyarázatában. Belemagyarázza a 
hős catharsisát, ámbár hogy, mint maga is beismeri, erről mit sem 
említ Aristoteles; belemagyarázza pedig azért, mert szerinte a néző 
catharsisa csakis a hős catharsisa folytán lehetséges. Mi nem így véle
kedünk. Beáll a néző catharsisa a hős catharsisa nélkül is, mert a néző 
öB ztön8zerűleg  levonja a hős bukásából magára nézve az erkölcsi tanul
ságot. Hogy a hős catharsisa nem okvetlenül szükséges, épen szerzőnek 
az antik, keresztény és újkori tragoediákra vonatkozó fejtegetéseiből 
tűnik ki, melyekben hasztalan törekszik minden kiváló tragoediánál a 
néző catharsisa mellett a hős catharsisát is kimutatni. Dehlennel is úgy 
vagyunk, mint Aristotelesnek legtöbb magyarázójával; ő is belemagya
rázza Aristotelesbe saját nézeteit, a min különben nem is igen cso
dálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy Aristoteles szavainak rendkívüli 
elasticitásánál fogva mi minden fér bele defínitiójába. Már Egger 
könyvének ismertetésében (Egy. Phil. Közi. 1884) kiemeltük, hogy 
Arist, szavainak kétségtelen magyarázata aligha fog valaha sikerülni.

(A görög tragoedia. 6—32.). A görög trag09diában a tragikum 
alapja a kérlelhetlen sors, és czélja a tragoediának a szenvedélyek meg
tisztulása, és pedig nemcsak a nézőkben, hanem a tragoedia hősében 
is. — Ezen tételét törekszik szerző megigazolni Aeschylus, Sophokles és 
Euripides drámáinak tárgyalásánál, de nem sikerrel, mert a hős cathar
sisát nem tudja mindenütt kimutatni. Azon darabok, melyekben a hős 
catharsisa megvan, (Euripides Hippolytusának kivételével) tulajdon- 
képen nem is tragoediák, hanem komoly színművek, a szó szorosabb 
értelmében vett drámák (ilyenek : Aeschylusnál: az Oresteia; Sopho- 
klesnél: Philocteles ; Euripidesnél: Iph. A., Here. far., Suppl., Heracl.,
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Bacchee, Andr., Aló., Hel., El., Ore8t., Ion, Iph. T.). (A keresztény tra- 
yoedia. 32—46.). A keresztény tragoediára is ráillik Aristoteles defini ti ója. 
A görög a földi, a keresztény a túl világi életet tartotta igazinak, boldog
nak ; a keresztény szerint az egész élet csupa szenvedés, büntető sorsa 
az egyénnek; a halál a szenvedésektől és szenvedélyektől való meg
tisztulás, a catharsis. Karácsontól husvétig Krisztus szenvedéseit beszél
ték el latinul a templomokban, s a keresztény magát identificálta 
Krisztussal, mert Krisztus volt az Ő életpéldánya, tehát már magában 
a keresztény vallásban megvolt az identiflcatióra való törekvés. A XII-ik 
században az ősliturgiát már nem egyesek, hanem többen adták elő, s a 
templomi szöveghez később verses toldalékok (versus) járultak, melyek
nek ugyan nem volt jogosultságuk a templomban, de azon kívül eltnret- 
tek. A XlII-ik század ilyféle vallásos előadásai már gazdagabb cselek* 
véuyüek, s a XlV-ik századtól kezdve némely részeket németül dolgoz
tak fel, mi által a keresztény tragoedia életre való képessége fokozódott. 
Majd a nép lépett fel teremtőleg, s a templomi ünnepekből megszületett 
a keresztény tragcedia. A templomból a piaczra, utczára jut, de a papok 
felügyelete alatt, kik panaszkodnak is annak elvilágiasodásáról. A nép 
érezte az egyházi tan és az élet között való különbséget, s e kettőnek 
kiegyeztetéBére törekedett; így lép előtérbe az ördög, mint a rossz prin
cípiuma, s legyőzése a pokol előcsarnokában mindig nagyobb és nagyobb 
tért nyer. A keresztény tragoediában három korszakot különböztetünk 
meg. Az elsőben a vallásos, a másodikban és harmadikban a világi elem 
túlnyomó. Az első korszak kiváló alkotásai: «Lében Jesu>, 'Marisé 
Himmelfabrti, «Ludus de sancta Dorothea*, melyek Aeschylus művei
vel hasonlíthatók össze. A második korszakba tartoznak a XlV-ik és 
XV-ik század nagy «PasBÍonsspiel» -jei, melyek a keresztény világnézet 
legfölségesebb költői alkotásai, úgy mint az antik világban a Sopho- 
kleséi. Ezen korszakból névszerint kiemelendő «Papstin Jutta*. A har
madik korszakban még túlnyomóbbá lesz a világi elem, a szent komoly* 
ság háttérbe szorul s tért nyer az emberi szenvedély rajza, mint az antik 
tragoediában Euripidesnél. Ezen korszak kiváló terméke «Theophilus». 
Végül a keresztény tragoedia comoediává, bohózattá válik («ChrÍBti Auf- 
erstehung*, «O stersp iel» ), a legszentebb d o lo g  sárba tiportatik, különö
sen a franczia mysteriumokban, melyek e tekintetben páratlanok. De 
mindezen nem csodálkozhatunk, mert a vallási eszme megsemmisült 
abban a korban, melyben pénzért árulták a bűnöknek bocsánatát. 
A keresztény világnézettel elesett a keresztény tragoedia is. FŐ különb* 
ség az antik és keresztény tragoedia között, hogy a sors abban egy nap 
alatt, ebben egy eg ész  emberéleten át érvényesül, s hogy ott a hősnek 
halni kell, itt nem. — Hogy a keresztény tragoediákra ráillik Aristote
lesnek Dehlen szerint magyarázott defínitiója (a mennyiben a hős maga
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is keresztül megy a catharsison), nem tagadható, de meg kell jegyez
nünk, hogy az úgynevezett keresztény tragoediák nem tragoediák, hanem 
dramatisált legendák, hőseik nem tragoediai hősök, hanem martyrok* 
Azt se fogadhatjuk el, hogy az antik tragoedia hősének nem kell meg
halni, mert azon antik tragoediák, melyekben a hős életben marad, 
nézetünk szerint nem tragoediák, hanem komoly színművek.

( Újkor. 46—122.). Szerző az újkort, melynek tárgyalásánál elégsé
gesnek tartja a német irodalomra való szorítkozást, mert ebben a többi 
irodalmak kiváló tragoediái is képviselve vannak fordításban, imígy tár
gyalja : A keresztény világnézettel együtt elvész a keresztény tragoedia 
is, mert elenyészik a keresztény sors fogalma, s ezzel az identifícatio és 
catharsis lehetősége. Luther nem tndott új világnézetet teremteni az 
elveszett helyébe, nem létezett a sorsnak új fogalma az elveszett 
helyett, 8 így nem is keletkezhetett új tragoedia mindaddig, míg 
az érvényre emelkedő természettudományi világnézet meg nem adta 
a sors új fogalmát, melynek alapján kifejlődött a természettudo
mányi világnézet tragoediája. {Újkor: A szomorujáték. 47—53.). Az 
ezen korbeli tragoediákban nincs se identifícatio se catharsis. Nincs em
beri sors, hanem csak emberek sorsa. Fő dolog az érdekesség; a tragoe
dia szomorújátékká lesz, melyben egy érdekes életű ember meghal. 
Csupa alkalmi érdekességű themákat dolgoznak fel, és a népkönyveket 
és Boccacciót valósággal kirabolják. Jellemzetes alak ebben a korban a 
roppant termékenységű Hans Sachs, de legjobb műve «Lisabetha» se 
egyéb, mint igen ügyesen dramatisált anecdota. De az egyszerű élet
leírások már nem érdekelték többé a közönséget, mely tárt karokkal 
fogadta az úgynevezett angol comoediásokat, kik a nagy világ esemé
nyeit tolmácsolták. Csupa szenvedély, méreg és tőr szerepel műveikben, 
melyek közül kiválik «Titus Andronicus*. Az angol comoediások mód
jára költenek Jacob Ayrer, Herzog Julius von Braunschweig s mások. 
Annál inkább hatottak ezen darabok, mert a 30 éves háború az életet is 
valóságos angol comoediává tette. A háború utáni «Haupt- und Staats- 
actionen* is telvék borzalommal. Jellemzetes ezen korra nézve a tragce- 
dia meghatározása Opitztól (Poeterei czímŰ művében), mely szerint 
abban csak fejedelmek szerepelhetnek s benne csupa borzalomnak kell 
uralkodni. Opitz, Gryphius, Lohenstein formailag bizonyos tökéletessé
get mutatnak, de nincsenek művészi alkotásaik. A lassanként tért nyerő 
finomabb érzés és ízlés szószólója Christian Weise, de ő csak egy kis 
körnek írt. Ekkor lép fel Gottsched, pártolva a finom ízlésű frauczia drá
mát és megsemmisítve a Haupt- und Staatsactionen t. De a puszta 
forma nem elégítette ki a németeket. Lessing kimutatja, hogy a franczia 
dráma Aristoteles félreértésén alapszik és elnyomja a Gottsched-féle 
drámát. Lessing visszatér Hans Sachsra s kimutatja, hogy egyszerű em-
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bér életében is lehet tragikum, s megalkotja a polgári szomorújátékot. 
De mivel nem volt új világnézet, nem volt identificatio és catharsis : a 
hősök bukásai erőszakosak voltak. Lessing «Miss Sarah Sampson»-ját 
csak kegyeletből adják ma is elő. ( Újkor: A tragoedia felé való törekvések. 
53—77.). Még ezen korszak tragoediái se idéznek elő identificatiót és 
catbarsist. Új világnézetre törekszik Klopstook, de sikertelenül. Kiin* 
dúlva a monotheismusból a catharsist az istennel való kibékülésben 
keresi, de mivel istene bosszúálló, a néző az általa büntetett hőssel magát 
nem identifícálhatta. A XVIII-ik században Bousseau az emberi élete 
természettudományilag bonozolja, s azon eredményre jut, hogy annak 
rugója az ébség és szerelem. Ezen nézetből fejlődik ki a Sturm- und 
Drang-Periode, melynek legkiválóbb alkotásai: Gerstenberg «Ugolino*-ja, 
Maler Müller «Golo und Genovefa*-ja, Kiinger «Die Zwillinge* czímű 
tragoadiája, de különösen Goethe «Götz von Berlichingen»-je. Ez utóbbi 
szerint a jellem az ember sorsa. Goethe fölhasználja az antikból a cathar
sist, Iphigeniája a legtökéletesebb catharsist mutatja. Faustban a keresz
tény tragoediát modernizálni akarja, egyesítvén a középkori világnézetet 
Rousseau nézetével. Ámde később Rousseau nézete helytelennek bizo
nyul, maga Goethe is érzi azt, s ez az oka, hogy Faust 2-ik részénél azt 
látjuk, hogy a költő szíve többé nincs ott. Különben Rousseau ellen 
már Wieland is kikel. Az életet ezentúl úgy kezdik felfogni, mint az 
egyénnek az emberiség jogos intézményeivel való összeütközését, és 
megszületik a Conflictsdrama. Ezen nézet csak lassan tör utat magá
nak, a minek jele, hogy Leisewitz «Július von Tarent»-je megbukott. 
Schiller •Wallenstein*-ja tökéletes Conflictsdrama. De Schiller nem 
teremtett vele egy Aristoteles deűnitiója szerint való tragoediát, mert a 
hőssel való identifícatio nem lehetséges, a mennyiben nem áll az általá
nos erkölcsi törvény oldalán. Ha azonban «Wallenstein>-t olvassuk, 
távolabb állunk a hőstől és inkább élvezzük az erkölcs győzelmét. Tehát 
a Conflictsdrama nem tragoedia, Schiller «Wallenstein >-jával a könyv
drámát inaugurálta. Hogy W. a színpadon is erős hatást tesz, annak 
oka egyes alakjainak drámai életereje, különösen Max és Thekla, kik az 
erkölcs oldalán állanak. A Conflictsdrama csak úgy lehet tragoediává, 
ha identificatióra és catharsisra képes. Erre törekszik Heinrich von 
Kleist «Kátchen von Heilbronn»-ban és «Prinz von Homburg»-ban, de 
sikertelenül. Míg Schiller és Kleist az erős egyéniségeket ellentétbe 
helyezik az emberi intézményekkel, a romantikusok egy harmadik 
tényezőt vesznek fel: a kedélyt. Ebből akarják az ember kiszámíthatlan 
tetteit magyarázni, csakhogy így a phantasia terére lépve (Tieck «Carl 
von £erneck»-je) a babonával helyettesítik a sors eszméjét. Ezen szem
pont alá esik Schiller <Braut von Messina»-ja. Ezen romantikusoknak 
éles gúnyolója Platen. Grillparzer a romantikusok utóda, sorstragoediái
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nem ideális, hanem álomvilágba vezetnek bennünket. Grabbe «Herzog 
von Gothland»-jában Sophokles után indulva, az elvakultság által akarta 
a catharsist elérni, de sikertelenül, mert hőse pathologikus, lelki-beteg 
színezetű. Más catharsist próbál Öhlenschlager «Correggio»*jában, de 
catharsisa pseudocatbarsis, 8 ilyennel birnak mind a művészdrámák. 
A catharsis előidézésének harmadik faja, melyet a dramatikusok meg- 
kisérlettek, a szenvedély gyengítése, de ez annyira gyengíti a conflictust, 
hogy a tragoediából szíumű lesz, melynek classicus mintaképe Carl 
Gutzkow «Wemer oder Herz und Welt*-je. A catharsis előidézésének 
negyedik megpróbált módja az intézmények erejének gyengítése, s a 
hősnek fölöttük való győzelme, melynek szintén Gutzkow a szószólója. 
Az institutiók megfosztatnak morális erejüktől, és az erkölos a hősre 
ruháztatik; így keletkezik az irány- és socialis tragoedia, melyekben a 
hős nem törheti meg a viszonyokat, tehát csak prophetai előrelátásával 
szerezhet magának catharsist; de ez is csak pseudocatharsis. A pro- 
blema-tragoediák, melyeknek mintaképe Hebbel cMaria Magdalena»-ja, 
szintén nem nyújtanak catharsist; a franczia és északi problema-tra- 
goediák kínos lehangoltságot szülnek, megoldást nem adnak.

(Újkor: A természettudományi világnézeten alapuló tragoedia.il— 
122.). Ezen tragoediáknál már érvényesül az identifícatio és cathar
sis. Szerző igen bőven fejtegeti a . természettudományi világnézet 
lényegét, mely a tragoediának új alapot adott, mert megteremtette a 
sors modern fogalmát. Ezen világnézet szerint t. i. a míveltsóg tényezői 
képezik a modern sorsot. A tragoedia hőse ezen tragoediákban nem a jó 
ember, mert ennek esése kellemetlenül hat (Oehlenschlager «Palna- 
toke»-je), se a rossz, mert annak esése természetes (Shakespeare 
m .  Richardja), hanem a nem kész, ingadozó ember, kiben a jó és rossz 
harcza disharmoniát szül. A tragoedia czélja a harmónia; ez kétféleképen 
érhető e l: 1. a külső bukás annyira erősíti a jó tényezőit, hogy a hős a 
halálban elnyeri lelke harmóniáját; 2. a lelki harmónia után való vágy 
annyira erősíti a jó tényezőit, hogy a hős élete feláldozásával keresi a 
lelki harmóniát. Ezen tragoedia nem tart 24 órán át mint a görög, nem 
is egy egész emberéleten át mint a keresztény, halállal se kell végződ
nie, mert a hős élve is legyőzheti sorsát, ha t. i. önfentartási ösztöne 
elég erős, hogy őt harmóniára vezesse. A természettudományi világ
nézeten alapul számos kiváló újkori tragoedia; mintaszerűek : Hamlet, 
Maria Stuart, Coriolan, Die Rauber; ezekhez csatlakoznak: Emilia 
Galotti, Iphigenie, Uriel Acosta; nyomait a természettudományi világ
nézetnek látjuk ezekben: Jungfrau von Orleans, C a balé nnd Liebe, 
Teli, Don Carlos. Mindezen darabokat szerző részletesen fejtegeti. 
A keresztény világnézet elenyészte óta folyton törekszik a tragoedia a 
természettudományi világnézetre, míg végre eléri azt; Hamlet a lég*
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tökéletesebb példánya ezen új világnézeten alapuló tragoediának. —  
Szerzőnek itt se sikerült minden tragoediában kimutatni magának & 
bősnek catharsisát. A sors fogalmát illetőleg azt tartjuk, hogy azt nem
csak a míveltség tényezői, hanem az egyén jelleme is alkotja. A tragoe
dia nézetünk szerint csak halállal végződhetik. {Befejezés. 123—124.). 
A befejezésben szerző kiemeli, hogy a világnézetek változása közepette 
helyesnek bizonyult Aristotelesnek tbeoriája, s ismételve megjegyzi,, 
mint már az előszóban tette, hogy azért nem írnak ma jó tragoediát, 
mert nem ismerik annak theoriáját (még Schiller geniusa i« azért inga
dozott volna, mert nem ismerte azt), úgyszintén reményű, hogy Aristo
teles theoriájának megismerésével a költők jó tragoediát, a critikusok jó- 
birálatot fognak írni. — Valóban csodálatos panaceának tartja szerző a. 
theoriát, különösen Aristotelesnek theoriáját, olyan értelemben véve, 
mint a hogy azt maga a szerző magyarázza.

Ennyit Dehlen könyvéről. A ki sesthetikai nézeteket akar magá
nak formálni a tragoediáról, az ne vegye kezébe Dehlen könyvét; a ki 
meggondolt nézetei mellett tudomást kíván szerezni másoknak számba 
vehető nézeteiről is, annak ajánlhatjuk.

Dr. P e c z  V ilm o s .

Georg Brandes, Moderne Qeister. Literarische Bildnisse aus dem neun- 
zehnten Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1882.

