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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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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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