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A SZÁZ LEGJOBB KÖNYV
IKOR az irodalmi termékek nagyon felszaporod
tak, egészen természetessé vált az a kérdés, 
hogy érdemes-é, vagy hogy egyformán érde- 
mes-é valamennyit elolvasni? Melyek azok a 
művek, amelyek erre elsősorban számíthatnak? 
Végeredményében a bibliai kánonnak is ez az 
értelme, midőn megállapítja az isteni eredet, a 
hit- és erkölcsszabályozás szempontjából az 
igaz eredetű (authentikus) és apokrif müveket, 
mert hiszen e kor művelt emberei nem szóra
kozásból olvastak s a kánonba bevett könyvek 

voltak a „legjobb" könyvek. Platón is kirekeszt utópisztikus államából több
féle müvet, amelyeknek olvasását erkölcsi szempontból károsnak tartja. 
A római „Index librorum prohibitorum" is (a XVII—XX. századból mintegy 
3932 könyveimmel) ilyen negatív kánon, habár feltevésnek is különös volna, 
hogy ami nincs Indexen, az a hit és erkölcs szempontjából nem veszedel
mes, vagy pedig olvasásra mind érdemes. Az irodalom roppant terjedelme 
minden ilyen cenzúrát meghiúsít.

Kétségtelen azonban, hogy az irodalom útvesztőjében kell valamilyen 
útmutató s az irodalomtörténet és irodalomkritika is ezt a célt szolgálja, 
habár nem csupán ez a célja. De annak a megállapítása, hogy egy nem
zetnek melyek a klasszikus irodalmi termékei, szinte összeesik avval, hogy 
melyek a legjobb könyvei?

Ezekből lehet kiválogatni azokat a műveket, melyeket minden müveit 
embernek ismernie kell, amelyek az emberiség legnagyobb rétegére hatot
tak és hatnak ma is, — nemzetek és korok bibliái — amelyeknek költői 
szépsége hervadhatatlan, amelyek ismeretét a közvélemény minden művelt 
emberről feltételezi, amelyek ismerete nélkül a szellemi műveltséget héza
gosnak tartja s az illetőt jogosan sajnálhatja, hogy a legnagyobb esztétikai 
gyönyörről akaratlanúl, vagy fejletlen ízlése miatt lemondott. Vannak más 
akadályok is pl. a világirodalomnak nem minden legjobb műve hozzáfér
hető mindenkinek nemzeti nyelven, megfelelő vagy tűrhető fordításban, 
tehát azok ismeretéhez nyelvek tudása is szükséges.
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Egy ilyen olvasási kánont már Lubbock János angol író, kit a magyar 
olvasóközönség főként „Történelemelőtti idők" c. müvéről ismer, megpró
bált összeállítani „The pleasures of life (London, 1881)“ c. müvében. Ez a 
híres könyv, melynek angol kiadásából egy év alatt 46.000 példány kelt el, 
a „Könyvhimnusz" c. fejezet után „Száz könyv lajstromá-t" adja, az élő irók 
kizárásával. A száz csak épen hogy kerekszám akar lenni, valósággal nem 
is száz, mert némelyik író (pl. Shakespeare) szinte egész könyvtárat kép
visel, sőt amint Vörösmarty mondta, egy jó Shakespeare-fordítás felér egy 
irodalom felével. Az érdekes katalógus egyébként az angol olvasót tartja 
szem előtt s így érthető, hogy Butlernek „A vallás analógiája", Taylornak 
„Keresztyén élet és halál", Keblenek „A keresztyén év," Malorynak „Arthur 
halála", Whitenek „Selborne természetrajza" c. müve is a listán szerepel, 
amelyek ismeretét lelkesen és melegen ajánlja. Egy ilyen könyvtár szerinte 
Édenkert, melyből senkise űzhet ki bennünket, minden rendelkezésünkre 
áll, sőt és főként a tudás fájának gyümölcse is, amelyért egykor az embe
riség anyja feláldozta a paradicsom gyönyöreit.

Ennek a lajstromnak a törzsanyaga, azt mondhatjuk, minden lajstromnak 
törzse lehet, csak ki kell egészíteni, minden nemzetnek saját igényei sze
rint. Sőt leghelyesebb megállapítani a világirodalom legjobb száz müvét, 
különös tekintettel a nemzeti nyelven hozzáférhetőség szempontjára, s azu
tán külön a nemzeti irodalom legjobb száz müvét. Egy ilyen lajstromot már 
a Lubbock müvének magyar fordítója is megpróbált összeállítani. Mi abban 
az esetben js, ha külön magyar centuriát állítunk össze, elengedhetetlennek 
tartjuk, hogy a világirodalmi katalógusba is belevegyünk több olyan ma
gyar írót, kinek ismeretét minden külföldi művelt embertől elvárhatjuk.