Adolf K ohut, Moses Mendelssohn und seine Familie. Dresden und 
Leipzig* 1886.

Garl Bleibtreu, Revolution dér Litteratur. Leipzig, 1886.

A jelen század elején több kitűnő dán férfiú igyekezett magának 
polgárjogot szerezni a német irodalomban. Azóta e példák nem találtak 
utánzásra. Nem tekintve Dánországnak és Németországnak jelenlegi 
feszült viszonyát, ama férfiak példája nem is vala csábító. Öhlenschlager, 
a dán nyelv nagy újjáalkotója, műveit a német közönségnek oly német 
stylusban mutatta be, mely híjával volt minden kellőmnek és a szerzőt 
a német harmadrendű költők közé sorozza. Baggesent chameeleon-ter- 
mészete és rendkívüli nyelvtalentuma bírta a német költés műkedvelői 
Űzésére. Stefifens végre teljesen elszakadt anyaországától és németté lett.

Brandes, ki szintén dán, óvást tesz az ellen, hogy ő chamaeleon, 
vagy hogy talán anyanyelvétől elszakadt. Nem is vágyakozik arra, hogy 
a szó teljes jelentésében német író legyen. Neki a német nyelv csak esz
köz, melylyel Európa számára írhat.

Brandes fentírt művében oly írókról értekezik, kiket egynek, 
Tegnérnek kivételével mind ismert. Nagyon különböző jellemű és nem
zetiségű írók ezek, de közös vonásuk a modernség, a jelen kor szellemi 
bélyege. E férfiak: Heyse Pál, Andersen Kereeztély János, J. Stuart
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’Mill, Renan Ernő, Flaubert Gusztáv, Paludan-Müller, Björnson Björn- 
«tjerne és Teguér Ézsaiás. Brandes fejtegetései mindenütt rendkívül 
átlátszók, szabatosak, szellemesek és megokoltak. Valódi mintaképei az 
flesthétikai essayknek. Legjobban sikerültek nézetem szerint a Tegnér, 
Andersen, Björnson és Paludan-Müllerről szóló részek, lévén ezek dán 
és skandináv férfiak, a miért Brandes természetesen leginkább vonzó
dott hozzájok. A repród ne ti o vagy messze vezetne vagy csak igen hiá
nyos képet adna ; ennélfogva az olvasót a műre magára utalom. Csak 
azt akarom még említeni, hogy Brandes fejtegetései közben gyönyörű 
gondolatokat hangoztat, minő ez is, mely az Andersenről irt essay élén 
á ll: «Es gehört Műt dazu, Talent zu habén. Mán muss wagen, sich sei- 
ner Inspiration anzuvertrauen, mán musR überzeugt sein, dass dér 
Einfall, welcher Einem durch das Hirn schiesst, gesund ist, dass die 
Form, welche Einem als natürlich ansteht, selbst wenn sie neu ist, ein 
Recht hat, sich geltend zu machen, mán mus9 die Eühnheit gewonnen 
habén, sich dér Beschuldigung auszusetzen, dass mán affektiert oder 
auf Irrwegen sei, ehe mán sich seinem Instinkt überlassen und demsel- 
ben folgen kann, wohin er uns gebieterisch lenkt. Als Armand Carrel 
semer Zeit als junger Journalist von seinem Redacteur getadelt ward, 
dér, auf eine Stelle seines Artikels deutend, bemerkte: «So schreibt 
mán nicht>, erwiderteer: «Ich schreibe nicht, wie mán schreibt, son- 
dern wie ich schreibe* , und dies ist die allgemeine Formel dér 
Begabung.»

Kohut — ki tudvalevőleg magyar születésű és a magyar iroda
lomnak sok tekintetben hasznos szolgálatokat tesz Némethonban — 
könyve Mendelssohn halálának százas évfordulójára készült, és népszerű 
modorban, mélyreható fejtegetéseket teljesen mellőzve és pusztán elbe
szélésre szorítkozva, értesít a Mendelssohnok jeles családjáról. Szívesen 
csatlakozunk a szerző azon véleményéhez, hogy különösen korunkban 
szükséges az olyan ember példája, mint Lessing barátjáé, ki tudvalevő
leg prototypja a Bölcs Náthánnak; korunkban , midőn mindennemű 
vallási és nemzetiségi gyűlölködés és súrlódás felszínre került. Csakhogy 
bennünket kellemetlenül érint a türelem emberének nevét homlokán 
viselő könyvben a türelmetlenség pl. a katholicismus ellen. Azonfölül 
Kohut néha nagyon panegyricus. A Mendelssohn család legnevesebb 
tagjai: Mózes, Lessing barátja; két zenész unokája: Fanny Hendel és 
a világhírű Félix Mendelssohn-Bartholdy; végre két festő unokája: 
Philipp és Jonas Veit.

A mai Németországnak a múlt Németországhoz, melynek szellemi 
kincstárából Taine szerint manap az egész világ táplálkozik, semmi 
köze. Németország hűtelen lett önmagához. A culturnépből katonanép 
lett, a költőket és gondolkodókat verekedő renommisták váltották föl,
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az ideális törekvések vak harácsoló szellemnek engedték át a tért, min
denki anyagi élvek után siet, és a nagy hadi kárpótlás fokozza a mam- 
mon hajhászását.

Uyformán panaszkodott Gervinns, midőn nemsokára a nagy- 
háború után haldokló ágyán feküdt. Körülbelül ugyanezek panaszai 
Bleibtreunek is. Bismarcknak és az ő Poroszországának uralma szellem
ölő. A német irodalom pang, elposványosodik. De még terem német 
földön költő. Még hallatnak egyes királyi természetek saski ál táeokat. 
Egy új «Sturm und Drang», féktelenség és ösztön korszaka van most 
Németországon. Erjed és hullámzik a szellemi élet, a hajnal világos
sága nagyobb lesz. De nagy még a köd is, messze még a nappal is. 
Szerte olvassák még a Süssholzlyriket, mely együgyű, melyet nem éltet 
alak és szenvedély. A «höhere Tochter*, a magasabb származású leány- 
kényes ; ennélfogva gondosan ügyel arra, hogy magához hasonló fölüle- 
tes, üres, conventáonalis körben mozgó regényeket és költeményeket 
olvasson. És ilyenek produkálására van szánva csaknem minden német 
folyóirat. Csak egyesek jelölik az új irány bekövetkezését, egy új sera- 
megnyíltát. Ez új aera zászlójára a naturalismus jelszava van írva, apos
tola Zola Emil, ki legújabb művében «Germinal»*ban, a mai vaskor
szak világfájdalmát énekelte meg, és e művével a legnagyobb költők, 
Goethe és Byron és a többi mellé sorakozik. (? Szerk.)

A mit Bleibtreu Bismarckról és a mai Németországról í r , az 
ismeretes és mindenki által hangoztatott igazság. Jól tudjuk mindnyá
jan, hogy Bismarok azt mondotta: írók éB tudósok nemzetgazdászati 
szempontból mit sem érnek; hogy a német kormány teljesen irodalom
ellenes, és úgy látszik azt az elvet vallja, melyet az angol Pitt: «Az. 
éneklő madarakat nem kell hizlalni*, és «Az irodalom gondoskodjék 
magáról*. A mit Bleibtreu Zoláról mond, az vak túlzás, annak a col- 
porteur-dühnek a kifolyása, mely a németeket oly sokszor ragadja meg. 
Egyébként Bleibtreu sem programmot nem nyújt, sem czéljával — úgy 
látszik — nincs tisztában.

E rdélyi K ároly,

A classica philologia története Németországban.

Egy ezredéves tudománynak történetét előmunkálatok nélkül 
megírni — erre a nehéz munkára vállalkozott Bursian Konrád,*) kinek 
,Geschichte dér classischen Philologie in Deutschland' czímű munkáját 
a tisztelt társaságnak be akarom mutatni.

*) Gcschichte dér classischen Philologie in Deutachland. München, 
1883. 2 kötet.
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Mielőtt azonban e mű tartalmát reprodukálnám, legyen szabad 
egyet-máet elmondanom arról, hogy minő módon oldotta meg Bursian 
az ő feladatát. Nem tagadhatjuk meg tőle elismerésünket, ha munkájára 
a quantitfttiv teljesség mértékét alkalmazzuk : e tekintetben alig hágy 
kívánni valót. Nem hiszem, hogy volna Németország óriási irodalmá
ban valamire való philologus, kinek bármi tekintetben értékes munkája 
vagy munkácskája e könyvben helyet nem foglalna. Pontos indexe segít
ségével megtaláljuk benne minden philologns hivatalos állását, köny
veinek czímét, keltét és tartalmát. Az érdemes szerző többet is akar, 
szeretne minden áron charakteristikus lenni, szeretné átgyúmi a ren
geteg anyagot, néha sikerül is neki, de legtöbbször nem. Sok helyütt 
észre lehet venni, hogy tudományától mennyire szeretne szabadulni, 
mily keserves harczot ví a reá nehezedő foliánsokkal, melyek azonban 
mégis legtöbbször magok alá temetik s a zseniális felfogás könnyűsé
gére békót vernek. — Szóval megbecsülhetetlen gyűjteményes munka 
ez is, — de még mindig nem a philologia története, hanem csak annak 
igen hasznavehető substratuma. Tudományunk vezérlő eszméinek 
fokozatos átalakulásait és fejlődéseit, a nemzet kulturális haladásával 
való szoros kapcsolatukat, az egyes philologiai korszakoknak éles jel
lemzését, a nagy mesterek iskoláinak módszer dolgában felismerhető 
typikus jellemvonásait, a tudomány actióit és reactióit, egyes ágainak 
módszeres tökélyesbüléseit, s mindezen mozzanatok okait és következ
ményeit szerettük volna első sorban olvasni, s kevésbbé érdekelt volna 
bennünket, hogy egyik-másik talán másodrendű philologus minő pro- 
grammértekezéseket írt. A lényeges és lényegtelen dolgok közöl sokszor 
nem bír a szerző okosan válogatni, s ilyképen a philologia fejlődésének 
útjai elvesznek a homokban, s jellemzéseinek fogyatékossága nagyon 
megcsőkkenti a különben oly érdekes mű hatását; azt a dicsőséget azon
ban a magáénak vallja Bursian, hogy megalkotta a keretet, melynek 
betöltése a jövőre marad.

Azt hiszem, nem végeztem felesleges munkát, midőn ezen közel 
1300 lapra terjedő munkából azt, a mi valóban lényeges, s a mi az esz
mék összefüggéséhez tartozik, kifejteni s ilyképen Bursian nyomán a 
németországi classica philologia történetének mintegy vázát adni ipar
kodtam.

A római műveltség és római szellem nyomait Németországban 
már a legrégibb időktől fogva megtaláljuk. A romanizáló gyarmatosítá
sokat a nyers-erős germán törzsek invasiói helylyel-közzel megsemmi
sítették ugyan, úgy hogy a Kr. utáni YI. században egész Germania 
ismét azzá lön, a mi Caesar idejében volt, — de a kereszténység behoza
talával újra kezd terjedni, bár nagy küzdelmek árán, ha más nem leg
alább a rómaiak elparlagiasodott nyelve. — Az igazi classicus régiséget
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ez időben már nem vagy még nem ismerték, — nem ismerték a klas- 
tromi iskoláknak bennlakói sem, és nem ismerte a közölök kikerült 
Bonifacius sem.

A schola Palatina az ő hét szabad művészetével lön első gyűl- 
helye minden igaz tehetségnek. Alouinns, a sokoldalú angol-szász író, 
pisai Péter, hires grammatikus és a császár nyelvmestere, Paulus Diaco- 
nus, a költö és történetíró, a gót Theodulf, Vergilius és Ovidius után
zója, Einhardus és még mások több-kevesebb sikerrel írtak, beszéltek 
és gondolkoztak a rómaiak nyelvén. A schola Palatina példáján indul
tak a később oly nagy hirre kapott székesegyházi és klastromi iskolák. 
A toursi iskolából került ki Hrabanus Maurus, a reichenauiban műkö
dött Walakfrid, a st. galleniben Iso, Moeugal, Tuotilo.

Természetes, hogy miudez iskolák latin tanulmánya tisztán a 
theologia szolgálatába szegődött és mesterségszerfí szereppel beérte. 
A nyelvtant a sokszor tévedő és elvtelen római grammatikusok tönkre 
silányított compendiumai alapján egyedül csak azért tanulták, hogy a 
vulgátát megértsék. A rhetorika módot nyújtott nekik, hogyan kell 
csűrni-csavarni a szókat, s mikép kell befonni a dogma elleni támadá
sokat a szó-magyarázat szövevényeibe. A dialektika, melynek a logikát 
kellett volna pótolnia, üres formalismusnál többre nem bírta vinni, sőt 
a musica, astronomia és geometria is csak a liturgia különböző részeivel 
hozattak kapcsolatba. A régi classicus Írókban, — amennyire ugyan 
ismerték — csak trópusokat és figurákat kerestek, — ezekre meg mysti- 
kus vagy allegorikus értelmet, nem ritkán euhemeristikus felfogást 
erőszakoltak. Ily szellemben olvasták és magyarázták az új-testamentom 
eseményeinek állítólagos jóslóját, Virgiliust, Ovidius Metamorpliosisait, 
Lucanust, Statiust, Horatiust, Juvenalist (az ethicust), — közben fel
szedtek egy pár görög fiosculust, és tudós számba mentek.

Sokkal nagyobb hasznot hajtottak az emberiségnek a jámbor 
szerzetesek, kik dohos czellájokban óriási foliansok felé görbülve napot- 
szaka másolták ma már megfoghatatlan türelemmel feladott pensum- 
jokat, sokszor maguk sem értve meg azt, a mit írtak. Mégis öntudatlan 
megőrzői lettek annyi sok szellemi kincsnek, mégis nekik köszönjük a 
régi Íróknak máskülönben bizonyára elkallódott műveit.

Nagy-Károly halála után a schola Palatina valamelyes hatása is 
hova-tovább megcsökken és a classicus tanulmányok Németországban 
csak Nagy-Ottótól kezdve lendülnek ismét nagyot. Bruno, a császár egyik 
öcscse, volt ez időben a tudományok főembere, ki maga köré gyűjtötte 
a tanulni és dolgozni kivánó papokat. A magával és a világgal meg- 
hasonlott, borongós kedélyű Bather, a tudós novarai Gunzó, a sz. gal* 
leni Ekkehard tőle függnek, s az Ő ösztökélései folytán fejlődött ki egy 
nemzeti tárgyú történetírás, melynek kiváló prózai képviselője a Bes
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gestae Saxonicae szerzője Widukind, költői feldolgozója pedig a terentiu9Í 
színdarabok utánzásáról ismeretes Roswitha. A római epos formája 
határozta meg továbbá a német hősi monda (Waltharius) és állatmese 
(Ecbasis) feldolgozását, — míg a görög irodalom termékeinek igaz érté
kéről akkoriban senki fiának még csak sejtelme 6em volt. «Grseca sunt, 
non leguntur.*

A római classicus alapon induló eme felvirágzása a latin formába 
bujtatott papi irodalomnak a XI. század vége felé ismét fonnyadozni 
kezd, midőn az állami és pápai hatalom kölcsönös küzdelmei kötötték 
le a németek figyelmét. VII. Gergely vaskeze inkább, mint valaha, az 
egyház öntudatos és öntudatlan munkásaivá tette a kiaknázható szel
lemi erőket: a német klérus császári és pápai táborra szakadt. Míg 
annak előtte Németország hordozta a tudományok vezérlő fáklyáját, 
addig most Olaszországból (Irnerius, Alfarus), Angliából (a normann 
hódítás óta), de különösen Francziaországból indultak ki a tudós iroda
lomnak hol helyes, hol helytelen jelszavai.

A classicus tanulmányoknak mindeme jelszavak nem váltak 
javokra. Hordozóik, a dominicanusok és franciskánusok, a régiséget, 
kivált Aristotelest, meghamisított alakjából is kiforgatták, 8 a theologia 
védő fegyveréül használták. A scholasticismuB homályba húzódó alaki • 
sága és kizárólag vallásos czélzata nem szivesen vagy csak negativ ha
szonnal időzött a régi profán irodalmon, s czifra, eallangos és tartal
matlan nyelvezetével szülő anyja lett annak a barbár latinságnak, mely 
a XIII. és XIV. század bölcsészeti irodalmát oly élvezhetetlenné teszi, 
így esik, hogy még a valamire való irók nyelve is gyakran értelmet
lenné válik, játszik a szavakkal és kéjeleg a dagályban; oly jelenségek, 
melyeknek közepette egy Metellus Quirináliái és egy Günther Liguri- 
nusa a succés d’estime-re még mindig számot tarthatnak.

A XIV. században, midőn Olaszország egén egy jobb kor hajnala 
derengett már, sülyedtek a németországi classicus tanulmányok leg
mélyebbre. Lelketlenség, szükkeblőség, korlátoltság mindenfelé. Az ek
kor keletkezett egyetemek sem változtattak a dolgon, mert kizárólag 
theologiai jellegük volt, s kivétel nélkül mindnyájan a scholastica 
lidércznyomá&a alatt nyögtek. Aristoteles latin fordítása szolgált a 
rhetorikai, dialektikai, ethikai, politikai, metaphysikai és physikai elő
adásoknak alapul. Hozzájárul egy kevés grammatika. Római irók ma
gyarázásának, irodalomtörténeti, mythologiai, történelmi előadásoknak 
még híre sincs.

A constanzi zsinat alkalmával találkozott nyugat és dél szelleme 
először huzamosabban. Olasz humanisták és német tudósok kölcsönös 
érintkezése termékenyítőleg hatott mindenfelé, s azóta keletkeznek 
Németország egyes városaiban (Erfurt, Miinster) ama szellemi góczpon-
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tok, melyeknek hatása egy Marsohalk Miklós, egy Lángén Rudolf, egy 
Agricola, egy Regiomontanus működésében nyilvánult. A XV. század 
vége felé az új irány diadalmasan utat tör magának egész Németország
ban ; a mindenfelé alakuló gymnasiumok és egyetemek terjesztik a clas
sicus régiség regeneráló szellemét, mely elől még a klastromok sem 
birtak egészen elzárkózni.

