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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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