Hogy Lubbock kánona hézagos és nemzeti szempontból egyoldalú, azt 
már német fordítója is szóvátette s ennek hatására egy berlini cég (Pfeil- 
stücker) az „olvasó közönségnek tanácsadás gyanánt" egy füzetet adott ki 
„Die besten Bücher aller Zeiten und Litteraturen“ c. alatt, melyben a köz
életi nagyságokat, a kultuszminisztertől elkezdve s a nevezetes írókat mind 
megszólaltatja s közli azok véleményét vagy könyvlajstromát. Az írók kö
zül különösen érdekes a Bleibtreu, Eckstein, Fontane, Rosegger, Ferdinand 
von Saar s Weber, a híres világtörténetíró lajstroma. Ez az utóbbi a magyar 
írók közül Petőfit, Jósikát, Jókait és Vámbéryt sorozza be a száz író közé. 
Saar listájában Eötvös „Falu jegyzőjé“-t és Petőfit is ott találjuk. Egyébként 
a magyar irodalom elég mostoha elbánásban részesül. De ne csodálkozzunk 
ezen, mikor némelyik író ilyen megjegyzést sem átalleírni: „Az egész latin 
irodalom eklektikus utánzás és szellemi plagizálás" (Bleibtreu), Rosegger 
pedig azt hangoztatja, hogy egész életében se olvasott száz jó könyvet, 
azért csak azokat sorolja fel, amelyek reá különös hatással voltak. Más írók 
külön szempontokat érvényesítenek pl. Niemeyer Pál különösen egészség- 
ügyi álláspontra van tekintettel a lajstrom összeállításában, Wirth fogház
igazgató pedig két fogházi lelkész levelét mellékeli, akik úgy szorítják szü- 
kebb területre a feltett kérdést, hogy milyen könyvek iránt érdeklődnek a
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foglyok különösebben? Általában azt mondhatjuk, hogy ennek az érdekes 
jegyzéknek is az a hibája, ami az angolénak, t. i. túlságosan előtérbe nyo
méi benne a német irodalom a többi irodalom rovására.

Ennek a két műnek a hatására vagy ezektől függetlenül egész sereg mü 
lajstromoz vagy osztja az olvasásra vonatkozó tanácsait olykor nemzeti, 
máskor vallási, politikai vagy filozófiai elfogultsággal. Egyik-másik reklám
nak is beillik valamely kiadócég kiadásainak ajánlására. Keletkeztek nagy 
művek is a világirodalom minden ágát felölelve pl. Foerstemanntól, Sonnen- 
scheintól. (Ez utóbbi mintegy 100.000 könyveimmel: „The bestbooks. Lon
don, 1910—2.“) A terjedelmes külföldi irodalomból, melynek szemléjét és 
bibliográfiáját az alább említendő „Könyvek könyvéiben megtalálja az 
olvasó, csak az Emerson, Schönbach és Chamberlain érdekes összeállítását 
emeljük ki. Schönbach „Über Lesen und Bildung" (8. kiad. Grác 1912.) c. 
müvében háromféle lista is van: 1. egy világirodalmi, 2. modern elbeszélő 
költészeti, 3. német költészeti és prózai címjegyzék.

Az elsőben ott találjuk Petőfit és Arany Toldiját, a másodikban „A falu 
jegyzőjé“-t s Jókai három regényét: „Erdély aranykoráét, a „Fekete gyé
m á n to d a t és az „Aranyember“-t. A Chamberlain müve nem száraz lajst
rom, hanem levélalakban írt életrajzi fejezet a „Lebenswege meines Den- 
kens“ (München 1919) c. művében. „Mein Buchgaden" a fejezet címe s fő
ként azon művekkel foglalkozik, melyek reá nagy hatással voltak. Három 
faját külömbözteti meg a könyveknek ú. m.: 1) könyvek, amelyek könyvek; 
2) könyvek, amelyek többek mint könyvek és 3) könyvek, amelyek keve
sebbek mint könyvek. Pl. a tudományos, oktató művek, melyeknél a könyv 
sohasem öncél, kevesebbek, az Evangélium, Shakespeare, Sophokles művei 
többek mint könyvek :t.i. a könyv írásbafoglalása csak az emlékezet támasza.

E külföldi irodalmi mozgalom hatása alatt két magyar író is vállalkozott 
arra, hogy megkérdi a magyar írókat, tudósokat, művészeket, hogy milyen 
müveket tartanak remekműveknek, vagy kiknek műveit olvassák legszíve
sebben, vagy micsoda müvek voltak reájuk különösebb hatással? Az egyi
ket Gyalui Farkas szerkesztette: „Legkedvesebb könyveim“ (Budapest év n. 
[1904?]), a másikat Kőhalmi szerkesztésében a Lantos-cég „Könyvek könyve“ 
(Budapest 1918), cím alatt adta ki. Ez utóbbiban „87 magyar író, tudós, 
művész, közéleti ember és kiadó tesz vallomást kedves olvasmányairól." 
Az „Alkotmány" c. lap 1918. évfolyamában Pogány Kázmér katholikus 
szempontból állított össze ilyen könyvlajstromot s a „Köny vgyüjtők évkönyve 
1919-re" c. Lantos-féle kiadványban Kacziány Gézának van („Az én száz 
könyvem") érdekes lajstroma, melynek mintegy negyedrésze magyar 
könyvekből áll. Hogy ez a kérdés nemcsak a múltat, hanem a jelent is fog
lalkoztatja, arra érdekes bizonyság, hogy ez évben is jelent meg egy szel
lemes fejtegetés „Könyvek — legjobb könyvek" címen a „Magyar Közmű
velődésiben Kupcsay Felicián tollából.