Hatalmas lökéssel előbbre vitte ez áramlatot a humanismus ván
dorapostola Oeltes Konrád (1459—1508), ki egész Európában megfor
dult, mindenütt buzdítva, bátorítva, a világosság igéjét hirdetve és tudós 
társaságokat alapítva (Dunai társaság). Jó latinsággal írt munkáiban & „ 
classicismus első congeniális szellemének bizonyult.

A humanisticus törekvések diadalútját azonban az egyház tilta
kozó szava egy időre még megakasztotta. Elkeseredett harczok folynak 
a felvilágosultság és obscurantismus két tábora közt, s csak Reuchün és 
Erasmus küzdelmeinek sikerült lassan bár, de biztosan a sikert kivívni. 
Eöréjök sorakozik minden reform-ember, minden igazi tudós, minden 
szellemi hatalom (Eobanus Hessus, Camerarius, Pirkheimer, Peutin- 
ger stb.), kezd mutatkozni irodalmi ízlés, tisztulni a stílus, csírázni a 
philologiai módszer, — s kezdenek kilépni százados álmaikból a klastro- 
mok könyvtáraiba temetett görög és római írók, kiknek művei a 
könyvnyomtatás eszközével ismételt kiadásokban lépnek a bámuló 
világ elé.

A német vallási reformáczió egyik fő-vezére, Melanchthon, azután 
e szellemi megújhodás vívmányait közelebb hozta magával az egész 
nemzettel is. Neki még nem volt czélja a régiséget visszaállítani vagy 
a maga valójában felismerni, hanem inkább annak formailag képző ere
jével az ifjúságot nevelni. Tanúskodik erről kitűnő iskolai könyveinek, 
jegyzetes kiadásainak és beszédeinek (De corrigendis adolescenti® stu- 
diis) nagy száma, de még inkább a philologiai tanulmányok egész irá
nya, melynek ő jelölte ki az útját. Ha nem is kritikai éleslátásban, de 
rengeteg tevékenységben versenyez vele Camerarius, a philologiai poly- 
histor; többé-kevésbbé függnek tőle Haloander (római jog), Johannes 
Sturm (1538), Trotzendorf, Neander stb.

A XVI. század második felében újra beáll a reactio, s a humanismus 
magas röptének szárnya szegik. A Melanchthon józanul felfogott formai 
elve kezd merevűlni, kezd formalismussá válni, míg utóbb a jezsuita 
tanítók kezében dressurává fajul. Nagy sorával találkozunk itt a tevé
keny, sokszor aprólékoskodó munkásoknak, kik tömérdeket írtak, kiad
tak, fordítottak, magyaráztak, de a kiknek java részére a feledékenység 
ködfátyola borult; kiválóbbak: Janus Gruterus, Pareus (Plautus), Barth 
(Adversaria), Vechner (Hellenolexias), Kirchmann (Régiségek), a 
strassburgi iskola (Bernegger és köre), Spanheim stb.

Digitized by LjOOQ Le



KÜLFÖLDI IRODALOM. 6 8 3

A XVIII. század elején a philologia a századok óta felgyülemlett 
anyagot kezdi rendezgetni és szorgalmasan feldolgozni, de magas szem
pontok nélkül. A philologusok e korban különösen az irodalomtörténe
tet gazdagítják, mint egyebek közt Fabricias, ki Bibliotheca Grocájá- 
bán bámulatos szorgalommal és rengeteg olvasottsággal beszámolt 
mindenról, a mit csak a görög irodalom körül valaha tettek. — Segítet
ték munkájában Bergler István (született Brassóban, 1680 körül), Küs- 
tér Lajos, Olearius és mások, míg Nicolai, Berger, de különösen 
Schwarz a régiségekkel foglalkoztak, persze inkább apróságokba merülve, 
mintsem magas czélok tudatában. Történeti értékkel bírnak e kor para- 
phrastikus kiadásai is (ad modum Minellii), melyek minden önálló fel* 
fogást csírájában elfojtottak és sokáig útját állták a tudományos módszer 
megalakulásának.

Időközben a görög nyelv és irodalom, melynek a múlt században 
igen kevés művelője akadt, a mint láttuk, újra kezdte foglalkoztatni a 
tudós elméket, s bár a szövegkritika nem nagy hasznát vallotta mun
kásságuknak, anilál többet köszön nekik az írók helyes magyarázatának 
mestersége. Gesner mint commentator érdemelte ki a philologia újító
jának nevét; Ernesti, ez a józanul gondolkodó ész, szintén a régi irók 
nyelvi és kifejezésbeli magyarázataival aratta sikereit. A kritikára egyi- 
köknek se volt rátermettségök vagy arravalóságuk, s a hagyomány biz
tos és nem biztos adatai közt éleslátással meghúzni a határvonalat, nem 
adatott meg nekik. Nagy kritikai tehetség, s mint ilyen korát megelőzte 
Reiske Jakab, a leghíresebb hellenisták egyike, kit méltán soroznak egy 
Hemsterhuys, egy Valckenaer, egy Ruhnken mellé. A görög irodalom
nak majd mindegyik képviselőjével megpróbálkozott, s csak bele kell 
tekintenünk az «Animadversiones ad grocos auctores* czímű öt vaskos 
kötetbe, hogy igazat adjunk a szerzőnek, ki e művét önérzettel «flos 
ingenii sui»-nak nevezte. A görög szónokok is, meg Libanius és Dió 
Chrysostomus neki köszönik mai olvasható alakjokat.

Egészen új, és senkitől sem sejtett eszmékkel hozták kapcsolatba 
a philologiát Winckelmann és Lessing. A humanismus kora óta e két 
férfiú fűzte legerősebben egybe a régiség tanulmányát a jelen kor leg
nagyobb szellemi érdekeivel. A kasztjok kötelékeire oly büszke egyetemi 
professorokkal szemben ez autodidaktáknak jutott osztályrészül, koruk 
irodalmi és művészi ízlését a régiek forrásából merített ihlettel refor
málni. Winckelmann fejtette ki úttörő munkájában legelőször azt a szo
ros kapcsolatot, mely a politikai és kulturális élet fejlődését összefűzte 
volt, — ö mutatta ki először a műemlékeken e fejlődés egyes fokozatait 
és ismertető jeleit. Sokan' kortársai közöl úgy fogadták művét, mintha 
csak felsőbb kinyilatkoztatás sugallta volna: annyira eltért felfogása 
amaz idők korlátoltságától és hamis jelszavaitól. — Miként Winckel-
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mann a görög művészetet, úgy Lessing a görög irodalmat tekinté m in
tának, s e mintát az új-kor hamisításaitól megtisztítani, 8 a mi rajta  
igazán szép és dicső, a nemzeti műveltségbe beleoltani, — ez volt a tér, 
melyet Lessing kritikai ízlése, biztos keze és kérlelhetetlen logikája 
megművelt.

Látjuk, hogy a régiek életének nyilvánulásait hova-tovább széle
sebb, tehát biztosabb alapon és egyoldalúságtól ment felfogással kezdik 
megítélni; meglátszik ez még a szorosan vett philologusokon is, minő 
volt pl. a göttingai egyetemen a philologia tanára, Heyne. Korszakot 
alkotó philologus lett volna belőle, ha nagy tudománya és lelkesültsége 
megfelelő iudiciummal párosult volna. De hogy éles ée biztos ítélete 
nem volt, szövegei bizonyítják. A vulgata túlbecsülése miatt szemet 
húny minden akármely világos újítás előtt és az alexandrinusok kritikai 
álláspontjáról még megközelítőleg sincs helyes fogalma. A kritika tehát 
gyengéje. De annál erősebb fegyverzettel dicsekedhetett a philologia 
tárgyi részének akkor még csekély figyelemre méltatott küzdő terén. 
Archaeologia, história, mythologia mesterüknek vallották Heynét, ki 
ebbeli széles ismereteit egyetemi előadásai mellett különösen a philolo 
giai seminarinmban bocsátotta világgá. A peminarium, melyet ő terem
tett meg, volt neki öröme, életszükséglete; ott hirdette legszívesebben, 
leglelkesebben tanait, ott időzött legörömestebb a régi írók poeticumán, 
melynek resthetikai taglalását Németországban senki előtte oly ékesszó
lással nem ejtette meg. E seminarium lett több évtizeden keresztül hiva
talos tekintélyű akadémiája minden philologiai munkásságnak, 6 nem 
volt akkortájt német gymnasiumon vagy egyetemen classica philologiai 
tanszék, melynek betöltése alkalmával Heyne ajánlását ki nem kérték 
volna. Munkáit, melyek legnagyobbrészt a régi élet históriai felfogására 
törekszenek, még csak áttekinteni is bajos: oly kifogyhatatlan sorát 
teszik a kisebb-nagyobb könyveknek, füzeteknek és értekezéseknek, az 
egy oldalos czikktől a kötetek hosszú soráig. Bőven telik belőlök egy 
monographiára való anyag: itt czélunkhoz képest csak annyit jegyez
zünk meg, hogy közölök mind hatásra, mind való értékre nézve, kétség
kívül első helyen állanak a mythologia körébe vágók.

Elérkeztünk a philologiai tudománynak, mint olyannak, születése 
napjáig. Megérlelődtek eddigelé összes szervei, melyek az élet és létei 
képességét megadhatták neki. A legtávolabbi századokba visszanyúlnak 
e tudomány organismusának szálai; észrevétlenül erősödnek, izmosod
nak, mindenik magában és elszigetelten, — ügyet sem vetve a mellette 
haladó egyéb disciplinákra, — míg végre a szálak ezrei összefutnak és 
szét8zakíthatlan kötelékké egyesülnek. Ki van művelve a felkutatott 
anyaghoz képest a grammatika, ki a latin stílus prózában és versben, 
megindult a metrika és rhythmika vizsgálata, jeles művelőket számlál
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a történelem, régiségtan és mythologia, fejlődött az irodalmi és műízlés, 
és még a segédtudományok is, mint nnmismatika és sphragistika, Kivo
násaikban megalakultak.

E sokaságba egységet hozni, a disciplinákat tudományos rend
szerbe foglalni és egy vezérelvnek alárendelni, a ozéltalanul bolyongó 
elemeket a centripetális erők törvényszerűségével egy középpont köré 
terelni, — ennek a nagy gondolatnak a kivitele jutott osztályrészül 
Wolf Frigyes Ágostonnak, ennek az erős egyéniségnek, ki egész életén 
át csak a maga útját járta, daczolt a tudós hierarchia gőgjével, ellen
mondást, anathemát keltve pályája kezdetén és végén, de teljes diadalt 
aratva tudományos meggyőződése erŐ9 hitében. Bár töredékes egész iro
dalmi működése, mert hisz az agyában megfogamzott sok szép tervnek 
csak igen csekély része testesült meg, — mindamellett ezen drága töre
dékeknek is minden sora a classicitas bélyegét viseli magán. Platójának 
csak első kötete készült el, de a megjelent három dialógus mintaszerű 
alakban látott napvilágot; műfordításait Tacitus, Horatius, Aristopha
nes egyes részeiből máig sem érte utói senki; Prolegomenáiból is a hir
detett két kötet helyett csak egy jelent meg, de ez az egy is elég volt, 
hogy a szerzőnek a halhatatlanságot biztosítsa. Wolf első sorban tanár, 
s csak másodsorban író ; iskolát alapítani volt a főczélja s az irodalmi 
működés csak eszköz a ez élhoz. Innen van, hogy munkáiban nem a mi 
és mennyi volt vezérlő szempontja, hanem a hogyan! A kutatás módja, 
az anyag kritikai szétfejtése, az összes tanúbizonyságok részrehajlatlan 
mérlegelése, a tudatos és önmagára is a legszigorúbb elveket preeseri- 
báló módszernek kimutatása, s a nagy szempontoknak, mint végső ered
ményeknek, tömeges részletkutatásokból való kiemelése, — ez volt írói 
és tanítói működésének, ez volt egész életének jellemvonása. — Prole- 
gomenáiban nem az a fontos, hogy a homerosi költemények egységét 
tagadásba vette, hanem az, hogy ez eredményt mikép bizonyítja be, 8 
mily utak módok vezették rá. Encyklopaediája sem azért lett híres, amit 
a philologia egyes részeiről elmond benne, hanem arról, hogy e részek 
egymásra vonatkozását, szerves összefüggésöket és a közös czélra szol
gáló szerepöket úgy mutatta ki, mint előtte senki. Wolf tehát teremtő, 
szervező ész, — hatalmas, magával beérő természet, kit nem zavar meg 
az, a mit előtte tettek és írtak, vagy amit róla mondanak és hirdetnek, 
hanem a ki lelke őserejéből törvényeket szab, azokat végrehajtja és 
dac zol a közvéleménynyel.

S e közvéleményt ugyancsak erős áramlatok hajtják akkoriban 
ide s tova. A német romanticismus izgatottságban tartja az egész vilá
got, s ellenállhatatlan varázserővel ragadja bűvös körébe a rideg tudo
mány hivőit is. Belőle merítette mysticismusát a németek romantikus 
philologusa, Crenzer, ki Menzellel egyetemben egy tisztán tudományos
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problémával a még oly távol állókat is bele tadta vonni a küzdelembe. 
Symbolikájában azt igyekezett megbizonyítani, hogy az ősrégi görög 
papok az Aegyptnsból és PhoBniciából vett vallási dogmákat az akkor 
még fejletlen görögökkel symbolumok alakjában közölték, melyeknek 
maradványai a később is fenállott mysterinmok voltak. Ezt a gondola
tot Crenzer rendkívül mélyen fogta fel, s ebben rejlik a mű nagy hatá
sának titka; tévedése Creuzeraek az volt, hogy álláspontja nem kritikai, 
hanem theologiai és dogmatikus, és a mellett oly önkényes, hogy még a 
történeti adatok is az a priori kitűzött elv számára módosulni kénytele
nek. Az ellentábor kiválóbb harczosai vagy azon iparkodtak, hogy a 
mysterinmok históriai alapját valódi értékére reducálják, — ezt tette 
Lobeok Aglaophamusában, — vagy hogy, szélesebb körben, a legrégibb 
mythologia személyesítő voltát emelték ki Creuzerrel szemben, mint 
Hermann Gottfried.

A philologiai tudomány ez élénken pezsdülő elvi küzdelmei elől 
ama kor egyetlen kiválóbb szelleme pem zárkózhatott el. Humboldt 
Vilmos, bár nem szakférfiú, Aischylos-tanulmányokkal és általános 
nyelvtudománynyal foglalkozik; Goethe, ki a görög szellemet oly jól 
meg tudta érezni, részint maga, részint weimari barátjával, Meyerrel, 
írt nem egy a görög irodalomra vonatkozó ozikket; Schiller, bár alig 
tudott a göröghöz, finom érzékkel és igen helyesen vonta meg párhuza
mát a régi és modem felfogás, a naiv és sentimentális költészet közt, — 
aminthogy a régi és új kor egybevetése 6zámos azon időbeli írónak hálás 
tárgyul kínálkozott. Ezt tette a két Sohlegel is : Vilmos a dráma terén, 
végigkísérve annak fejlődését Aisohylostól a jelenkorig, szólva tragikum- 
és komikumról, színpadról és karról, görög, római, olasz, franczia, 
angol és spanyol drámáról és elméletökről, — Frigyes a görög epos 
terén megvilágítva sesthetikai álláspontjáról az elbeszélő költészetet az 
ősi orphikus időktől az alexandriai iskoláig, b először állapítva meg éle* 
sen a régi költészet objectiv és a modem költészet subjectiv jellemvoná
sait. Schleiermaoher, ki tulajdonkép philosophus, Platóra vonatkoztatja 
tanulmányait, Niebuhr, a történetíró, philologiai módszerrel dolgozza 
fel a római történelmet.

Wolf az ő nagy alkotásával csak alapját rakta le, vagyis meg
teremtette a philologiát, mint tudományt. Ezen keretet, melynek szi
lárdságában rejlik épen Wolf érdeme, kitölteni, vagyis az egyes philo
logiai di8ciplinákat már most a szervezett tudományra való tekintettel 
Wolf módszerében feldolgozni, tovább fejleszteni és tökéletesíteni, — 
ezen feladat megoldása jutott osztályrészül a következő nemzedéknek. 
E nemzedék vezérférfiainak, Hermann Gottfriednak és Boeckh Ágostnak 
más más volt ugyan a felfogása a rájok háramló teendők viszonylagos 
fontosságáról, mégis mindkettő maga nemében tudományunk korszakot
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alkotó jelenségei közé tartozik, s iskoláik le egészen a mai napig példá- 
jokon indáivá a munkafelosztás elvét sikerrel valósítják meg. Hermann, 
a logika és grammatika embere, fődolognak tartotta a nyelv tünemé
nyeit kutatni és módszeresen megállapítani: a rendszeres és tudományos 
grammatikának ő lón megalkotója. Boeokh viszont arra törekedett, 
hogy universaliB felfogással és magas szempontokból foglalja egységes 
képbe a régiek életének összes nyilvánulásait. Ennek megfelel munkás
sága, mely a reáliákat karolja fel. Hermann a görög grammatikát az 
eddig szokásos empirikus alap helyett logikai, rationalis alapra fekteti; 
a metrikában nemcsak szótagokat mér, mint elődei, hanem először tér 
vissza a régi görög metrikusokra, s azok elméleteit nagyon is számba 
veszi; a kritikában merész genialitással és divináló szellemmel ragadja 
meg a dolog magvát, s nem sokat latolgatva a hagyományt, az ókor 
mély ismeréséből nyert művészi conceptióval ooniciál; a görög iroda
lomból csakis költők, 8 ezek közöl a tragikusok, epikusok, de főleg Pin- 
daros, egész életének e hű kísérője, érdeklik. — Boeokh-öt a históriai 
felfogás jellemzi. A szövegkritika kevés neki; e helyett a magasabb kri
tika problémáival szeret foglalkozni. Pindarosának nem a szövege becses, 
hanem commentárja, s ebben különösen a metrikai rész és a költemé
nyek compositiójának és historikumának kérdése. Második és harmadik 
nagy műve, a Staatshaushaltung és a Corpus Inscriptionum Grocarum 
szintén a régiek története és kulturája iránt való érdekeltségét és e téren 
való magas álláspontját bizonyítják, de igazi philologiai abribiáról is 
tanúskodnak. — Korszakos alkotás volt a philologia disciplináinak osz
tályozása is, melyet Wolf és Hermann inkább külső, alaki eljárásával 
szemben a tartalom és anyag szempontjából ejtett meg.

