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CATO DISZTICHONJAINAK EGYBEVETÉSE
a Publilius Syras-féle sententi&kkal.
A Publilius Syrus-féle sententiákat Cato distichonjaival eddigmég senki sem hasonlította össze. Csupán egy névtelennek 1759-ből
való Amsterdamban megjelent Cato-kiadásában találunk idézve néhány
párhuzamos helyet. Én, hogy a két író egymáshoz való viszonyának
többször felvetett kérdését végleg tisztázzam, szorgalmasan átvizsgál
tam Publilius Syrusnak nem csupán valódi sententiáit, hanem a hely
telenül neki tulajdonítottakat valamint Pseudo-Seneca úgynevezett
Proverbium -ait is. Használtam a Wölfflin kiadását: Publilii Syri Sententiae, ad fidem codicum optimorum primum recensuit Eduardns
Wcelfflin. Accedit incerti auctoris liber qui vulgo dicitur de moribus.*)
Megjegyzem, hogy a Cato sententiáihoz csak valamennyire hasonlító
verseket is kiszemeltem, s így felsorolásom körülbelül teljesnek mond
ható. Az eredmény azonban, hogy előre jelezzük, legnagyobb részben
negatív.
1. Publ. Syri Sententi®, v b . 1 0 :
Amici vitia si feras, facias tua.
Cato I. 9:
Cum moneas aliquem nec se velit ille moneri,
Si tibi sit carus, noli desistere coeptis.
2. P. S. vs. 14 : Avarus ipse misen® causa est susb.
Cat. IV. 1: Despice divitias, si vis animo esse beatus,
Quas qui suspiciunt, mendicant semper avari.
3. P. S. vs. 42: Amicum an nomen habeas, aperit calamitas
Cat. IV. 28: Paroe laudato: nam quem tu s®pe probaris,
IJna dies, qualis fuerit, ostendet, amicus.
4. P. S. vs. 92 : Citius venit periclum, cum contemnitur.
Cat. IV. 9: Quod tibi suspeotum est, confestim discute, quideit;
Namque solent, primo qu® sunt neglecta, nocere.
5. P. S. vs. 107: Contra impudentem stulta est nimia ingenuitas.
Cat. App. 7: Contra hominem astutum noli tu verus haberi:
Non captare malos stultum est neo velle nocere.
6. P. S. vs. 130: Didicere flere femin® in mendacium.
Cat. Hl. 20; Coniugis irat® noli tu verba timere:
Non lacrimis struit insidias, cum femina plorat.
*) Lipsiae. 1869.

Cat. IV. 30: Cum Venere et Baccho lie est et iuncta voluptas t
Quod lffltum est, animo complectere,. séd fage lites.
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11. P. S. vs. 399: Necessitas dat legem, non ipsa acoipit.
Cat. App. 8 : Dat legem natura tibi, non acoipit ipsa.
Itt látunk a kifejezésben oly hasonlóságot, mely arra engedne
következtetni, hogy Cato e helyen Publilius Syrust tudatosan utánozta.
De ez a példa egyedül áll.
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12. P. S. vs. 415: Negat sibi ipse, qui, quod difficile est, petit.
Cat. I. 31: Quod iustum est, petito, vei quod videatur honestum,
Nam stultum petere est, quod possit iure negari.
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13. P. S. vs. 631 : Ubi omnis vita metus est, mors est optima.
Cat. IV. 43: Suspectus eave sis, ne sis miser omnibus horis;
Nam timidis et suspectis aptissima mors est.
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10. P, S. vs. 343: Muliebris lacrima oondimentum est malitiae.
Lásd Cat. III, 20., melyet fentebb 6. alatt idéztünk.
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A Publilius sententiái közé felvett, de nem egyenesen tóle szár
mazó mondások közül a következők vethetők össze a Catóéival:
14. Quod tacitum esse vis, nemini dixeris, quia non poteris ab
alio exigere silentium, si tibi ipse non prsestas. (L. Wölfflin kiadása
p. 101.)
Quod esse tacitum vis, id nulli dixeris. (Sententi® falso inter
Publilianas receptae vs. 319. Wölfflin p. 132.)
Cat. Add. 9: Ouod tacitum esse velis . . . . dicere noli.
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16. S®pius locutum, nunqaam me tacuisse pffinitet. (Sent. fals.
i. P. recept® vs. 326.).
Gat. I. 12 : Bumores cave, ne stndeas novus auctor haberi;
Nam tacuisse nocet nulli, nocet esse locutum.
17. Sic prodesto amico, ne tibi noceas; sic age alienum, ut tuum
non obliviscaris negotium. (Sent. fals. i. P. recept® vs. 345.)
Cat. I. 11: Dilige sic alios, ut sis ribi carus amicus;
Sic bonus esto bonis, ne te mala damna sequantur.
Végre, a mi a Proverbia Senecae-t illeti :
18. Qűod tacitum velis esse, nemini dixeris. Si tibi ipsi non
imperasti, quomodo ab aliis silentium speras. (Prov. 16.)
L. Cat. App. 9. fennebb 14. alatt.
Egyszeri átolvasás is meggyőzhet mindenkit arról, hogy a fel
hozott párhuzamos helyek közt csak oly általános tartalmi, nem egy
szersmind alaki egyezés észlelhető, a minőt Catóra nézve más gnomikos
Írókkal való egybevetés által is ki lehet mutatni. Vizsgálatunk után
tehát bátran kimondhatjuk, hogy Cato a Publilius Synis sententiáit, ka
ismerte is, tudva és akarva nem utánozta.
Dr. N é m e t h y G é z a .

AZ ÓFELNÉMET BÖLCSODAL.
E nyelvemlékről az irodalomtörténetek ma már nem igen tesznek
említést; a IX. vagy X. századi bölcsődül valódiságába vetett hit telje
sen kiveszett. De mint a modern philologiának egy igen érdekes, sokat
Titatott problémája megérdemli, hogy vele és a reá vonatkozó ellentétes
véleményekkel foglalkozzunk.
Zappert György hazánkfia, saját előadása szerint, már 1852-ben
találta meg ez emléket egy 1435-ből származó papirkézirat kötésében,
de csak 1858-ban tehette behatóbb vizsgálat és tanulmány tárgyává,
miután a nevezett kézirat átment volt birtokába. Még ugyanezen év
októberében bemutatta leletét a bécsi tudományos akadémiának, mely
nek kiadványaiban *) dolgozata Übér ein althochdeutsches Schlummerlied
ezímmel megjelent. Zappert az eredetinek igen romlott szövegét követ
kezőleg vélte helyreállíthatni:

*) Sitzungsberichte dér philos.-histor. Klasse dér kais. Akadémia dér
Wissenschaften. Wien, 1859, X XIX. köt. p. 302— 314.