Természetes dolog, hogy az ilyen lajstromokban rendesen az író egyéni 
felfogása is érvényesül s egyikben-másikban olyan müveket is találunk,
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amelyeknek kevés müveit ember hallotta még a címét is. De védelmükre 
legyen mondva: az egyéni ízlést nem lehet egy kalap alá vonni s olyan 
mü is lehet valakinek tanulságos és vonzó, amit egy másik olvasó unal
masnak, száraznak vagy elavultnak tartana és bosszankodva tenne le. 
Erre nézve nem is mindig a mű tartalma vagy szelleme, hanem sokszor a 
stílusa is irányadó. Valódi klasszikus műben a tartalom és stílus összhang
ban van. Chamberlain szavaival élve, ezek a valóságos könyvek, ha nem 
többek mint könyvek.

Könyvlajstromunkra vonatkozólag megjegyezzük, hogy az összeállítás
ban nem egyéni ízlésünket követjük, hanem objektív álláspontra igyeke
zünk helyezkedni, ugyanezért forrás gyanánt az eddig megjelent lajstro
mokat is figyelembe vesszük. Az egyes müveknél az ajánlható eredeti ki
adást, az angol, francia, német, főként pedig a magyar fordítást említjük fel 
és néhány segédkönyvet nevezünk meg, az illusztrált, ritka, díszkiadásokra 
pedig a bibliofilek figyelmét kívánjuk felhívni.

1. A Biblia. Az emberiség vallási és erkölcsi felfogására s általában világ
nézete kialakulására ez a mü: ez a pár excellence könyv, vagy könyr 
vek: a könyvek könyve hatott legjobban, ez a legjobban elterjedt, 
legtöbb kiadást ért, legtöbb (állítólag 587) nyelvre lefordított, legjob
ban olvasott és magyarázott könyv, azért ezt tesszük első helyre. De 
meg azért is, mert páratlan költői szépségű részek (Jób, Énekek éneke, 
Zsoltárok stb.) is vannak benne, tehát e hely ezért is megilleti. A bib
lia sokféle kiadásaira, bár könyvkiállítás, bibliofillá, kuriozitás szem
pontjából egyaránt érdekes és tanulságos, nem terjeszkedhetünk ki. 
Az eredeti héber és görög szöveg, valamint a fordítások kiadásában, 
különösenaBritéskülföldibibliaterjesztő társulat és a cambridgei biblia- 
társaság buzgólkodik, de a héber biblia kiadására és terjesztésére 
Berlinben Izraelita Bibliai Intézet is alakult. Különösen elterjedt a 
Hahn és Theile-féle Biblia Hebraica, a Tischendorf-Gebhardt-féle és 
a Nestle-féle Nóvum Testamentum (az angoloknál Scriveneré) s a 
Vulgatának Vercellone-féle kiadása. A fordítások közül az angolok 
főként az 1611-iki autorizált kiadás javított szövegét, a francia pro
testánsok az Osterwald-féle fordítás 1894-iki javított szövegét, (újabb 
fordítás a Reussé) a katholikusok a Lemaistre de Sacy-féle Vulgata- 
fordítást, a németek a Luther-féle fordítás javított szövegét, a katho
likusok az Allioliét használják, de újabb fordítások is vannak; nagy 
tekintélye van a Kautzsch-Weizsacker fordításának. A modern német 
nyelvű fordításnak érdekes kísérlete a Kurt Stage Újszövetség-fordí
tása, a Reclam-féle „Universalbibliothek“-ban. Az illusztrált bibliák a 
„Biblia pauperum“-tól elkezdve egész a legújabbakig, szinte végtelen 
sorozatot alkotnak; az angolok „Art Bible“-je, a franciák Dóré Gusz- 
táv-féle illusztrált bibliája, (Bourassé-Janvier új fordításával) mely 
más nyelvű szöveggel is nagyon elterjedt, s a Bida rajzai után készült 
metszetekkel díszített József története, Ruth, Tóbiás, Eszter könyve,