E két nagy ember iskoláin is megismerszik a mesterektől inaugu- 
rált bifurcatio, s messze le egészen a mi korunkig megvan a philolo- 
gusoknak két főjellemvonás szerint való megoszlása: a grammatikai
kritikai irány, a reális irány.

Hermann közvetlen tanítványain még legjobban látszik meg taní- 
tójok hatása. Első sorban Lobeoket kell megemlítenünk, kit nagy olva
sottsága és finom nyelvérzéke alkalmassá tett, hogy a nyelvi aprólékos
ságok ezernyi sokaságából biztos szabályokat állapítson meg, — és az 
élesen itélő, geniális Beisiget, a jelentéstannak tudományos megalapító
ját. Lobeck mellett Kőnigsbergában Hermann egy másik tanítványa 
működött, Lehrs, ki a görög epos történetének, úgyszintén a görög 
grammatikának terén sok maradandót alkotott, bár nem tagadható, 
hogy Aristarohusról szóló művének sok a methodikus fogyatkozása és 
Horatiussal szemben felállított subjectiv kritikájának nem egy gyengéje 
van. Lehrs és Lobeck hatásáról tanúskodik a köröttök alakult konigs• 
bergi iskola, melynek tagjai három irányban működtek : 1. kutatták a

Digitized by



688 FINÁCZY ERNŐ.

görög grammatikusok munkáit az alexandrinusoktól le a byzantin korig,
2. vizsgálat tárgyává tették az epikus költészet alaki és szerkezetbeli 
sajátságait Homerostól Nonnosig (Kammer, Flach, Ludwich) és 3. fog
lalkoztak a görög nép vallási nézeteinek rendszerbe foglalásával.

Hermann tanítványai a mestertől kapott ihletet viszik aztán 
tovább, a nagy németlakta föld legkülönfélébb részeibe, módszerükkel 
mindenütt hódítva, s szélesebb körben a liumanistikus iskoláztatásnak 
is újabb impulsust adva. Bajorországra nézve megtette ezt a prteceptor 
Bavariae, Thiersch, megteremtője az Acta philologorum Monacensium- 
nak és a németországi philologusok 1837 óta évenkint tartatni szokott 
gyűléseinek. Neki köszönik mindenöket Doederlein, a synonymika írója 
és Dissen, a görög költők műveinek e philosophikus szemlélője és tag- 
lalója. — Boroszlóban tanárkodott Hermann egy másik tanítványa 
Passow, kinek először volt tiszta fogalma a lexikographia igaz feladatá
ról, megszüntetvén azt az akkoráig táplált balvéleményt, mintha a szótár 
a tudósnak nem volna egyebe, mint a sánta embernek a mankó. Első 
kritikai szótárán kívül még azt a fontos dolgot jegyezhetjük fel róla, 
hogy az Ő ösztönzéseire indult meg a máig is fenálló és életerős folyó
irat, a Jahrbücher für Philologie und Paedagogik. — Utolsónak Her
mann tanítványai közöl, de nem legkisebbnek hagytuk Meinekét, ezt a  
sokoldalú philologust, kinek a görög vígjátékra vonatkozó munkássága 
mindenha maradandó leszen. — Ámde ki járhatna végire a Hermann 
iskolájabeli közeli és távoli rokonságnak, melynek nem egy tagja a maga 
kisebb körében úttörő volt ? Mennyit hatott és írt Kühner, a gramma
tikus, Ahrens a dialektologus. Leutsch, szerkesztője és lelke a Philolo> 
gusnak, Bernhardy, az irodalomtörténet írója, és még sok más, kiknek 
érdemeit a specziális kutatások megszámlálhatatlan ösvényein szoktuk 
csak igazán méltányolni ? !

Ámde időközben a philologiai módszer utat tört magának a mo
dern nyelvek és irodalmak históriai felkutatásában is. A Grinum test
vérek voltak az elsők, kik a classica és germán philologia kapcsolatát 
történelmi-nyelvtani munkáikban szorosabbra fűzték, de első igaz 
megtestesítője e kapcsolatnak Lachmann volt. A kritikára irányzott 
módszerének, melyet a görög, latin és német irodalom termékeire 
egyenlő sikerrel alkalmazott, első fényes tanúbizonyságát az új-testa- 
mentom kiadásában adta. Eljárásának elvi jelentőségű sarktételei a 
következők: A régi Írásművek reconstructiójában két dolgot kell végez
nünk. Először is az író személyét és életét kell vizsgálat tárgyává 
tennünk. Másodszor munkája eredeti alakját kell visszaállítanunk, s e 
czélból kritikailag megvizsgálnunk azon viszonyokat, melyek közt az 
írásmű keletkezett. E második feladat első része teszi tehát a kritikát, a 
második az interpretatiót. A kritikai eljárásnak ismét három fokozata
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van: a hagyomány megállapítása, recensere; a rontott helyek megjaví
tása, emendare; és a mŰ eredetének felderítése, originem detet/ere. A recen- 
siót az interpretatio nélkül kell megejteni, a többi karöltve jár vele, 
mert mind az emendatio (=  conjeotnrális kritika), mind pedig az írásmű 
eredetének vizsgálata (=  magasabb kritika) feltételezi, hogy az egész 
mű tartalmát behatóan ismerjük.

E kritikai alapelveknek leghívebb tüköré a Lachmann-féle Lucre- 
tius-kiadás. Még nálánál is fontosabbak azonban Lachmannak az Ilias 
szerkezetére vonatkozó kutatásai, melyekben a Nibelungénekről fel
állított elméletét értékesíti, s iparkodik kimutatni, hogy az Uias 18 
különböző költő műve, kiknek egyes darabjai a költemény mai formájá
ban is még feltalálhatók.

A homerosi költemények eredetére és szerkezetére vonatkozó ezen 
újabbi kutatások azután, — nem is tekintve Hauptra és ennek össze
hasonlító irodalmi vizsgálódásaira való elhatározó befolyásukat — las
san előkészítették a talajt az úgynevezett homerosi középpártnak, mely, 
élén Grote-val, a szigorú unitáriusoknak és a daltheoria híveinek elmé
letei közt foglalva állást, azt vallja, hogy egy ősi Ilias és egy ősi Odyssea, 
mint egységes művek, igenis léteztek, s ezekhez mint középpontokhoz 
fűződtek azután más költőknek ugyanazon tárgyakra vonatkoz6 dalai, 
míg együttesen mai alakjokat öltötték.

De Hermann nagy alkotása, a grammatikai és kritikai módszer 
alapvetése, még nem találta meg útját a philologia minden egyes ágá
ban. Különösen a római irodalom várta még e módszernek a maga spe- 
cziális igényeihez való alkalmazását, — mert hisz eddigelé a görög iro
dalmat tekintette mindenki fődolognak, s Hermann nyomdokait követve, 
csak amúgy mellékesen fordúltak a rómaiakhoz. De Hermann módsze
rének taníthatósága sem vált közmeggyőződéssé, s a philologiai metko- 
dus közlésének titkát a mesteren kívül nem értette még senki sem.

E feladatok megoldása várakozott Ritschlre, Wolf, Boeckh és Her
mann mellett, e század legnagyobb philologusára, s minden idők leg
kitűnőbb tanárára.

Mielőtt irodalmi működésére térnénk, hallgassuk meg egyik tanít
ványának szavát, mint nyilatkozik mestere egyetemi előadásairól:

•Előadásának eredetisége rendkívüli hatást keltett. Nem símán és 
egyenletesen folyt tovább, elfedve a szellemi munkát, hanem a gondol
kodásnak amaz operáczióját, melynek a beszéd csak eredménye volt, a 
hallgatókkal mintegy újra elvégeztette. A pillanat közvetlen sugallatától 
vezetve, a tárgyba teljesen elmerülve, csak arra törekedett Ritschl, hogy 
a tárgynak teljesen megfelelő, legprfecisebb, legjellemzőbb, szóval a leg
találóbb kifejezést meglelje, s ha rögtön keze ügyébe nem akadt, fel
kereste, és mindig meg is találta. — így. lön Ritschl erő, frisseség és
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pla8ticitás dolgában mestere, nemcsak a német, hanem a latin szólás
nak is. Mert a latin nyelvet is nem úgy beszélte, mint az eltanult és 
classicus minták nyomán gondosan utánzott nyelvet szoktuk, hanem a 
nyelv eszközein souverain hatalommal uralkodva egy egészen sajátságos 
stílust teremtett magának, mely szellemi egyéniségével teljes összhang
zásban volt. S mindezt elmondotta mindenkit elragadó lángoló tárgy
szeretettel ; minden szavát áthatotta és élesztette a tudományos m un
kának ama benső öröme, mely legközönyösebb és legrestebb hallgatóját 
is végre felvillanyozta. Gondolatainak leghathatósabb kifejezésére Ritschl 
egy eszközzel rendelkezett, melyet később tudatosan alkalmazott és elő
adása egyik legjellemzőbb sajátságává fejlesztett. A kutatások ered
ményeit ugyanis nem jelölte meg már előre, hanem biztos kézzel lépésről 
lépésre vezette a czél felé hallgatóit, kik feszült figyelemmel látták azt 
mind közeleb és közelebb jönni. És ha végre a legyőzhetetlen logikával 
előkészített facitra került a sor, akkor is meglepte az embert a végső 
következtetés finomsága és szabatossága, még ha szerencsésen meg
sejtettük is már a félig eltakart végeredményt. Ily módon fokozott ön- 
munkásságra szorította hallgatóit, s ily módon valósította meg ama 
viszonosságot tanár és tanuló közt, mely minden akadémiai munkásság
nak legmagasabb feladata.

«De a mily élvezetesek voltak is ezen előadások, s bármely üdvös 
lendületet és biztos útmutatást adtak is az önmunkásságnak: Ritschl 
valódi egyetemi munkásságának súlypontja a tanuló ifjúság közvetlen 
betanítására esett, úgy, a mint Ő a bonni seminariumban és Lipcsében, a 
philologiai societásban gyakorolta. A szó igaz értelmében betanítás volt 
az, melyben részesült, a ki szerencsés volt ezen szűkebb körökbe bejut
hatni ; nem külső idomítás volt ez, nem egypár hasznos tanács, hanem 
belülről meginduló módszeres kiképzés, mely az egész embert meg
ragadta és teljes életére véglegesen kiformálta. A fegyelmezés azon 
indult meg, hogy mindenkinek saját elégtelenségét be kellett látnia, s 
mindenkinek őszintén meg kellett győződnie, hogy a tudományban sem
mit sem lehet futtában elérni, hogy az istenek a sikert verejtékkel sze
reztetik meg, s hogy a becsületes munkát a legkisebb dolgokon kell kez
denünk, mert a tudományban semmi se kicsiny, — és mert a látszólag 
kicsiny dolgok, kevésre becsülve, a nagyokat is veszélyeztetik. S a ki 
aztán hozzáfogott a munkához, azt irgalom nélkül kényszerítette, hogy 
szemébe nézzen minden nehézségnek, mindegyikkel megmérkőzzék és 
annyit legalább is tanuljon meg, hogy legyőzése mennyiben sikerült 
neki avagy nem. Kopott fordulatokkal vagy tekintélyre való kényelmes 
hivatkozással senkinek sem volt szabad beérnie, — mindent a maga ke
zével kellett végezni és a maga eszével megvizsgálni, míg vagy teljesen, 
vagy lehetőleg világos volt minden. Mindenki, ki igazán átadta magát
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Ritschl iskolájának és az első kezdet után nem vonta ki magát belőle, 
megtanult a maga lábán megállani, és készen volt azt a munkát, melybe 
fogott, szabad önmunkássággal elvégezni. És itt fejtette ki Ritschl leg
nagyobb tanítói művészetét, mert eddig senki se érte utói ő t: abban a 
mesteri képességben, melylyel egyeseknek gyakran még szunnyadó 
tehetségeit felfedezte, nagyra növesztette, a nekik való feladatokat 
kitalálta, úgy hogy természetes képességeiket még fokozta is, és leg
magasabb tökéletességökig kiművelte.»

Két főirányban halad Ritschl irodalmi működése: az egyiknek 
végén áll az eddig meglehetős mostoha 6orsban részesült római komé
dia és Plautus, melynek kritikai fundamentumát Ritschl rakta le örök 
időkre, nemcsak a mailandi palimpsestos értékesítése, hanem a conjec- 
túrákra szóló számos corruptelák helyreütése és a szövegkritikával szo
ros kapcsolatban levő plautusi prosodia és metrika megállapítása által. 
Ritschl óta Fleckeisen, Studemund, Bergk, Corssen, Schoell, Brix és 
Lorenz munkálják e talajt. A második korszakos munkássága Ritschl- 
nek a latin nyelv történetére vonatkozik, kapcsolatban a római feliratok 
módszeres feldolgozásával. Tovább vitték e kutatásait Brambach, 
Schmjtz, Bücheler és mások.

Hogy mily nagy Ritschl iskolája, arról hozzávetőleges fogalmat 
alkothatunk, ha az Acta societatis philologae Lipsiensis hat kötetét meg
tekintjük, vagy ha előveszszük a Symbola philologorum Bonnensium in 
honorem Friderici Ritschelii czímű gyűjteményes munkát. Itt találjuk 
Ritschl-en kívül Keil-t, a római grammatikusok kiadóját, Vahlen-t, a 
kiváló aristotelikust, Kvicala-t (Sophokles, Euripides, Vergilius), Ber- 
nays-t (görög philosophusok), Stein-t (Herodotos), Riese-t (Anthologia), 
Thilo-t és Hagen-t (Servius), Keller-t és Holder-t (Horatius), Reiffer- 
scheid-ot (Suetonius és egyházatyák) stb.

Nem szorosan a Ritschl iskolájához tartoznak, de tőle mégis függ
nek Orelli, Cicero kritikai apparatusának alapvetője; a két Dindorf, kik 
a régi irodalomnak majd mindegyik képviselőjét kiadták, és pedig Vil
mos a költészet, Lajos a prózai irodalom terén; Nauck, a görög tra
gikusok és Homeros ez éles, de sokszor erőszakos kritikusa, és Bergk, 
kinek szerencsés combinativ tehetsége nagy hasznára vált a szövegkriti
kának, ha nem is épen mindig a kézirati hagyomány értékesítésének 
alapján. Ad absurdum vitte a conjiciálást Hartung, kiről tréfásan azt 
szokták mondani, hogy 100 conjecturája közöl legalább is 99 nem szo
kott sikerülni.

Elérkeztünk a kizárólagos szövegkritika hivőihez, kik mind a leg
újabb kor philologusai. Hermann és Ritschl iskoláihoz tartoznak még 
ezek is, de fájdalom, nagy előzőiknek universális felfogása nélkül és az 
epigonok számos fogyatkozásaival. Nagy érdemök van kétségtelenül az
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egyes irók szövegének végleges recensiójában, a kézirati hagyomány te l
jes összehordásában; de e munkájok mellett ritkán van érzékök, a philo- 
logiában rejlő műveltségi elemeket és a tudomány nevelő feladatait 
méltányolni. Hézagos maradna rövid elmefuttatásunk, ha legalább név- 
s'zerint nem sorolnók fel azon kiválóbbakat, kik a magok szűk körében 
maradandót alkottak. A homerosi költészet terén elég említenünk L a  
Roche ot, a codex Yenetus A. hivatott méltánylóját és az ó-kori homerosi 
szövegkritika történetíróját, azután Homeros nyelvezetének szellemea 
megfigyelőjét Classen-t, — a többi epicusra nézve a cyklikus-töredékek 
gyűjtőjét Kinkéi t, a Hesiodos-kutatókat Köchly-t, Flach ot és Bzach-ot, 
Apollonius kiadóját Merkelt, és Nikandros meg Kallimachos kiadóját 
Schneider Ottót. A bukolikusokat feldolgozták Ziegler és Fritzsche; 
Pindaros kritikája és metrikája sokat köszön Tycho Momms ennek és 
Christ Vilmosnak. Aeschylus codex Laurentianusát juttatták érvényre 
Merkel és Kirchhoff, s az utóbbinak Euripides-kiadásában foglalt állás
pontjára helyezkedik Willamowitz-Moellendorf. A görög szónokokra 
nézve említsük meg Westermannt, a görög szónoklat történetének jeles 
íróját, utána Demosthenes kiadóit Voemel-t és Rehdantz-ot, a többi 
attikai szónokokra nézve Scheibét, Frankét, de különösen Blass-ot, ki a 
görög szónoklat fejlődésének minden egyes mozzanatáról oly hű képet 
adott. A görög rhetorika munkálásában kiválnak Walz és Spengel, a  
görög philosophia történetére nézve elsők Brandis és Zeller. Aristote- 
likusok: Trendelenburg, Biese, Schwegler, Prantl, Waitz, és Bonitz, 
platonikusok: Hermann Frigyes és Schleiermacher után Susemihl, 
Schanz, Ueberweg, Scharschmidt és Bonitz. A görög történetírás töre
dékeit egybegyŰjté Müller Károly, Thukydides körül Bekker Immánuel 
és Poppo után kivált Classen, — Herodotos körül Dahlmann és Kirch
hoff Adolf, Xenophon körül Schenkl, — Polybius körül Hultsch fára
doztak sikerrel. A későbbi görög prózaírókat adták ki Hercher és Hert- 
lein, a görög regényt tette kutatás tárgyává Bohde. A keresztény görög 
hymnologiára nézve megemlíthetjük Christ Vilmost, az új-görög nép* 
költészetre vonatkozólag Passowot és Wagnert.

A mit a római költészet terén Lachmann, Haupt, Ritschl és tanít
ványai tettek, azt fenebb érintettük. A legújabb kornak tudósai közül, 
kik e téren kiválót alkottak, nevezzük meg csak a következőket: A min
dig harczra kész Mueller Lucián, kinek metrikai munkája, a mily önálló 
és alapos észre vall, oly kevéssé egyeztethető össze az irodalmi tisztes- 
sógtudás szabályaival. A latin költők kiadásai közöl a Baehrenséi érde
melnek figyelmet, ki sok új kézirati forrást kutatott fel; Umpfenbach 
és Dziatzko Terentius körül, Wagner és Ladewig Vergilius körül, Mer
kel Ovidius körül buzgólkodtak. A mi Horatiust illeti, a kitűnő szak
emberek egész sorával találkozunk, kik e költőre fordították erejök javát.
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Három csoportra oszlanak ezek a Horatianusok: szigorú conservativek, 
élőkön Keller és Holder, mérsékelten szabadelvűek, Meineke, Haupt és 
Müller vezérlete alatt, és radioalisok Lehrs, Bibbeok és Linké nyomain 
haladva. A latin prózairodalom terén végre Halm, Hartel, Reifferscheid, 
Zangemeister, Mommsen, Eyssenhardt, Jordán, Dietsoh, Weissenborn, 
Nipperdey és Draeger, — a latin lexicographia terén Georges a leg
kiválóbbak.

De nem hagyhatjuk el ezt az utat, míg a grammatikai-kritikai 
irálynak egy újabb és igen fontos jelenségéről nem szóllottunk. A jelen 
század elejétől ugyanis új kincses-bányája nyílt meg a philologiának: 
az összehasonlító nyelvészet. Megjelenését az egészen új tudománynak, 
vagyis inkább módszernek, idegenkedéssel, sőt megvetéssel fogadták 
igen sokan a legelsők közöl is, sőt jellemző dolog, hogy még Ritschl is 
élte fogytáig bizonyos tartózkodással élt vele és eredményeivel. Pedig 
ha valaminek, úgy ezen tudománynak van még nagy jövője és terméke
nyítő hatása minden grammatikára, s így a görögre meg latinra is. 
A görögre először alkalmazta nagyobb szabásban Benfey, kinek az volt 
a terve, hogy az egész görög grammatika épületét főleg a hangtanra 
való tekintetből fogja felépíteni. Munkájának csak a legelejével készült el. 
Ép oly kevéssé oldotta meg a feladatot Leó Meyer, de még Curtius sem, 
a történeti álláspontnak e kiváló bajvívója. Mindamellett ,Studien zűr 
griechischen und lateinischen Grammatik* czímű vállalata, melynek 
dolgozói rajta kívül Brngman, Leskien, Windisch, Deffner és mások — 
egy egész seregét oldotta meg a görög és latin grammatikába vágó spe
ciális kérdéseknek, három főmunkája pedig, a Schulgrammatik, az Ety- 
mologie és a Verbum, az összehasonlító nyelvtudomány értékesítésének 
tekintélyes tanújelei. A nyelv psychologiájával, mint bölcsészeti problé
mával, foglalkozott Steinthal, a nyelv philosophiai és históriai megfigye
lését egyesíteni iparkodott Westphal «Philosophisch*hÍ8torische Gram
matik dér deutschen Sprache* czímŰ munkájában, mely azonban, 
jelentőségre nézve, hozzá ee fogható Westphal metrikai és rhythmikai 
kutatásaihoz. A hangtan terén Curtius mellett különösen Schleichert 
kell megemlítenünk, az ő • hangtörvényei»-vei, továbbá az olasz Ascolit, 
Merkel, Brücke és Czermák hangphysiologiai kutatásainak tudós érvé
nyesítőjét, — végre a junggrammatikusokat, kik Steinthal, Leskien és 
Scherer alapján a hangmódosulásoknak, nevezetesen az analógiáknak 
psychologiai okait vizsgálják és bennök mindig visszatérő törvényszerű
séget találnak. Heves ellenzőik különösen a fiatalabb Benfey-féle isko
lában találhatók (Bezzenberger, Fick). Ha még Delbrück-ot, Hübsch- 
mann-t, Jolly-t, Schuchardt-ot, Merguet-t, Vaniceket említjük, a 
legnevezetesebb idevágó jelenségekről beszámoltunk.

És most tartsunk szemlét ama másik, nem csekélyebb jelentőségű

Digitized by LjOOQ Le



6 9 4 FINÁCZY ERNŐ.

iskolán, melynek nagymestere és megalapítója Boeckh volt. Ez iskola 
látköre és alapja kétségkívül szélesebb az imént vázolténál: míg a kri
tikai és grammatikai irány még legmonumentálipabb alkotásaiban is 
túlnyomólag alaki czélzattal bír, és a tartalmat ennek, ha nem is épen 
szolgálatába szegódteti, de csak olybá veszi, mint fontos segédeszközét, 
addig a Boeckh iskolája a tartalmi igazságot és szépséget keresi az alak
ban is, keresi a régiség tárgyi tényezőit, részint ezen tárgyak kedveért, 
részint az ó-korról nyerendő felfogás hűségéért. Míg a kritikai és gram
matikai iskola kedvez a czéhszerűségnek, s műhelyébe laikust nem bocsát 
be, mert mindig attól kell tartania, hogy nem értik meg vagy balúl ma
gyarázzák meg eljárását, addig a reális irányú iskola belevonja a kultúra 
minden tényezőjét, szereti, ha minden oldalról közelednek hozzá, s 
egyedüli törekvése, hogy az emberiség bő szerivel fordíthassa maga javára 
azt a nagy történeti háttért, melyet ez iskola épített fel.

Ha körülnézünk a munkások ezrein, kik az ó-kori élet e minél 
hívebb ismeretére törekedtek, bajos mindjárt tájékoznunk magunkat. De 
legjobb útmutatónk lesz talán, ha disciplinák szerint jellemezzük műkö
désüket. Legdicsőbb vívmánya a reális philologiának e században a régi 
művészet kellő méltánylása, az archaeologia. Mint a philologia egyik 
disciplináját megalapította Müller Otfried, kinek archaeologiai kézikönyvét 
eddig nem múlta felül senki, amennyiben e mű jelöli ki e disciplina 
részeit, a históriait és a systematikait, mely utóbbinak tárgyává teszi a 
tektonikát, a képzőművészet technikáját, alakját és tárgyait. Müller 
Otfried tehát szervezte az archaeologiai szakot.

Más oldalról tekintette az ó-kori művészetet Welcker, ki a Müller 
mtitörténeti felfogásával szemben az aesthesis mértékével mérte az emlé
keket. Egyoldalúlag, nem a philologia szerves részeként, hanem önálló 
tudományként kívánta művelni az archaaologiát Gerhard, kinek nagyon 
sok ugyan a módszeres tévedése, de aki másrészt adatok gyűjtése által 
az u. n. archaeologiai statisztikát megalapítá. Egész életének egyedüli 
czélja az volt, hogy mentői több eddig ismeretlen, régi műemléket rajz
ban, képben és szövegmagyarázatokban terjeszszen. Gerhard élete nagy 
részét Rómában tölté, és itt lelkes apostola volt minden archaeologiai 
mozgalomnak. Központja egy egész művészi és archaeologiai kolóniának, 
melyhez tartoztak a görög sírokra vonatkozó munkájáról híressé lett 
Stackelberg, továbbá Panofka, Bunsen, Kestner, Fea és Thorwaldsen. 
Ezekkel egyetemben alapította meg az Instituto di Corrispondenza 
arckaeologicát,ezt a nevezetes egyesületet, melynek közlönye: a Bulletin, 
csakhamar nemzetközi közvetítője lön az archaeologiai felfedezéseknek. 
E közlöny német munkatársai közül megemlítendők Brunn, a görög stilus 
ez alapos ismertetője, azután Kekulé, Conze, Braun, Henzen, Ibeken, 
Helbig, mind ismeretes nevek az archaeologiával foglalkozók előtt. Kap
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csolatban az Instituto-val szóvá kell tennünk itt annak egyik fiókját, az 
athéni társaságot, mely a német kormány bőkezűségéből, Curtius Ernő 
tevékeny részvétele mellett, ásatta fel 1874-től 1881-ig az olympiai játé
kok színhelyét, és ezáltal az archaeologiának, és szélesebb értelemben a 
philologiának is megbecsülhetetlen szolgálatot tett, részint a régi topö- 
graphiát gazdagítva, részint számos olassicns műemléket napfényre hozva.

De nemcsak Rómában és Athénban, hanem mindenfelé, ahol vala
mikor classicus népek éltek és laktak, megindultak Gerlach példája után 
az archffiologiai közlönyök és alakultak meg az archasologiai társulatok. 
Hogy a sok közül csak néhányat említsünk, a rajnai régiségek felkuta
tását tűzte ki czélúl az Urlichs alapította bonni régiségtani társaság, a 
Svájczban levő római régiségekkel foglalkozik a zürichi egyesület.

Gerlach azonban, minden nagy érdeme mellett, bizonyos tekintet
ben dilettáns volt. Szigorúbbá tette az archaeologia módszerét Jahn Ottó. 
Nagy munkát egyet sem írt, de számos értekezése egytől-egyig minta
szerű a maga nemében, mind alakjánál fogva, mind azon Jahnt legin
kább jellemző vonásuk miatt, hogy szerzőjük valóban a bőviből merít, és 
teljesen uralkodik az összes irodalmi és művészi anyagon, minden hypo- 
thesist kerül, melyek tudvalevőleg művészi dolgokban százával kínál
koznak, és szorosan a tényekhez ragaszkodik. Értekezése, melyben az 
archaeologia legfontosabb feladatairól szól, korszakot alkot. Iskolájából 
kiemeljük Michaelist, Bursian Conrádot, Peterpent és Benndorfot.

Az újabb archseologiai kutatók sorából kiválnak Stark, aki előtanul
mányai és philosophiai műveltségénél fogva, hivatva lett volna a Mueller 
kézikönyvéhez hasonló, mai színvonalon álló archeológiát írni, de csak az 
elméleti systematikával és történeti résszel készült el. Friderichs a görög 
és keleti művészet kapcsolatát kutatta. Overbeck a görög szobrászat törté
netét irta meg, míg Boetticher az Ő tektonikájában tisztán elméleti úton, 
fogalmi alapon törekedett a görög architektonika lényegét felfogni.

Nem lehet mellőznünk a praktikus archseologusokat sem, kik 
ásóval kezükben mutattak rá a föld alá temetett régi emlékekre. Közülök 
legnépszerűbb Schliemann, ki sem túdos, sem művész nem volt, hanem 
autodidakta kereskedő, eltelve a régi görögség lelkesültségétől, és ez 
eszmének hozva meg a legnagyobb anyagi áldozatokat. E szerencsés 
felfedező ásatta fel Tiryns és Mykenae oroszlánykapuit és sírjait, Orcho- 
menos régi alapfalait, és a régi Trója állítólagos színhelyét. Kutatásai a 
prrehistoricus archaeologiának, legalább negatíve, nagy hasznára váltak.

Meg kell emlékeznünk végűi a híres utazókról, Ross-, Prokesch, 
és Fallmerayerről, kik a népszokás megfigyeléséből következtettek vissza
felé, s nagyon sok adatot szolgáltattak a régi görög geographiának is, 
melyet Ritter-féle szellemben dolgoztak fel. Kiepert, a classicus népek 
kartographusa, és az említett Curtius Ernő, Peloponnesos monographusa,
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kinek fáradhatatlan utánjárása tette, hogy táborkari felvételek készültek 
Athénről és Attikáról. Éjszaki Görögország régi földrajzát Bursian, 
Siciliáét Holm és Schubring, Pompei topographiáját Schcene és Nissen, 
Rómáét Urlichs, Preller és Jordán dolgozták fel. Végül nagy hasznára 
váltak a római gyarmatok topograghiájának Mommsen felirati gyűjtemé
nyének magyarázatai.

Az archeeologia művészeti ága a mythologiából nyeri anyagát. 
Nézzük tehát, hogy Heyne, Menzel és Creuzer óta ez a disciplina meny
nyit haladt. A jó philologiának, mint tudománynak, megalakulásával a 
mythologia is elhagyta a meddő symbolikus küzdelmeket, és positiv 
alapra kezdett helyezkedni. Müller Otfriednak görög mythologiája egy 
nagy hibában leledzik ugyan, hogy t. i. az isteneknek csaknem teljes 
kirekesztésével, csakis a herosokra vonatkozó mythosokat tárgyalja, elvi 
jelentőségű érdeme azonban e műnek az, hogy szerzője a mythus fogal
mát először törekszik praecisirozni, hogy a mythosi forrásokat kritikailag 
megvilágítja, és a mythos históriai vonatkozásait és chronologiai határait 
felkutatja, a mythos-magyarázat útját is kijelöli. Egészen má9 irányt kö
vet Welcker GriechischeGötterlehre-ja. E mű az ősmythusokat bonczolja, 
kiindul Zeusből, mint az ős-görög monotheismus képviselőjéből, kinek 
alakja a görög nép képzeletében nem maradhatott egyedül; melléje sora
kozott lassankint számos más isten-alak, melyeknek felfogása az élőnek 
képzelt természet nyilvánulásaiból származik. Ezekből fejlesztette ki a 
görögök erős ethikai egyénisége az anthropomorphismust. Bőven és kime
rítően tárgyalja a helyi mythosokat Gerhard könyve, míg Overbeck 
a mythologiának a művészettel kapcsolatos tárgyait és eszméit ka
rolja fel. Még a Welcker álláspontját követi Preller is, csakhogy Welcker 
felfogása a mythosról inkább vallásos és költői, Gerhardé symbolikus, 
míg a Prelleré sok tekintetben physikai. Űj eszmékkel gazdagítá a görög 
mythologiát az etymologiai fejtegetésekkel karöltve járó összehasonlító 
irány, melynek Kuhn Adalbert a felfedezője, és a mely ma már több 
jeles művelőt számlál.

Végül a reális irány legfontosabb ágát, a történetet és vele kap
csolatos segédtudományokat vegyük szemügyre. A kulturtőrténet széles 
körű felfogásáról tanúskodnak Müller Otfriednak Aegináról, Orchome- 
nosról és a dórokról szóló munkái, de még mindig nem emelkednek ama 
történeti magaslatig, melyről Grote szemlélte a görög népet. Ezen angol 
író hatását Németország sem bírta eltagadni. Nagyszabású történeti 
műve a politikai szempontot hangsúlyozza első sorban, s mint ilyen* 
különösen az athéni demokratia mesteri rajzában egészen új úton halad. 
Egy-két németországi ellenzője nem bírta megakasztani e mű diadalmas 
előrehaladását, mely a legpzembeszökőbb nyomokat Oncken munkájában 
hagyta maga után. Népszerűségre azonban egy sem vetekedhetik a Cur-
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tiuséval, a ki a történetet úgy tekinti, mint a nemzet összes belső és 
külső életének rajzát, s e felfogását mesteri csoportosítással és szem
lélhető előadással párosítja. A görög élet alapos megfigyeléséről tanús
kodik Wachsmnth régiségtana is, meg a Schoemanné, kinek kézikönyvé
nél tán még fontosabb a Meierrel egyetemben kiadott s az attikai peres 
eljárást oly alaposan tárgyaló munka. A magánrégiségek) e vonatkozó 
részletkutatások összegezője Hermann Károly Frigyes volt, a görög 
alkotmány, törvényhozás, törvénykezés, közjog és pénzügy féjlődésére 
nézve pedig a monographikus munkák hosszú sorával találkozunk.

Ha a görög történetre nézve a német nemzet nem szerepel is kor
szakot alkotóan, annál elhatározóbbak a római történetre vonatkozó 
művei. Niebuhr neve annyit jelent itt, mint a hőmérőéi költészet mezején 
a Wolfé. A munka merész álláspontja, mely tudvalevőleg különösen a 
királyok korszakának tárgyalásában éri el tetőpontját, kezdetben sokakat 
elidegenített, míg végre Goethe, Schlegel Vilmos, Savigny, Michelet 
egymás után védelmére keltek s elismerést szereztek neki. Tovább fej
lesztette ez irányt Schwegler, kinek műve a római jogi intézmények köl
csönös vonatkozásainak, ez intézmények fejlődésének és szervezetének 
mély felfogásáról tanúskodik. A második epoohális munkája a római 
történetnek Mommsené. Minden tudós apparatus nélkül jelenik meg e 
könyv, melybe a szerző az egész rengeteg anyaghalmazt beledolgozta.
!Ez eljárást, mely a munkára a művészi termék bélyegét nyomja, kiegé
szíti az élénk szemléletesség, a stílus ereje és ritka jellemzetessége, a 
subjectiv Ítéletnek megdöbbentő energiával nyilatkozó érvényesítése. 
Minden együttvéve a szó szoros értelmében magával ragadja az olvasót, 
ki végre saját magát is cselekvő személynek hiszi. Versenyez e művel a 
Bömisches Staatsrecht, mely nem egyéb, mint a római történetnek tisz
tán államjogi szempontból való megítélése.

Mommsen mellett a római történet és segédtudományai terén 
Ihne, Stahr, Büdinger, Lange, Marquardt, Forbiger ésFriedlánder isme
retes neveivel találkozunk.

íme rövid vonásokban főleg a módszeres és eszmei szempontokat 
kiemelve, vázát adtuk a classica philologia németországi történetének. 
Bármilyen legyen is e kimívelt módszerrel és át nem tekinthető segéd
eszközökkel rendelkező tudománynak sorsa a jövőben, annyit megta
nulhatunk eddigi fejlődéséből is, hogy kijelölte útját nemcsak a szorosan 
vett philologiai, hanem egyáltalán minden történelmi tudományba vágó 
kutatásnak. Lelkiismeretes eljárásra, irodalmi Ítéletre, az anyag rend
szeres feldolgozásának módjára, alaki és tartalmi ízlésre a tudományt a 
philologia tanította meg. Ezt jó lesz megjegyezni azoknak, kiket a Frary- 
nak különben nem veszedelmes tantervei elragadtak.