90



Énekek Éneke s az Evangyéliumok nagy ivrét alakban bibliofilek szá
mára készült számozott példányokban; még változatosabb a sorozat 
a németeknél, nem hiába áll az illusztrátorok élén Dürer Albert: van 
Kunstbilderbibel (Rafael, Tizián, Dürer stb. képeivel), Landschafts- 
bilderbibel (palesztinai tájképekkel), Palastina-Bilderbibel, Tausend- 
bilderbibel, Dürer-Bibel, Illustrierte Hausbilderbibel, Goldene Klassi- 
kerbibel, a Schnorr von Carolsfeldtől, Lilientől illusztrált biblia stb. 
Magyar nyelven az egész bibliának a bibliai tudomány mai színvo
nalán álló fordítása nincs. A protestánsok a Károli Gáspár-féle XVI. 
századi (1590. visolyi biblia), a katholikusok a Vulgata Káldy György- 
f éle XVII. századi (1626) fordításának javított, vagy átdolgozottkiadásait 
használják. Az előbbi újabban főként a Brit és külföldi bibliaterjesztő 
társulat útján terjedt el, az utóbbit Tárkányi Béla (1862—5) javította 
s „Az ó és új szövetségi szentírás“ címmel 3. változatlan kiadása négy 
kötetben (Bp. 1915.) jelent meg. Van újabb fordítás is, pl. akiváló orien
talista Kámory Sámuelé (1864—1870), de ez nyelve miatt élvezhetet
len; Mózes öt könyvének Ballagi Mórtól (1841), az Ószövetségnek az 
imit kiadásában jelent meg újabb fordítása; az Énekek énekének 
Kecskeméthy Ferenctől (Bp. 1890), a Zsoltároknak Baksay Dánieltől 
és az Ossián-fordító Kálmán Károlytól van újabb (2. kiad. Bp. 1909.) 
verses fordítása, az Újszövetséget Menyhárt János (1878, 1886) és 
Masznyik Endre (levelek 1896) is fordította; az evangyéliumok egyez
tető kiadása Bárczy Istvántól 1923-ban jelent meg. (Jó német kiad. 
Synopse dér 3 ersten Evangelien. 4. Aufl. 1910.) A magyar illusztrált 
bibliák közül a Tótfalusy-féle képes bibliát említjük fel, mely meglehe
tősen ritka és a Dedek-Hock-féle klasszikus aranybibliát (2 kötetben, 
Ebbinghaus (36), Rafael (11), Jenny (15) stb. színes kőnyomatú ké
peivel), mely azonban nem a Biblia szövegét közli. A bibliát magya- 

- rázó művek és lexikonok (Smith, Riehm, Zeller stb.) és konkordánciák 
(Fördős (csonka,) Makiári Pap Lajos 1855) felsorolása nem feladatunk, 
de remek tájképei miatt felemlítjük a regényíró Ebertnek „Durch Gosen 
zum Sinai“ (2. kiad. 1881.) c. díszmüvét.

2. Mahá-bhárata. Az ind nép nagyszerű eposza és bibliája is egyszersmind, 
220.000 verssorból álló páratlan nagy mű, utolérhetetlen költői szép
séggel. Az eredeti Krishnacharya és Viasacharyia kiadásában 48 
részben (Bombay 1906—11); angol prózai fordításban Kisari Mohán 
Gangulitól Protap-Chundra Roy kiadásában, 100 rész 7 kötetben (Cal
cutta 1883—96), a Dutt-féle betűszerinti prózai ford. 36 füzetben: 
Calcutta 1895—1905. (Bp. Egy. Kvt.); Mukhópádhyáya ford. Calcutta 
1899. kk. Francia fordítása a nyolc első könyvnek H. Fauche-tól 10 sza
kasz 4 kötetben (Paris, 1863—70), a IX—XII. könyvnek L. Ballintól (2. 
köt. Paris 1899.) jelent meg. Német, olasz s magyar nyelven csak 
részletfordítások vannak belőle. Magyarúl: Nala és Damajanti. Ford. 
FiókK. Bp. 1885. 2. Savitri. Ford. FiókK. (Bp. Szemle 1889) és Vértesy
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Dezső (Makó 1904); a Bhagavadgíta a legszebb bölcseleti költemény, 
nincs magyarra fordítva, bő ismertetése Kégl Sándortól (Akad. ért. 
nyelv. XXI. 5. 1910). AMahá'bháratáróll.Holtzmann:Das M. u. seine 
T eile. I—IV. Kiél 1892—5, Jacobi: M. Bonn 1903; magyar tartalmi kivonata 
1923-ban jelent meg. Bő ismertetése verses mutatványokkal Szász K. 
A világirodalom nagy époszai.Bp. 1881—2. c. műben. E művet az alább 
felsorolandó eposzokról is ajánljuk annak, aki azokat eredetiben vagy 
fordításban nem olvashatja. Irodalomtört. ismertetése a Heinrich-féle 
Egy. irodalomtört. I. köt. és Schmidt J.-nek az ó-ind epikáról (Bp. 1921.) 
és a szanszkit irodalomról 1923-ban kiadott 2 müvében.

3. Válmiki: Rámájana. A második nagy ind eposz 24.000 szloka vagy 
párvers. Eredetiben és olasz fordításban Gorresiótól 1—10. kötet (Pa- 
rigi 1843—67); krit. kiadás Sri Govindaraja kommentárjával, 28 rész 
Kumbakonam 1911—4; angol verses ford. Griffithtől I—IV. Benares- 
London 1870—4; kis rövidített kiadása: Benares 1895; másik tömörí
tett verses fordítása Romesh Dutt-től 1900; francia ford. H. Fauchetól 
2 kötetben (Paris 1864—7). Németül csak részletek (tartalom: Jacobi: 
Das Ramayana, Bonn 1893), magyarra Fiók K. „Dasarátha halála" c. 
epizódját fordította Bp. 1903. Fordításán dr. Büchler Pál marosvásár
helyi tanár, jeles indolog dolgozik.