Dr. F ináczy Ernő.
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PHILOLOGIAI PROGR A MM-ÉRTEKEZÉSEK.

16. A magyar név- és igejelzö. Veress Igruicztól. (Nagyszebeni á llam i 
főgy mnasium).

Mikor ezen értekezés czímét elolvastam, azt hittem, tudom, miről 
lesz benne szó. A névjelző nem lehet más, mint névszó mellett álló 
jelző; az igejelző már különösebb kifejezés, erről meg azt hittem, hogy 
a szerző az állítmányhoz tartozó névszót nevezi így, pl. Mátyáx k i r á  l y  
volt. Ebben erre király nagyon illenék, nem annyira ige, mint inkább az 
állítmányi jelző név. Annál inkább elbámultam, mikor az értekezés 5. 
lapján azt olvasom, hogy «a magyar nyelv három időbeli névjelzőt 
teremtett (álló, állott, állandó), és két időbeli igejélzőt (állva, álltán).» 
Hogy jutottak ezek a szók a jelző névhez, azt képtelen vagyok meg
érteni; mi összefüggés van ezen igenevek természete és a «jelző* szó 
között ? Nem is szólva arról, hogy a jelző szónak a nyelvtanban egész 
pontosan meghatározott jelentése van, sőt mi több, Veress használja 
még ebben az értelemben is.

Az előttünk fekvő értekezés csak az «egyik időbeli névjelzőt* tár
gyalja, az a7/J-féléket. Előbb azonban egy kis általános elmélkedés 
nyitja meg a tanulmányt. Szól arról, hogy az ember rendesen a nyelv 
segítségével akar másokra hatni, s a ki jól tud a nyelvvel bánni, el is 
éri ezt, mint pl. a népszónokok, a népköltők, a kik iskolázatlanul is 
tudtak hatni és lelkesíteni. Ezeknek a tehetsége a természet adománya. 
Meg is nevez két költőt, a kik nem szorultak az iskolára: Homéros és 
Petőfi (!).

De mit csináljon az a szegény halandó, a kit a természet így meg 
nem ajándékozott ? Annak azt tanácsolja Veress úr, hogy járjon isko
lába, ott majd megtanulja, hogyan kell gondolatait (hatásos egészszé 
alakítani.* Hanem az iskolában szerzett tehetség még sem ugyanaz, 
mint a mit amazok a természettől kaptak. Azok az ihletett népköltők 
és népszónokok «a kötőszók és visszahozó névmások használata nélkül 
is képesek voltak hatásos beszédet vagy költeményt teremteni.* «De ha 
mi ezen isteni adománynyal nem dicsekedhetünk, csak hozzá folyamo
dunk az iskolához, mely megtanít kellően élni a kötőszók és névmások 
szabályszerű használatával.* — Tehát mi különbség Petőfi és Veress 
Ignácz között ? Az, hogy Petőfi nem használt kötőszót és visszahozó 
névmást, Veress úr pedig nem élhet meg azok nélkül.

Az olvasó tán azt hiszi, hogy mindez tréfa. Dehogy! Veress úr 
ezt egész komolyan mondja. Hanem úgy látszik, ő neki is jutott valami 
az isteni szikrából, mert nyitjára jött annak, hogy mért nem kell az
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ililetetteknek se visszahozó névmás, se kötőszó. «Hogy a visszahozó név
mások gyakoriakká ne váljanak, kínálkoznak a jelen, múlt és jövő név
jelzők ; hogy a stírű kötőszók miatt irályunk vontatóvá ne váljék, elé 
állanak a ielen és múlt igejelzők.* íme a nagy titok! 8 Veress úr, nem
hogy óvatosan elrejtené a felfedezett titkot, hanem kitárja az egész világ 
előtt; most már lehet akárki nagy szónok, nagy költő I Csakhogy ezút
tal csupán az egyik néyjelzőről szól, a folytatást máskorra igéri.

Qa elfelejtjük ezt a bevezető, elég különös fejtegetést, a későbbi 
összeállítást haszonnal forgathatjuk. Veress czélja ebben a tanulmány
ban az volt, hogy megmutassa, hogyan használja Petőfi a folyó cselek
vés igenevét. S ezt érdemes is vizsgálni, mert ép ez igenév használata 
olyannyira változatos a magyarban s egyes esetekben annyira vitatott 
is, hogy alkalmazása módjait egy oly kiválóan magyaros nyelvű költő
nek, mint Petőfi, munkái alapján mutatni be, érdemes és haszonnal járó 
fáradság. Csak módját kell tudni, hogy hogyan csoportosítsak az előt
tünk álló tényeket.

Veress a Petőfinél előforduló igeneveket négy csoportba osztja :
1. a jelen névjelző melléknévi sajátságai; 2. a jelen névjelző tárgyeset
tel (vagyis igei természete); 3. a jelen névjelző mint főnév; 4. tovább
képzés. Hogy ez a csoportosítás nem helyes, arról könnyen meggyőződ
hetünk. Először szól az igenév melléknévi természetéről, azután külön 
szól róla mint főnévről, pedig épen melléknévi természeténél fogva 
lehet csak főnév, 8 ezért ezek az esetek is az első csoportba tartoznak. 
A negyedik csoportnak pedig semmi jogosultsága sincs az első kettő 
mellett, mert ha előbb arra volt tekintettel, hogy a használatban hogyan 
érvényesül a szó eredeti természete, itt nem sorozhat egyszerre egy cso
port tényt alaki szempontból külön. Tehát az ő elvéből indulva ki csakis 
két csoportot alkothatott volna: 1. a mikor az igenév melléknévi, s
2. a mikor igei természete érvényesül. E két főcsoportban aztán ismét 
külön osztályozhatta volna az egyes tényeket. Mint melléknév lehet az 
igenév 1. jelző, 2. értelmező, 3. alany (főnév), 4. állítmány. Igei termé
szete érvényesül, ha mellette 1. tárgy áll, vagy pedig 2. határozó. Tehát 
az ő szempontjából tekintve a dolgot így kellett volna csoportosítania a 
Petőfi költeményeiben talált igeneveket.

Hanem az igaz, hogy, ha így jár el, még akkor sem végzett volna 
valami nagyon hasznos munkát. Mert épenséggel nincs szükségünk arra, 
hogy száz meg száz példán lássuk, mint érvényesül az igenévnek majd 
egyik, majd másik természete. Ez oly természetes dolog, hogy magából 
az igenév fogalmából következik, hogy használható mindazokban az 
esetekben, a melyekben a melléknév, s állhat ugyan olyan kapcsolatok
ban, mint az ige. Egy-két példa tökéletesen elég arra, hogy ennek való
ságát be is bizonyítsuk.
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Egész más czélból lett volna kívánatos megfigyelni, miként h asz 
nálja Petőfi vagy más jeles költő vagy író az igeneveket. Azt szerefcnők 
tudni, hogy hogyan jutott ez az igenév olyan nagyon sok oly változatos 
jelentéshez. Tehát jelentés szerint kellett volna csoportosítani Petőfi 
igeneveit. Evvel hasznos munkát végzett volna Veress.

A folyó cselekvés igeneve eredetileg azt jelenti, a ki vagy a  m i 
valamit tesz. Tehát csoportosítania kellett volna azokat az eseteket, a 
mikor ez a jelentése egészen világos (zengő madár, ölelő kar, károgó 
holló, pergő rokka stb.). A jelentés első változása, ha az igenév m ár 
nem azt jelenti, a ki most tesz valamit, hanem a ki vagy a mi valami- 
kor előbb tett valamit, a mi azonban jellemző rá nézve (pl. teremtő 
isten). Továbbá jelenthet az igenév olyat is, a ki vagy a mi rendesen 
vagy igen gyakran szokott valamit tenni (mentő csónak, változó sze
rencse, kanyargó Tisza stb.). Még messzebb távozunk az eredeti érte
lemtől, ha az igenév olyasmit jelent, a mivel valamit tenni szoktak (ásó, 
bajuszpedrő stb.), vagyis egyáltalán eszközneveket jelent. Innen csak 
egy lépés, s ott vagyunk, midőn az igenév jelentése már nagyon külön
féle lesz; majd helyet, majd eszközt, majd a cselekvés tárgyát, majd 
idejét jelenti, de mindegyik kifejezést megérthetjük, ha úgy tekintjük, 
hogy az a tárgy az illető cselekvésre szolgál. Pl. ivó víz, a mi ivásra 
szolgál; ivó pohár, szintén ivásra szolgál; evő kanál, a mi evésre szol
gál ; fonó szoba, olyan szoba, a mit fonásra használnak; szántó föld, 
olyan föld, a mit szántásra használnak stb. — Végre -sok esetben annyira 
eltávozott az igenév jelentése az eredetitől, hogy beszéd közben nem is 
gondolunk az összefüggésre, s úgy használjuk, mint egész önálló főnevet 
vagy melléknevet : forró ajak, elöljáró, adó, igazgató, jegyző, szülő, 
lobogó, szabó, seprő, való stb.

Itt csak nagyjában vázoltam, hogyan tér el az igenév eredeti 
jelentésétől s válik mindig önállóbbá. Azokon a példákon, melyeket 
Veress Petőfiben talált, nagyon szépen lehetne megmutatni a fejlődés 
egész menetét részletesen. Ezt vártam ettől a tanulmánytól. De hiába 1

Dr. B a la s s a  J ó z s e f .

17. Bocatius. Irta Dr. Tóth Lörincz. (Kassai kath. főgymn. 1884/85. évi érte
sítőjében.)

A szerző ismerteti Bocatius János eperjesi, majd kassai iskola- 
rector, később ugyané város bírájának életét és munkáit. Értekező szor
galommal hordta össze a különböző helyeken található adatokat. Levél
tári kutatást is tett, a mennyiben a kassai városi levéltárban található 
és különösen a Sz. Erzsébet egyház elvétele ügyében Prágába tett uta
zására vonatkozó adatokat is felhasználta. Nem akart teljes életrajzot 
adni, inkább csak vázlatot; mert ellenkező esetben más felvidéki levél-
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tárakat (pl. a bártfait és lő cse it)  is á t kellett volna kutatnia, hol külö
nösen város-birói működésére nem egy levelet talált volna. Életének 
ismertetése után irodalmi munkásságát mutatja be, még pedig oly képen 
•hogy egyes munkáinak csak czímét ismerteti, azon időrendben, amint 
napvilágot láttak, míg a nevezetesebbekből kivonatot közöl azok szá
mára, kik meg akarják ismerni Bocatiusnak gondolkozásmódját, bő isme
reteit, nyelvét, irályát és a külalakot, melyeket költeményeiben használt.»

E czélra nagy segítségére volt Szabó Károly, ki a Régi Magyar 
Könyvtár 11. kötetében 11 külön munkát sorol fel. Ezek, egynek kivéte
lével, mind költemények. Nem ártott volna, ha értekező Bocatiusnak 
legnagyobb müvét terjedelmesebben ismerteti; mert kétségkívül Bocatius 
a «cs. koszorús költő», korának legtermékenyebb és legismertebb köl
tője. A XVI. és XVII. században a latin nyelvet különösen ápolták. 
A reformátiónak egyik nagy érdeme abban rejlik, hogy a tudományokat 
ébresztette és terjesztette, s különösen, hogy az ó-classicus irodalom ta
nulmányozására döntő befolyással volt. Ugyanis számtalan magyaror
szági ifjú az olasz és német egyetemeket látogatván, alkalom nyilt szá
mukra a tudományos intézetek szellemével megismerkedni, alkalom 
nyilt az ó-classicus irodalom kincseit tanulmányozni, a görög és latin 
nyelvet elsajátítani. Midőn pedig a classicai nyelveknek tanulmányozása 
hazai iskoláinkban is általánosabbá lett, számos ifjú a költészetnek latin 
nyelven való művelésével is megpróbálkozott. Tudjuk, hogy a hazai és 
külföldi iskolákat látogató számos magyar ifjaktól jelentek meg latin és 
görög költemények, melyek azonban többnyire csak üdvözlő versek vol
tak. Ha e költemények nem is bimak maradandó irodalmi becscsel, szer
zőjük működéséhez mégis érdekes adalékúl szolgálnak, s mutatják, hogy 
számos ifjú tisztán és szépen kezelte a latin nyelvet.

De nemcsak a tanuló ifjúság, hanem nevezetes Íróink is foglal
koztak a költészettel. Csak nehánynak nevét említem; ilyenek Erdősi 
(Sylvester) János, Liszti Sebestyén, Szentgyörgyi Gábor, Túri György, 
Filiczky János de Filefalva, Sommer János, de főkép Bocatius János. 
Azonban a XVI. és XVII. századot mozgató eszmék más irányt adtak a 
szellemeknek, minélfogva a latin költészet nálunk nem is fejlődhetett ki. 
Az e századok költészetét tehát csak az alkalomszerűség jellemzi. Voltak 
olyanok is, kik verses történetet irtak (pl. Schesceus). Bocatiusnak költe
ményei is többnyire alkalmiak. Legterjedelmesebb munkája a <Hunga- 
ridos libri Poematum V>, mely öt részből áll, s harczi, dicsőítő, me
nyegzői és vegyes költeményeket, továbbá <sepulchralia>, sírfeliratokat, 
tartalmaz.

Ezen rövid ismertetés után egy-két adalékot akarok adni Bocatius 
életéhez és működéséhez. Szabó Károly és utána Tóth L. Bocatius 11 mű
vét említik. Részint a felvidéki levéltárakban, részint a m. t. Akadémia
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könyvtárában tett kutatásaim alkalmával két munkáját találtam, melyek 
eddig teljesen ismeretlenek, s mindegyike unioum. Az egyik latin költe
mény, melyet azon alkalommal irt, midőn Belsius János leányát, Erzsé
betet, 1594. jun. 21-én nőül vette. Czíme a következő: «Céladón. Eclo/a, 
Qva Joannes Belsius Epper; Dini Ferdinandi, olim in légatione ad Soly- 
mannum Turc : Imperatorem, ti secretis, statum Ungariae iám per Dei cfe- 
mentiam felicem celebrans, pro nobilitate sibi data, é, vt vocant. prouisione, 
annis ab hinc plurimis, gratias ágit é  perstringit laudes Rodolphi Acgvstiss: 
Nostri Imper: quód hosti Christianitatis, Turcae, iám belliim inferat, cum 
gratulatione pro rebus omnibus prosperé gerendis. GENEROSIS ET £76?- 
REGIIS Dominis, Dno Georgio Hofmanno, D. Nicolao Orlai, D. Fran
cisco Kopaczy, Sac: Caes: Regiaeque Mtis Consiliariis é  Camerae Scepu- 
siensis praesidibus, caeteri*que eius officiariU dedicata é  stripta a Jcanne 
Bvcatio Scholac Epperiensis Rectore, cum Eos ad nuptias suas, cum euisdem 
Joannis Belsii, hoc 1594. anno pié defuncti, reliota filia Elisabetha, 22. die 
Juny. celebrandas: inuitaret. Bartphae. 4-rét. 4 számozatlan levél. (Megvan 
a körmöczbányai ág. ev. egyházközség könyvtárában.)

A másik általam talált német munkának czíme ismeretlen. Egyik 
életirója Dulházy Mihály a Felső-Magyarországi Minerva 1825. évf.-ban 
a 233. lapon azt mondja, hogy «fogsága emlékezetére kiadta diák, német 
és magyar versekkel amaz alkalmasint veszendőbe ment munkáját, mely
nek ily czímefc függesztett homlok-irásúl: Olympiás Carceraria*. Egyebet 
nem tudunk. Az akad. könyvtárban találtam egy 16-r. csonka munkát, 
mely 7 számozatlan és 54 számozott levélből áll. Hiányzik benne a 
czímlap, a 16. számozott levél és a 111 -ik laptól kezdve végig. Hány 
lapból állt teljesen, bajos megmondani.

Megjelent Kassán 1611-ben, legalább az előszó ez év junius 5-éröl 
van keltezve. Én ezen csonka munkát az említett •Olympiás Carcera- 
ria»-nak tartom; jóllehet latin és magyar költemények — mint azt Dul
házy említi — nincsenek benne. De hogy fogságában irta, kitűnik abból, 
hogy a 41. lapon kezdődő költeményeknek ez a felirata: • ANDACHTIGE 
SCHOENE Geistliche Lieder, in Gefángniss, mancherley Noth, Creutz, 
Elend vnd anliegen troestlich zu singen*. De kitűnik ez még Bocatiusné 
előszavából. A munkát ugyanis ő és nem Bocatius maga adta ki, s Kassa, 
Lőcse, Bártfa, Eperjes és Szeben öt felső-magyarországi szab. kir. város 
nemes . . . bíráinak, tanács tagjainak, gyámjainak, valamint Tekintetes 
és Tisztelendő választó községeiknek és egész polgárságának ajánlta. Bo
catiusné nem könnyű módon jutott ezen iratnak birtokába. Az előszóban 
ezt mondja: «A mi pedig azon szándékomat illeti, nemes, nemzetes stb. 
urak, hogy igénytelen művecskémet Tekintetességeiteknek ajánlom, mél- 
tóztassék ezt jó szívvel venni, mert Tekintetességeiktől nyomorúságom
ban sok és nagy jótéteményben részesültem, mivel otthonn és az úton is
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minden jóból juttattak. Ezzel szerény tehetségem szerint hálámat akar
tam kimutatni. Quisque suos patimur manes. Reményiem tehát, hogy 
Tekintetességeitek és kedves nejeik uramnak ezen vigasztaló iratát 
(melyet mint sok mást csodálatos módon, minden tilalom és akadályozás 
daczára végtére hozzám juttatott), és a hozzá fűzött dalokat szívesen 
olvassák és bennünk a keresztény türelem és (dicsekvés nélkül legyen 
mondva) házastársi hűség új példáját . . . .  fogják tekinteni ».

A munka tartalma a következő: 1—7. levelen Bocatius Erzsébet 
előszava. A 7. levél második oldalán egy versbe foglalt német imádság 
van «AutorÍ8 Quotidiana precatiuncula* felirattal, melynek kezdőbetűi 
Joannes Bocatius nevét tüntetik fel. Ezután következik Bocatius levele 
nejéhez, melynek ez a felirata: «Ein tröstliches Sendschreiben eines 
Christlichen Ehemans*. «Azt hiszem, — mondja B., — nem veszed rósz 
néven, hogy most már négy éve, miután 1605 végén eltávoztam, nem 
irtam egyetlen egyszer sem pontosan és kimerítően, ha tekintetbe veszed 
az előtted eléggé ismeretes körülményeket*. Elmondja szenvedéseit, föl
említi, kik voltak elzárva előtte ugyanezen a helyen. E levél tele van 
bibliai idézetekkel. Terjed a 39. lapig. A 40-diken következő akrosz- 
tichon van:

A 41. lapon kezdődnek a vallásos költemények.
Tóth L. a Bocatius kiszabadulásáról szóló mindkét versiot közli. 

Regényszerű kiszabadulásában úgy látszik kételkedik, megemlítvén, hogy 
ezt a kiszabadulását Melczer I. az «Iris» folyóirat 1825. évf. 33-ik szá
mában írja le. Én hajlandó vagyok elhinni, mert Bocatiusnénak levelé
ben némi vonatkozás van erre. tMinden értelmes ember beláthatja, hogy 
mily irigylendő helyzetben jöttem összes vagyonom hátrahagyásával 
Prágába, hol daczára annak, hogy ellenséges, kegyetlen, zsarnokias em
bereknél naponkint keserves, véres könyeket hullattam, három év alatt 
még annyit sem érhettem el, hogy szegény uramhoz csak egyszer is 
eresztettek volna, hogy lássam őt . . .  . Csodálatosan megszabadult 
urammal együtt fohászkodom és köszönetét mondok az úrnak».

Intrepidus Boná, Conscientiá
VBICRVX 

I. B. J L V X
I. B. at ovans animis & SPE sua 

damna levabat 
Anno

MagnI IVDICIs, 
qui praecedebat annum 
DoMInl IesV Chrlstl.

H el l e b r a n t  Á r pá d .
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18. Az ókori philosophusok tanítása az istenség mivoltáról M. T u lliu s  
philosophiai művei nyomán. Irta Qergye Lénárt. (A pannonhalmi sz. B e- 
nedek-rend komáromi négy oszt. kth. gymn. értesítője 1884—5-rőL)

Ez a prédikácziószerŰ értekezés azt tűzi ki ozéljául a bevezetés
ben, hogy Cicero philos. művei nyomán röviden vizsgálat alá veszi, 
mikép gondolkoztak az istenség mivoltáról az ókor philosophnsai. M ert 
régi igazság bár — mondja — hogy a görög és római szellem által terem
tett műveltség természete negatív (? !), de azért nagyon nyomós argu
mentum úgy a kereszténység fensőbb eredetének, mint végtelenül magasz
tos természetének elismerésére és méltánylására. De érdekes a tárgyunk 
körül való vizegálódás — mondja tovább — azért is, mert belátjuk belőle, 
hogy semmi sem új a nap alatt és számos görög philosophus tanítása 
akaratlanul is (!) eszünkbe juttatja hol egyik, hol másik modern philo- 
sophusunknak új gyanánt árult és megbámult rendszerét. (Fejtegetései
ben mindemellett szó sincs ily összehasonlításokról.) Ezeken felül — a z t 
reméli e tanulmány irója — hogy egyrészről sikerűi talán neki a mű
veltebb közönségnek komolyabb tárgyak felett való elmélkedésre alkal
mat nyújtani, másrészt azokban a tanuló i (jakban, a kik nemsokára 
szerencsések lesznek Cicero örökbecsű műveit közvetlenül tanulmá
nyozni, — a nagy szónok műveinek eredetiben való élvezésére vágyat 
ébreszteni. Ezek után kijelenti, hogy dolgozata nem szakszerit fejtegetése 
és birálgatása a görög-római philosophusoknak az istenség mivoltára 
vonatkozó tanításaiknak, hanem csak e tanításnak összefüggő, rendszeres 
rövid előadása a Cicero művei által kijelölt körben és irányban.

Először is azt kérdjük, miféle tudományos criterium alapján vizs
gálja a szerző a görög philosophusoknak az istenség mivoltáról való 
nézeteit épen a Cicero művei alapján ? Mi ok birhatta erre ? Mintha 
bizony Cicero volna az egyedüli vagy a legmegbízhatóbb forrás a görög 
philosophia vizsgálatában 1 Következetlen is a szerző, mert nem marad 
Cicerónál, felhasznál egy pár régibb és újabb szerzőt, köztük egy pár 
jelentékenyt is, de forrásai általában azt mutatják, hogy nem igen van 
tájékozva a megfelelő irodalomban. E kérdésben csak kétféle szempont 
lehetett volna irányadó, mely a dolgozatnak tudományos értéket adha
tott volna. T. i. vagy az isteneszme ókori fejlődéséről kellett volna szó
lam s akkor magukat a görög philosophusokat kellett volna szerepel
tetni, vagy azt lehetett volna vizsgálni, hogy Cicero philos. műveiben 
milyen módon szerepel az isteneszme s milyen tanulmányokat tett Cicero 
e tekintetben; s ez utóbbi kérdés a Cicero philosophiai álláspontjára és 
tanulmányaira vetett volna világot. A szerző e két kérdésre nem gondolt, 
hanem kitalált egy harmadikat, a minek semmi becse nincs, t. i. azt 
vizsgálta, mit tudunk meg Cicero műveiből a görög philosophusoknak 
isteneszméjére vonatkozólag. Ez épen olyan philosophiai kutatás, mint
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pl. a mily mythos-tudományi kutatás volna az, ha azt vizsgálnám, mily 
görög mytho8ok szerepelnek Ovidiusnál vagy más latin költőnél.

A tárgyalás rendkívül dogmatious és egyoldalú. A kérdésre nézve 
legfontosabb philosophnsok, Sokrates és Platón, alig szerepelnek. Az epi- 
kureusokról semmi jót se tad mondani. Fő kérdése: ki hitte az isten 
létét, ki nem ? s milyennek képzelték az istent ? Az istenszeme fejlődé
séről nemhogy tartalmas képet, de még átlátszó vázlatot sem rajzol. 
Ő már Thalesnél föltalálja az istennek tiszta, majdnem keresztényies 
felfogását s végül mégis arra az eredményre jut, hogy e kérdésen: Mi az 
isten ? az egész világ tűnődött, de megfelelni nem tudott. Hát mi meg 
tudunk ? Szerinte meg, mert a kinyilatkoztatott hit isten igaz ismeretét 
adja elénk. íme tehát ő oda jnt philosophiai vizsgálódásában, hogy a 
kinyilatkoztatás véget vet a philosophálásnak I

A stílus, mint oratio obliquás idézeteimből is látható, rendkivül 
gyarló. íme pl. egy mondat: «Ezek az említett művek képezvén kiválóan 
forrását tanulmányunknak helyén levőnek tartjuk azonfelül, a mit Cice
rónak buzgalmáról — a görög philosophiát a rómaiakkal latin nyelven 
megismertetni — már fentebb mondottunk, még ezekről a művekről 
egyenkint is egyetmást előrebocsátani*. (8.1.)

Sajnálattal mondhatom, hogy ily fejtegetésekkel sem a tanuló ifjú
ságot, sem a nagy közönség érdeklődését nem lehet megnyerni ; a keresz
ténység fensőbb eredetének és végtelenül magasztos természetének elisme
résére és méltánylására pedig alkalmasabb mód is van, mint a görög 
philosophusok nézeteinek Cicero művei alapján való vizsgálata.

Dr. CSBNGKBI JÁNOS.

19. Qellért Jenő. Ányos és a világfájdalom. Részlet Ányos Pálról írt tanul
mányból. (A budapesti fővárosi IV. kér. községi főreáliskola értesítvénye 
1881—5-ről. 1—9 1.).

Bizonyára velem együtt minden más olvasó is megütközik a fenti 
czímen : «Ányos és a világfájdalom.* — Hogy kerül Ányos költészetébe 
a világfájdalom ? kérdheti bárki is méltó csodálkozással. Tndtunkkal 
a világfájdalmat, mint költészeti elemet, Byrontól keltezi az irodalom- 
történet ; Ányos pedig előbb meghalt, mintsem a misszolungi hős csak 
meg is született volna. Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy mély bá
nattal, bizonyos pesszimista hangulattal nem találkoznánk a legrégibb 
költőknél, akár Ányosnál is, de azért világfájdalmat, a XVIH. század 
végének és a XIX. század olejének ezt a specziális érzését, ne keressük 
korábbi időben, mert külöuben fogalomzavarba jutunk, auachronismusba 
epünk bele.

De ne akadjunk fenn a czimen, lássuk magát a tartalmat. A szerző 
e pár lapot egy nagyobb tanulmány részletének mondja, és e pár lapon
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oeak azt a véleményt, vagy szerinte balhitet akarja megdönteni, mintha 
Ányos költészetében világfájdalom nyilatkoznék. Bizony a szerző a leve
gővel vagdalkozik. Mert komoly irodalomtörténetiró soha sem állította, 
józan magyar olvasó sohasem hitte, hogy Ányos világfájdalmas költő. 
Úgy de a szerző hivatkozik ilyen állításra, Endrődi Sándornak a vélemé
nyére. Már bocsánatot kérőnk, de ha egy poéta-ember, a ki jó dalokat 
ír és pesszimista költeményeket zeng, de a ki a legnagyobb dilettánság
gal fog az irodalomtörténet műveléséhez, a tudományban egy képtelen 
állítást koczkáztat, azt hosszas polémiára méltatni, azt lapokon át komo
lyan czáfolni, ez nem irodalomtörténeti eljárás, ez nem tudományos 
felfogás!

Magunk sem foglalkoznánk ily hosszasan és az olvasót sem untat* 
nók a Gellért és Endrődi urak közötti véleménykülömbséggel, ha a szerző 
a jelen programmértekezést egy nagyobb munka részletének nem mon
daná. E nagyobb munka érdekében szólalunk fel. Ányos bizonyára meg
érdemli, hogy tüzetes tanúlmány jelenjék meg róla, reá is szorul erre, 
mert sem élete nincs eléggé tisztában előttünk, sem költészetének jel
lemvonásai nincsenek teljesen kifejtve. — Azonban a legnagyobb halfo
gás volna róla oly hosszabb művet írni, melyben minden rá vonatkozó 
helyes vagy helytelen állítás rosta alá kerülne, hosszas czáfolat tárgyává 
tétetnék. — Már pedig Gellért úr ilyen irányban indul nemcsak akkor, 
mikor egy külön fejezetet szentel a költő készülő életrajzában egy oda
vetett állítás czáfolatára, hanem midőn az Ányosról szóló, egyéb véle
ményeket is pontról-pontra, sőt szóról-szóra bonczolja, és pedig meg
lehetősen iskolás módszerrel, majdnem unalmas pedantériával. így vitát 
kezd Toldy Ferenczczel, hogyan merészli ő Ányost az első magyar ele- 
gikusnak (költőnek) nevezni ? A vita folyamán először is bebizonyítja, 
hogy Ányos tulajdonképen nem is írt elegiát, mert költeményei nem felel
nek meg az elegia azon szabályainak, melyeket Gellért. úr valamely fö
löttébb rossz poétikából Írhatott ki, de a melyeket én itt, nem akarván 
Gellért urat nevetségessé tenni, nem fogok ismételni. Majd pedig arról 
akar bennünket meggyőzni, hogy ha már Ányos valóban elegia-költő 
volna is, az első magyar elegikusnak inkább Balassát, Zrínyit, Kohárit 
vagy Faludit kell tartanunk, mintsem a franczia iskolának e szerzetes 
költőjét.

Ismételjük, Ányos megérdemli, hogy egy összefoglaló tanulmányt 
írjanak róla; és Gellért úr nagyon jól tenné, ha megvilágítaná életét és 
fejtegetné költészetét. De figyelmeztetnünk kell a szerzőt, őrizkedjék az 
irodalomtörténeti fogalmak összezavarásától és még inkább figyelmez
tetjük arra, hogy őrizkedjék az aprólékos bonczolgatástói, a szőrszálhaso
gató pedantériától, szóval attól az eljárástól, a mely sohasem nyilvánít
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önálló, eredeti véleményt, hanem folyvást az előzők szavain, helyes 
és helytelen állításain rágódik.

20. Dr. Berkeszi Iván. A magyar nyelv a magánélet terén 1711-től 1790-ig.
(A fehértemplomi m. kir. főgymnasium értesítője 1884—5-ről. 1—50. lp.)

A szatmári békére következő évtizedeket a kimerültség korszaká 
nak nevezi a politikai történelem, a hanyatlás idejének az irodalomtör
ténet. Mint a legtöbb átalános állítás, a XVIII. századnak e rövid jel
lemzése is csak félig ha igaz. Mert a kimerültnek mondott nemzet e 
korban újítja meg közigazgatását, szervezi bíráskodását, rendezi egyházi 
és iskola-ügyeit és gyarapítja lakosságát, a hanyatlónak hirdetett iroda
lomban pedig e század folyamán foglal először tért a tudományosság. 
De a politikai alkotásokból és az irodalmi termékekből egyaránt hiány
zik a nemzeti élet, a nemzeti eszme, a nemzeti nyelv. Ezen t. i. nemzeti 
szempontból valóban igaz a politikai és kivált az irodalomtörténet sújtó 
ítélete, mely a XVHI. század felében csak sülyedést, csak hanyat
lást talál.

Hogy a nemzeti felfogás mily mértékben és minőségben gyöngült 
meg e kor költői, átalán szépirodalmi termékeiben, azt már meglehetős 
pontossággal kimutatta az irodalomtörténet. De a nemzeti élet nemcsak 
az irodalomban nyilvánul, hanem magában az élő nyelvben, a nyelv 
belső fejlődésében, külső használatában is. — Erről eddigelé sokkal ke
vesebb felvilágosítással szolgált az illető tudomány; a XVIU. századi 
magyar nyelvnek sem belső, sem külső története nem volt kidolgozva. — 
Pedig ha elfogadjuk a sújtó Ítéletet, illik megismerkednünk a vád tartal
mával is.

Berkeszi Iván a megoldandó feladatnak csak a felére vállalkozott, 
a magyar nyelvnek csak külső történetét akaija megírni, de már ezzel 
is nagyon becses munkát végez és igen hasznos szolgálatot tesz. Jelen 
programmértekezése — úgy tudjuk — egy pályamunkának a részlete, 
mely a budapesti egyetem bölcsészeti karán jutalmat is nyert és mely
nek tárgyát a magyar nyelvnek XVIII. századi köz- és magánhasználata 
képezte. E gondos, eredeti kútforrásokon alapuló, világos stílusban és 
helyes fölfogással irt munkának ezúttal azt a részét teszi közzé a szerző, 
a mely a magyar nyelvnek a magánéletben való használatáról szól. — 
Valóban érdekes látnunk a hanyatlás főbb okait, menetének jelentősebb 
mozzanatait.

Hogy a nemzeti nyelv veszt a maga teréből vagy legalább hogy 
területére idegen nyelvet is befogad, annak első okát mindenesetre ott 
kell keresnünk, hogy a nemzet kezd kibékülni a német nyelvű uralkodó 
házzal, hogy szívesebben érintkezik az udvarral és környezetével, és
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7 0 8 KARDOS ALBERT.

hogy többé-kevésbbé megnyílik a nyugatnak, melynek előttünk, magya
rok előtt, a németség és főkép Bécs a képviselője. — Minthogy ez idő
szerűit a túlsúly az uralkodó család részén van, az ndvar környezete 
pedig műveltségben áll sokkal magasabban, könnyen érthető, hogy a 
nemzet hajlik meg és megtanul németül, ha királyához akar szólni, és 
befogadja az idegen műveltséget, ha az udvar környezetével akar közle
kedni vagy éppen oda be szeretne jutni.

Azonban intézmények is elősegítik a német nyelv terjedését. Ilyen 
az állandó hadsereg, melynek szelleme, nyelve teljesen német; ilyenek a 
katonai és nemzeti nevelő-intézetek, melyeket Mária-Terézia (bécsi és 
váozi Theresianum) állít föl.

E politikai és kulturális okok meg is szülik hatásukat. A nemzet 
összes osztályaiba behatol az idegen nyelv, illetve háttérbe szorul a 
magyar.

A királyi családnak még mindig akad egy-két tagja, a ki érti avagy 
éppen beszéli is nyelvünket, de ü l. Károly, Mária Terézia és II. József 
keveset tudnak belőle és sohasem használják; sőt a. magyar uraktól azt 
is rósz néven veszik, hogy latinul intézik hozzájuk szavukat, ha néme
tül tudnak.

Az uralkodó kedveért meg is tanúi a magyar főnemes németül, 
vagy francziául is. Sőt az udvar kedveért jó része Bécsbe is költözik, 
osztrák főúri családból házasodik, gyermekeit már idegennek, francziás 
németnek nevelteti franczia abbék és német nevelőnők által.

A katholikus főpapság nem válik idegenné, de nem is hordja na
gyon szívén a magyarságnak, a nemzetiségnek az ügyét. — Iskoláiban 
súlyt csak a latin nyelvre fektet és alpapjaitól meg sem kívánja, hogy 
magyarul tudjanak. így azután megesik, hogy magyar községbe is kerül 
idegen ajkú pap, vegyes lakosság közepett pedig a pap éppen nem sokat 
bánja, magyarnak vagy idegennek állapította-e meg a canonica visitatw 
az egyházi nyelvet. Szóval a katholikus papságnak nincsen tudata arról, 
hogy magyarosítania kellene ; az igaz, hogy tudatosan nem is idegene- 
sít, legföljebb a latin nyelv használatát gyökerezteti meg még mé
lyebben.