4. Kálidásza: Sakuntala. Költői szépségét a leghívatottabb költő-kritikus, 
Goethe magasztalta híres epigrammájában, melynek utolsó két sora:

W illst du den Hímmel, die Erde mit einem  Nam en begreifen,
N enn’ ich Sakontala dich und so ist alles gesagt.

Az eredeti szöveg Boehtlingk jegyzeteivel és fordításával Bonn 1842; 
a Devanágári-szöveg Williams angol szószerinti ford. 2. kiad. Ox
ford 1876. Williams prózai és verses ford. London 1911. Első angol 
fordítása W. Jonestől (Sacontalá or The fatal ring, Calcutta 1789, Lon
don 1790); francia ford. Kalidasa: Oeuvres complétes, trad. pár H. 
Fauche. Vol. 1. 2. Paris 1859—60; Bergaigne és Lehugeur ford. Paris 
1884; németül Fritze, Hirzel, Lobedanz, Kellner, (Reclam) Meier, Rückert 
stb. ford. Magyar ford. Fiók Károlytól Bp. 1887. Ezenkívül le van for
dítva magyarra „Urvaszi“-ja, ford. Pitroff Pál (Győr-Bp. 1914), „A ki
rály és a bajadér." Ford. Schmidt József (Kner-féle Monum. Liter. II. 
sor. 2. sz.) és a Meghaduta [Felhőposta] Fiók Károlytól (Bp. Szemle).

5. Pancsatantra. A  világirodalom mesekincsére való nagy hatása miatt 
is nevezetes; az eredeti kiadása Kielhorn és Bühler jegyzeteivel, 4. 
és 6. kiad. 3 köt. Bombay 1891—6; Hertel kiad. Cambridge 1908 
(Harvard Orientál Series, vol. 11.); Hertel a legrégibb szerkezetet 
(Tantrákhyáyika) kiadta Berlinben 1910. s német fordításban Lipcsé
ben 1909, 2 rész. Bevezetése miatt híres a Benfey német fordítása, 
2 köt. Lipcse 1859; Fritze ford. Lipcse 1884; elterjedt a Richard Schmidt 
ford. (Textus ornatior). Lipcse év n. [1901.]; franciá ford. J.-A. Du- 
bois abbétól Léonce Petit 12 rézmetszetével, Paris 1872; olaszra Pizzi
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ford. Torino 1896. Magyarúl a Rozsnyai-féle „Horologium Turcicum“ 
ennek közvetett (a török Humájun-námé után készült) átdolgozása, 
valamint a XVIII. században kiadott kétféle magyar fordítása is. Ezeket 
az arab átdolgozás két sakáljáról „Kalilava Dimna“ címen emlegetik. 
Magyar fordítása: „Pancsatantra, azaz Ötös könyv." c. alatt a Schmidt 
József fordításában, Kner Albert könyvdíszeivel, Kner Izidor bibliofil 
kiadásában Gyomán, 1924-ben jelenik meg 500 példányban. (25 pél
dány kézzel merített papíron Kner Erzsébet kötésében.) A Tant- 
rákhyáyika magyar fordítása bő bevezetéssel dr. Büchler Páltól kéz
iratban hever. Nárájanának „Hitopadésa" (remek oktatás) c. kivonatá
ból Brassai S., utóbb Fiók K. fordított le egy részt (Bp. 1905. Kny.) s 
Vértesy Dezső is fordított belőle (Losonc 1906). Hozzáolv. Benfey id. 
bev., Keith-Falconer: Kalíla and Dimnah. Cambridge 1885.

6. A hét bölcs mester. Az ind eredeti nem maradt ugyan ránk, de arab, 
perzsa, török, zsidó, görög (Syntipas [Sindibad]) fordítások révén el
terjedt az egész világirodalomban, különböző címeken. Magyar for
dítása Bécsben, 1573-ban jelent meg, újabb magyar fordítása nincs. 
Német átdolgozása Simrocktól (Deutsche Volksbücher III. 1840.) 
s újabban Benz kiadásában megjelent hasonló c. jénai vállalatban.

7. A Korán. A keleti népek erkölcsére gyakorolt nagy jelentősége, vala
mint szép részletei miatt nem mellőzhető. A khedive kairói könyvtá
rában őrzött (Háfil Osmán efendi által készített) díszes kézírati máso
lat fénynyomatú reproductiója rózsaszínű levélpapíron háromszínü 
nyomással Lipcsében jelent meg(1890). Az eredeti szöveg jó kiadása G. 
Fluegeltől: Corani textus arabicus (Lipcse 1893.4°), Concordantia(u. o.); 
angol fordítás Palmertől Qur’an, a Max Müller-féle „The sacred books of 
East" 6. 9. kötete gyanánt (Oxford 1880); francia Kasimirskié; néme
tül: Rückerttől (Frankfurt 1888, nem teljes), Ullmantól 9. kiad. (Berlin 
1897), Henningtől (Reclam: Univ. Bibi. 1901), magyarul: Buziday 
Szedlmajer Imrétől és Gedeon Györgytől (Kassa 1831), Szokolaytól: 
„A törökök törvénykönyvök" Pest 1854. Kámory Sámuel is lefordí
totta s 1884-ben hiába bocsátott ki kiadására aláírási felhívást; új for
dítása OsternS.-tól készül. Hozzá olv. Nöldeke: Geschiohte des Korans. 
(Göttinga 1860), Goldziher: Előadások az iszlámról. Bp. 1912.