A protestáns papság is szereti a deák nyelvet szóban is, írásban 
is ; de az evangélikusok között egy Bél, egy Ribini nagy buzgalmat fej
tenek ki a magyar nyelv művelésére és terjesztésére, míg a helvét hit
vallásnak velejükben folyvást megmaradnak tiszta magyaroknak.

Ugyanez áll a köznemesség legnagyobb részéröl is. A köznemes a 
XVIII. század folyamán is ott lakik falusi kúriájában és nem vágyako
zik a külföldre, még Bécsbe sem; ez idétt is csak a régi szerzetes vagy 
protestáns latin iskolákat járja, a hol keveset tanul ugyan magyaruL, de 
idcgon műveltség sem férkőzik hozzá, kivéve a latin nyelvet, melyet
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már idegennek sem nézett és a  melyből mind többet belévqgyit a  maiga 
beszédébe. A köznemességet tehát nem kellett félteni, hogy a német, 
átalában a  nyugati műveltség hatása alatt kivetkőzik nemzetiségéből, de 
annál nagyobb veszedelem fenyegette vegyes ajkú vidéken a hazai nem* 
zeti ségek részéről.

A szerző fölötte érdekes adatokkal mutatja be a felvidéki neme* 
seknek lassankinti eltótosodását. Hasonló folyamat mehetett végbe 
ugyanez időben az erdélyi szórványos magyarságon is, de flz eloláhoeo 
dást már nem világítja meg Berkeszi; nem tudjuk, forrásai hiányoz* 
tak-e hozzá, vagy figyelmét kerülte-e el ? A dunántúli nemesség viszo
nyaira is kevesebb figyelemmel van a szerző. —. A nyugati sgélek nem 
németesednek ugyan el, de Sopronnak, Vasnak, Zalának, sőt a Balaton 
környékeinek nemesi házaiba mélyen behatol a német nyelv, különösen 
a nők révén, a kik soproni és pozsonyi nevelőin tízetekben, számos 
apáczakolostorban, vagy a német nevelőnőktől otthon a családban is 
teljesen német szellemű és nyelvű műveltséget szívnak magukba. Tud
juk, Kisfaludy Sándor, a legbüszkébb magyar nemes, a magyar nyelv
nek leglelkesebb híve, németül levelez nejével, a zalamegyei alispán 
leányával. De azért mégis elmondhatjuk, hogy a magyar köznemesség 
zömét a hazai nemzetiségek sem fogyasztják, az idegen műveltség sem 
gyöngíti meg nemzeti széliemében.

Most a városi lakosság, a polgári osztály volna a soron, hogy a 
benne végbement nagymértékű és nagyfontosságú változást föltüntesse 
a szerző. De a városokról nem nyerünk elég tiszta képet, mert Berkeszi 
a városokat — elég helytelenül — csak a megyék körében tárgyalja; 
noha a polgári osztály fejlődése, kivált nyelvi viszonyai nem magyaráz
hatók ugyanazon okokból, mint a földmives falusi népé. Annyit azon
ban így is kivehetünk a szerző fejtegetéséből, hogy a magyarság ügye 
talán a városokban szenved legtöbbet. Az ország felvidékén, a városok
nak szakadatlan sorában, Pozsonytól kezdve Nyitrán, Körmöcz- és Sel- 
meczbányán, Rozsnyón, Eperjesen át egtaz Kassáig mindenütt vissza- 
szorúl vagy teljesen ki is pusztul a magyar elem. Legfőbb okát ennek 
a városi németek szívós természetében, a jól szervezett czéh intézmé
nyekben kell látnunk, melyek valódi üldözést tanúsítanak a magyarság 
ellen. A küzdelemnek annál inkább kellett a németek javára dőlnie, mert 
a kormány mindig nekik fogta pártjukat. De gyakran az is megesik, hogy 
a két küzdő fél között egy harmadik, a tót, nyert tért. Az alföldi és du
nántúli városok magyar lakóiban pedig az idegen telepítés tesz legna
gyobb kárt és pusztítást.

A telepítés műve bizonyítja legfényesebben, egyúttal legszomo- 
ruabban, mennyire hiányzott egész állami életünkből, kivált a kormány- 
intézkedésekből a nemzeti eszme. A XVIII. században új honfoglalás
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folyik Magyarországon, de nem magyaroknak, hanem idegeneknek a 
honfoglalása. Valóban hazánknak jelentékeny része a törökök kiűzése 
után nem népesebb, mint volt a magyar honfoglalás idején. A bécsi kor
mány e puszta vidékekre szánt-szándékkal hí be és telepít idegen lako
sokat, a mely nemzetietlen eljárásnak sem a kanczellária, sem a hely
tartóság legkisebb akadályt sem vet ellenébe. így nyomulnak mind fel
jebb a Bánátba és a Bácskába oláhok és ráczok; így vonulnak le a m a
gyar alföld legdúsabb vidékére a fölvidéki tótok, és kivált így hálózzák 
be az egész országot sváb gyarmatosok, a kik vagy mindjárt városokba 
költöznek, hogy ott a régi németség uralmát fentartsák, vagy népesebb 
városok környékén telepednek meg, hogy a városi magyarságnak ne 
legyen mire támaszkodnia.

De számtalanszor megesett már, hogy az eszköz ellene fordúlt a 
czélnak. A telepítések a magyar elem szétdarabolására, megfogyasztására 
voltak szánva és ime a fölvidékről lejött tótok az alföld magyar paraszt
jaivá válnak, a külföldről hozott németek pedig a magyar polgári osz
tálynak szolgálnak alapúi. Alig is van csodálatosabb jelenség a magyar 
nemzet fejlődésében, minthogy vérét a múlt századi idegen véroltás tel
jesen meg nem rontotta. Nem is érthetjük meg ezt máskép, mint hogy a 
töröknek, németnek, kurucz és labanczbáborúnak minden terjeszkedése 
mellett is a magyarság, kivált a föld népe az Alföld és Dunántul éjsza- 
kibb részén, nem fogyott meg annyira, hogy lassankint délnek ne ter
jeszkedhetett volna, és továbbá a magyar köznemesség sem romlott meg 
annyira nemzeti szellemében, hogy e szellemet az ország legnagyobb 
részében ne érvényesíthette volna.

Berkeszi programmértekezésének körülbelől ez a foglalatja; kíván
juk, hogy az érdekes és tanulságos munka mentői előbb egészen önállóan 
is megjelenjék. K ardos A lb e r t.

V E G Y E S E K .

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. május hó 5-ikén felol
vasó gyűlést tartott.

Elnök: Hnnrich Gusztáv. Jegyző: Ábel Jenit. A felolvasó gyűlés 
tárgyai voltak:

1. T)r. Fináczy Emii, A classica philologia története Német
országban.

2. Szabrf István, Attila kardja.
3. Dr. Reményi Eáe, A görög epigramm és görö" Antholo^ia 

keletkezése.
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A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte. Elnök: Heinrich 
Gusztáv. Jegyzó : Pecz Vilmos. — Jelen voltak: Ábel Jenő, Cserhalmi 
Samu, Csengeri János, Fröhlieh Róbert, Gyomlay Gyula, Kassai Gusz
táv, Köpesdi Sándor, Pozder Károly, Riedl Frigyes.

1. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván hitelesíttetik.
2. Thewrewk Emil ajánlatára Márton Jenő pozsonyi lyceumi ta

nár ; Szerelemhegyi Tivadar ajánlalára Kocsner József budapesti Il ik 
kerületi főgymn. tanár; Keleti Vincze ajánlatára Blanár Ödön és Bozse- 
nik Béla beszterczebányai kir. főgymn. helyettes tanárok rendes tagokká 
választatnak.

3. Cserhalmi Samu pénztárnok jelentése szerint a társaság 1886. 
évi április havában való bevétele 395 frt 56 kr., kiadása 385 frt 16 kr., 
átvitel márcziusra 10 frt 40 kr. Tudomásul vétetik.

4. Ábel Jenő a pénztári jelentés felolvasása alkalmából felemlíti,
hogy kivánatos volna a társaságnak oda törekedni, hogy lapjának szét
küldésére nézve azon postai előnyöket megnyerje, molyekben egyéb 
folyóiratok is részesülni szoktak. A választmány az illető engedmény 
kieszközlésére Heinrich Gusztáv alelnököt, Ábel Jenő első titkárt és 
Cserhalmi Samu pénztárnokot kéri föl. P. V.

— Petőfi rotoroménál. Román tanulmányaim közben nem rég 
bukkantam rá, hogy Petőfi két verse rotoromén nyelvre is le lett for
dítva. Nem lesz érdektelen, hogy e — nem számítva a friauliakat, — 
alig ötven ezernyi nép nyelvén is már megszólaltatott Petőfinknek for
dítását közöljük. A két költemény fordítója G. F. Caderas, a rotoromán 
irodalom termékeny és tehetséges lyrikusa, ki valószínűleg valamelyik 
német fordítás után dolgozott. Újabb költeményei között adta ki [.Vou- 
vas líinias da G. F. Caderas. Hitz et Hail. Caira 1879. 8° 135 1.], hol a 
Petőfién kívül még 24 fordítás van, Herwegh, Lamartine, Bernhardi, 
Hoffmann von Fallersleben, Goethe, Heine, Burns, Victor Hugó, Moore, 
Siebel, Longfellow, Byron, Bürger, Cervantes, Uhland és Lingg után. 
Petőfi második verséből csak nyolcz sor van lefordítva. Az első: Ha éle
tében . . . czíme itt Etelka ; a második az Egy gondolat bánt engemet. . . 
nyölcz első sora. A költemények így hangzanak:

Etelka.
(Snainter: Petőfi.)

Nun 'vess amó quel aungel cur vivaiva,
Sco ün sorrir pürissem dél azúr,
Schi ’l vzand sül let, cur mórt 1’ inanimaiva, 
Avess ad el dunó ma vit’, amur!

Quaunt bella, bella nel vasché posaiva!
Sco ün colomb, sclerieu d’ ün ráz dél tschel,
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Sco üna rösa, cha la naiv bütechaiva, 
Sco 1’ innocenza in sieu vstieu festel!

Me ün impissamaint ledusamaing turmainta.
(Suaiuter: Petőfi.)

Me ün impissamaint ledusamaing turmainta 
D’ atuvair móri r sün lams cusobins in let,
Sco solitaria Üur chi passa vi, scbmartscbainta,
Ch’ üu verm zuppó la risch piaun, plauu magliet-;
Stüzer sco glüsch, chi svampa vi, deciina 
In mez d’ la staunza solitaria usché;
Tel’ mórt da disonur, o Dieu, nun pina,
Tel’ mort*da suöss, o nun duner a me ?

K is pa l  M ih á l y .

KÖNYVÉSZET.

Cox György. A mythologia kézikönyve. Augolból fordította 8 a finn 
raytliologiával bővítette Sinionyi Zsigmond. 2-ik jav. kiadás képekkel. 
Budapest, Franklin-t 1880. (8-r. 216 1.) 1 frt.

B. Eötvös József összes munkái. Emlék- és ünnepi beszédek. --ik 
bővített kiadás. Budapest, ltáth, 1880. (S-r. 393 1.) 2 frt 40 kr.

Frary Rezső. A latin nyelv kérdése. Francaidból. Budapest, Franklin-t. 
1886. (8-r. VI, 220 1.) 1 frt 50 kr.

Qreguss Ágost. A balladáról és egyéb tanulmányok. Kiadja a Kis- 
taludy-társaság. Budapest, Franklin-t. 1880. (8-r. 570 1.) 2 írt 50 kr.

Olcsó Könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. Budapest, Franklin-t. 1886. (lG-r.)
197. sz. Oervinus Q. G. Bevezetés a tizenkilunczedik század történetébe.

Németből ford. Rózsaági Antal. (277 1.) 50 kr.
198. « Olasz költőkből. Ford. Radó Antal. (210 1.) 50 kr.
199. * Cicero M. Tull„ Lailius a barátságról. Latinból fordította Némethv

Géza. (67 1.) 20 kr.
200. « Goethe. Berlichingeni Gottfried a vaskezú, dramatizált története.

Németből ford. Balla Mihály. (274 1.) 50 kr.
201. * Pelliro Silvio. Börtöneim. Olaszból ford. Erdélyi Károly. (271 1.)

50 kr.
202. • Taine H. A. Az olasz művészet bölcsószete. Francziából fordította

Kádár B. (112 l.) 20 kr.
203. « Ilosvai Selymes Péter. A híresneves Tholdi Miklósnak jeles cse

lekedetéről és bajnokságáról való história. Bevezette és jegyzetekkel 
kísérte Szilády Áron. (107 1.) 20 kr.

201. • Gregorovius Ferdituind. A pápák síremlékei. A pápaság történeté
nek határkövei. Németből lord. Hegedűs Istv. (181 1.) 30 kr.

H k l l k b r a n t  Á r p á d .
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Tagdíj fizetések:

Az « Egyetemes Philologiai Közlöny» folyó évi V. füzetében közölt 
nyugtázás kelte, azaz április 22-ike óta a mai napig fizettek:

1885- r e : Rendes tag: Dr. Gyomlay Gyula, Budapest, — Hegedűs 
Béla, Budapest. — Elischer József, Nagyszeben. — Haslinger Ferencz, Arad.
— Schlott Gyula, Eperjes. ■— Kosztka Victor, Kassa. — Geréb Márton, Ko
lozsvár.— Spitkó Lajos, Beszterczebánya. — Rácséi Viktor Alfonz, Sopron.— 
Román Sándor, Budapest. — Szerencse Menyhért, Eger. — Dr. Varga Bálint, 
Budapest. — Matskássy József, Szeged. — Szilágyi István, Mármaros-Sziget. — 
Székely Salamon, Székesfehérvár. — Dr. Hoffmann Frigyes, Pozsony. — 
Dr. Wagner Lajos, Pozsony. — Rendkívüli t a g : Csiki Lajos, II. félévre, 
Budapest. — Márton Jenő, Pozsony. — Scbuber Mátyás, Rozsnyó. — Szkun- 
zov íob  Kornél, Beszterczebánya.

1886«ra: Rendes ta g :  Hegedűs Béla, Budapest. — Elischer József, 
Nagyszeben. — Paulik A. M., Kassa. — Kosztka Victor, Kassa. — Binder 
Jenő, Budapest. —- Salamin Leó, Sopron. — Kassai Gusztáv, Budapest. — 
Szerencse Menyhért, Eger. — Albreoht János, Kaposvár. — G. Miháltz Ödön, 
Miskolcz. — Varga Bálint, Budapest. Breznyik János, Selmeczbánya. — 
Janny László, Kecskemét. — R e n d k ív ü li  ta g :  Csiki Lajos, I. félévre, 
Budapest.

O klevélért s Geréb Márton. — Spitkó Lajos. — Binder Jenő. — 
Dr. Hoífmann Frigyes.

Előfizetések:

1 8 8 6 -ra : Ev. ref. gymn. könyvtár, Hajdúböszörmény. — Magyar kir. 
állami polgári tanitónőképezde, Budapest. — Weber István, I. félévre, Sze- 
pesváralja.

Kelt Budapesten, 1886. május 23-án.
, Cserhalmi Samu, 

a budapesti philologiai társ. pénztárnoka.
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K IL IÁ N  F R IG Y E S BIZO M ÁN YA, B U D A P E ST .

CSENGERY ANTAL

ÖSSZEOYŰJTÖTT MUNKÁI.
Öt kötet, 2091 lap.

Ára fűzve 10 frt, vászonkötéBben 12 frt.

Főbb tartalma:

I. köt. Történeti tanulmányok és jellemrajzok, 1. A kiadó elő
szava. — Tanulmányok a magyarok Ős vallásáról. Nyugotázsia őstörténetei
az ókiratok világánál. — A scythák nemzetisége. — ltealismus és idealismns. — *
Egyiptom niíveltsége. — A keleti ügy és Kelet polgárosítása.

II. köt. Történeti tanulmányok és jellemrajzok. 2. Nagy Pál. —
Beöthy Ödön. — Szentkirályi Móricz. — Dessewffy Aurél gróf. — Eötvös ,4
József báró. — Szemere Bertalan. — Szalay László. — Egy pár vonás 
Dessevvffy József és Kazinczy Ferencz jellemzéséhez. —■ Adatok Kossuth 
jellemzéséhez.

III. köt. Deák Ferencz. Történetírók és a történetírás. Deák Ferencz
emlékezete. — Deák békeszövetsóge Wimlischgraetznél. — Maeaulay és 
Thierry Ág. — Lamartine. — Ranke. — Gróf Teleki József. — Szalay László. — 
Csehország történetírója és története. — Művészek levelei a XV. és XVI. szá
zadból. — Római történet Kómában: Thierry Amadé. — Maeaulay.. —
Washington. — Két lap a műtörténetből.

IV. köt. Pnblicistai 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 íllyrismuB eredete és története 1848-ig. —
Fiume és tengermelléke. — Az ISül-iki követválasztás előtt, t— A bihari 
választókerület elnökéhez. — A sajtószabadságról. — Gálbory Sámuel barátom
hoz Biharban. — A megyék visszaállítása ügyében. — Beszéd az IStia-iki válasz
tás után. —' A közös ügyekről és azok elintézése módjáról 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 1872,187Sés 1878.) —
A Szlávy-ministerium első lemondásakor. — Az önkormányzatról.

V. köt. Közgazdasági s közmívelődési dolgozatok. Hitelintézet. —
Emlékirat a magyarországi vasutak tárgyában. .— Népbank fi ezzel összekötött 
takarékpénztár terve. — A tudományos akadémiák s különösen a M. Tud. 
Akadémia. — A közoktatási költségvetés tárgyalásakor. — Gymnasium és 
reáliskola. — Az angol nevelési rendszer. — A régi remekírók és ellenei. —
A polgári iskolákról. — A szakoktatásról. — A jog- és államtudományi kar
reformja. — Könyvismertetések. — Színház és színművek bírálatai. — Élet
rajzi adalékok.