8. Firdúzi: Sah-náme. A  120.000 sorból álló perzsa kősköltemény eredeti
jének Vullers-Landauer-féle kiadása Leydenben 1877—84-ig jelent 
meg 3 kötetben; egy nyelvre sincs még teljesen lefordítva; hét ívrét 
kötetre terjed a perzsa eredeti és francia prózai fordítás Mohi-féle 
(Paris 1838—78) befejezetlen kiadása; angol fordítás H. Rogerstől 
(London 1907), A. G. ésE. Warnertől öt kötetben (London 1905—10), 
olasz I. Pizzitől 8 kötetben (Torino 1887—8), németül Schacktól (Ber
lin 1885), Rückerttől 3 kötetben (Berlin 1890—5); tartalmi ismertetése 
Görrestől „Das Heldenbuch von Irán" I—II. Berlin 1820. és 1865., 
Nöldeke „Das iranische Nationalepos" (Strassburg 1896) c. műveik
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ben. Magyarra Szoráb epizódját Fiók K. fordította (Bp. 1888), a „Feri- 
dún és fiai“, „Szijavus", „Zál és Rudabé" c. részletek fordítását (mint
egy 10.000 sort) előbb külön füzetekben, később (1905) összegyűjtve 
„A Sahnáméból" címen a „Remekírók képes könyvtáráéban együtt 
Radó adta ki. Radó több epizód fordítását is ígérte, de azok nem ké
szültek el, Londesz Elek is foglalkozott fordításával (mutatvány a Pesti 
Naplóban); Szilády Áron is közölt mutatványokat s hagyatékában is 
vannak fordított részletek.

9. Háfiz: Divan. Háfizzal, a perzsa Anakreonnal már a XVIII. században 
foglalkozott egy jeles magyar bibliofil: Reviczky Ádám, kiadván Bécs- 
ben 1771-ben 16 gázéit vagy ódát Divánjából perzsául és latin fordí
tással. Az eredeti kiadása Sudi (nem teljes) török kommentárjával 3 
kötetben; H. Brockhaustól: Lipcse 1854—61 (3 rész 1 kötetben); teljes 
kommentárral kiad. Bulok 1250; Clarke-féle angol prózai ford. (Cal
cutta) 1891; német ford. (perzsa szöveggel) Rosenkranz-Schwanautól 
(Bécs 1858—64. 3 köt.), Rückertnek még teljesen ki nem adott fordí
tása; magyarra először Fábián Gábor fordította (1824), később Erődi 
Harrach Béla 2 kötetben (Bp. 1872/3, 2. kiad. 1877), Erődi kihagyá
sokkal a másik híres perzsa költő Szádi „Gulisztánját" is magyarra 
fordította (Bp. 1899).

10. Az Ezeregyéj. Ez a kápráztató mesegyűjtemény sokféle szerkezetben 
forog az olvasók kezén, szinte ahány kézirat, annyiféle szöveg; az 
eredeti újabb kiadása Beiruthban 1888—91-ben jelent meg öt kötet
ben. Angol fordításai közül nevezetes a Lane-é, London 1883 (3 kö
tet); R. F. Burton kapitány 16 kötetes fordítása (Benares 1885—8), 
melyhez 1897-ben Londonban Alfréd Letchfordtól kiadott hetven ké
pet magában foglaló díszmü csatlakozik; a Payne-é (London 1882—4, 
9 kötetben); francia fordításai közül, melyek közt az uralmat sokáig 
a Gallandé gyakorolta, a Mardrus-féle szószerinti és teljes fordítás 
(Páris 1899—1904. 16 kötetben). Nyolc kötetes párizsi Pasquelle-féle 
kiadása perzsa és hindu kéziratok hasonmásaival 4-edrétben év nélkül 
jelent meg. A németek közül a régieket (Habicht, Weil) nem említve, 
a Greve-féle illusztrált fordítás a lipcsei „Insel-Verlag" amateur-kiadá- 
sában 12 kötetben, használható a Reclam-féle (Universalbibl.) kiadás
ban megjelent fordítás is (Henning) 8 kötetben. Magyarra először 
Vörösmarty fordította: „Ezeregy éjszaka" (Pest 1829—34, 18 füzet) 
és „Arab regék" 1—2. kötet (Pest 1866) s van egy újabb, Nádor-féle 
kiadás is. (Bp. 1884— 95, 4 köt.) Legújabban (1920—) a Genius kiadásá
ban jelenik meg kétféle, egy szószerinti és egy kihagyásos fordítás 
Kállay Miklóstól, eddig (1924.) 4 kötete hagyta el a sajtót. Az eredeti 
arab szöveg fordításához Antalfy Endre marosvásárhelyi tanár és jeles 
orientalista fogott hozzá.

11. Homeros Iliása és Odysseiája. A  homerosi mü századokon keresztül volt 
a görög nép bibliája, sőt régen azt hitték, hogy sok ideig írásba se volt
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foglalva, csak az énekesek ajkán élt. Nyomtatásban 1488 körül jelentm eg 
először Firenzében a Chalkondylas-Demeter-féle görög szöveg s azóta 
a kiadásoknak s fordításoknak végtelen sorozata követte. Az újabb 
kritikai szövegkiadások: a Nauck-féle berlini (2 köt. 1874—79, W eid- 
mann), a La Roche-féle (Lipcse, Teubner) (iskolai használatra is) (3 kiad. 
1883—91.), a Ludwich-féle (U. o. 2 rész (1896—907, Dindorf-Hentze- 
féle (Lipcse, a Teubner cég: Bibliothecája 1907—21.) A Hentze-féle 
(2 rész 1894—7) Leeuwen & Mendes da Costa-féle leydeni (1895—6), 
a Monro-féle oxfordi (1896.) stb. s az iskolai kiadások közül az Ameis- 
Hentze-Cauer-féle m agyarázatos kiadás (némely része már 13. (1920) 
kiadásban) a Hentze-Siefert-féle (Teubner 1907—23.6., 7. kiad.) külön 
Hilfsbuch (4. kiad. 1916.) a cambridgei Platt-féle kiadás; Ábel Jenő isko
lai részletkiadása előtt jó homerosi nyelvtan van. Görög-latin kiadás 
a Firmin—Didot-féle sorozatban (Bibliotheca). Az angoloknál ma is 
Alexander Popé fordítása a legnépszerűbb; Buckley jegyzeteivel 
(London 1894). Újabb fordítások A. S. W aytől, Odyssey, London 1904, 
Chapmantól (London 1892). A franciáknál a Madame Dacier fordítása 
terjedt el, (Paris 1895); újabbak a Le Prince Le Brun, (Paris 1836), 
Giguet (1907), Pessonneaux (1886—99), de Séguier (1896) fordításai. 
Az olaszoknál a Montié, (L’Iliade. 20. ed. Torino 1903, Odyssea, Pinde- 
monte ford. 4. ed. Torino 1891), a németeknél a Voss fordítása ma is 
klasszikus, mint az angoloknál a Popeé, noha újabb fordítások is 
(Donner, (Berlin 1855—58), W . Jordán (Frankfurt 1881—9) Ehrenthal 
(Lipcse 1879—89), H. G. Meyer, H. Wolff stb.) nagy számmal van
nak. Homeros-fordításokban — nem hiába, hogy nálunk félezeréves 
múltja van, mivel már Janus Pannoniust foglalkoztatta a H. latinra 
fordításának gondolata — a m agyar irodalom is gazdag. Már 1821-ben 
lefordította Vályi Nagy Ferenc az Iliást, (Kölcsey is hozzáfogott), 
Szabó István mindkettőt (1846, 1853), Télfy I. prózában fordította, 
de ez a szószerinti fordítás élvezhetetlen; jó prózai szemelvényes 
fordítás a Csengeryé (Iliás) és a Gyomlay Gyuláé (Odysseia). Újabb 
verses fordítások a Kempf Józsefé (1902—5), Vértesy Jenőé (1909— 
1913), bár formailag nem hű, miként a Baksay Sándor költői Iliás 
fordítása sem (1901); P. Thewrewk Emil alakhű fordítása csak a VI. 
énekig jutott el (1906). Homeros olvasásához jó bevezető és segéd
könyv: Buchholz: „Die homerische Realien“ (6 köt. Lipcse 1871—85), 
Helbig: „Das Homerische Epos aus den Denkmalern erlautert. (2. 
kiad. Lipcse 1887)“, Kammer: „Ein aesthetischer Kommentár zu Ho- 
m ersllias" (Paderborn 1889), Altendorf K. „Aesthetischer Kommentár 
zűr Odyssee" (1904), Wilamowitz-Moellendorff „Die Ilias u. Homer" 
(Berlin 1916). T. v. Scheffer: „Die Schönheit Homers." Berlin (1921) 4° 
E. Schwartz: „Die Odyssee." München (1924). Magyarúl: Csengery J. 
„Homeros" (Bp. 1907), u. a. „Homerosi világ" (Bp. 1903), Ferenczi Gy. 
„Homeros philosophiája" (Bp. 1897), Schuchardt: „Schliemann ása-
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tásai" (Bp. 1892), bár ez Dörpfeld ásatásai óta („Trója u. Uion“ 2 kötet 
Athén 1902) sokban elavult. A Homeros-illusztrációk között leghíre
sebb a Preller Frigyes német festőé; Engelmann: „Bilder-Atlas zűr 
Ilias," „Bilder-Atlas zűr Odyssee." (Lipcse 1889).

12. Anakreon bor- és szerelmi dalai. Anakreonnak összes fennmaradt köl
teményeit, sőt a neve alatt forgalomba hozott úgynevezett anakreoni 
dalokat eredeti szövegben és saját fordításában nagy gonddal kiadta 
P. Thewrewk Emil a „Görög és latin remekírók" c. sorozatban (Bp.
1885). Ugyanő nemcsak a külföldi Anakreon-irodalmat, hanem Anak- 
reonnak a magyar irodalomra gyakorolt hatását is behatóan ismer
teti. Más kiadások: Bergk: Poetae lyrici graeci III. köt. (Lipcse Teub- 
ner 1914), Delboulle (Havre 1891). Preisendanz a Teubner „Biblio- 
thecá“-jában (1912). A bibliofil-kiadások közül felemlítjük a párizsi 
polyglott-kiadást: „Odes, édition pol., publiée sous la direction de 
I. B. Montfalcon." Paris 1835., és „Anacreonte. Odi tradotte da 
Andrea Maffei." Milano-Napoli-Roma-Firenze 1865, 4° Ciseri, Hayez, 
Ribotti metszeteivel. Francia ford. M. Alberttól metszetekkel (Paris 
1885), Machardtól (Paris 1885), De la Rochetől (illusztrált, Paris 
1882); Olasz: Sapiótól 3. kiad. Palermo 1879), Michelangelitól, szö
vegkiadás is (4. ed. Bologna 1884); német: Mörickétől (Langenscheidt), 
Mahlytől (1889), Weisseltől (Lipcse 1886), Knauertől (Bécs 1888). 
Kayseltől (Ludwigslust 1890).

IS. Pindaros ódái. Az olympiai, pythiai, nemeai és isthmosi versenyjáté
kok győzői magasztalására írt felséges ódák jó szövegkiadása (csak 
az I. kötet jelent meg) egy magyar tudóstól, Hóman Ottótól (Lipcse 
1875); a Th. Bergk-féle „Poetae lyrici graeci" I. kötetében (Schroeder- 
kiad. (Appendix-szel, 6. kiad. 1923), a Christ-f éle (T eubner 1896), aTy cho 
Mommsen-féle berlini (Weidmann 2 köt.), a Fennell-féle cambridgei 
kiadás (1879—83 és újabb, 2 köt.). Angol ford. Myerstől (2 kiadás 
London 1884), Turnertől (Boston-New-York 1887), Móricétól (London 
1893). Francia ford. Sommertől (Paris 1848), Poyardtól (1881), Vau- 
villierstől (szemelvények 1859), Boissonadetól(1867), olasz: Borghitól 
(Milano 1885), Fraccarolitól (Verona 1894), német: Donnertől (Leipzig- 
Heidelberg 1860), Schnitzertől (Langenscheidt). Fábchich József-féle 
magyar fordítása (Győr 1804) teljesen elavult; Hegedűs István for
dítása az Akadémia classica philologiai bizottságánál bírálat alatt. 
Hozzáolv. A. Croiset: „La poésie de Pindare et les lois du lyrisme 
grec" (2. éd. Paris 1886). Villemain: „Pindar szelleme és a lantos köl
tészet" (Bp. 1888), Dornseiff: „Pindars Stil" (Berlin 1921).

14. Aischylos tragédiái. A tragédia mesterének 79 (Suidas szerint 90) 
drámájából fennmaradt hét tragédia közül különösen az „Oresteiá"- 
nak nevezett trilógia és a „Leláncolt Prometheus" a leghíresebb. Jó 
szövegkiadás a Weckleiné (Berlin 1885—93) és a Weilé (Giessen 
1858—66. Lipcse, Teubner 1921), s az angol Paleyé (4. kiad. London
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1870). Angol szószerinti ford. a Buckleyé (Boston-NewYork 1888). A 
verses fordítása Pottertől (London 1886), Swanwicktől (4. kiad. London
1886), Campbelltől (London 1890); francia Bouillettől (Paris 1897) és 
Pierrontól (9. kiad. Paris 1881), olasz: Bellottitól (Firenze 1882); német 
fordítás Donnertől (Langenscheidt, Berlin 1887—91), Wollzogentől 
(Reclam 1886), Droysentől (4. kiad. Berlin 1884), Todttól (Prága, Bécs, 
Lipcse 1891), Oresteia és Agamemnon Wilamowitz-Moellendorfftól 
(Griech. Trag. II. 6 Aufl. 1910), teljes magyar fordítása Csengery 
Jánostól (Bp. 1903). Hozzáolv. P. Richter: „Die Dramaturgié des 
Aeschylus." (Lipcse 1892).

15. Sophokles tragédiái. 123 drámájából hét tragédia és egy satyrdráma 
töredéke maradt ránk. Legnevezetesebbek: Oidipus király, Antigoné, 
Elektra. Műveinek jó magyarázatos kiadása Schneidewin-Naucktól 
(9 kis kötet, Berlin: Weidmann 1884—1910), Wunder-Weckleintől 
(Lipcse: Teubner 2 köt. 1857—90), Weckleintől (2—7. kiad. München 
1893—1910), Dindorf-Meklertől (6. kiad. 1914, editio maioru. o. 1918), 
az angol Campbelltől (2 kötet Oxford 1879—81 és iskolai: Campbell- 
Abott, (Oxford stb. 1886), Richard Jebbtől (7 kötet Cambridge 1883—96 
és 1892—1900), a két francia Tourniertől és Desrousseauxtól (Párizs
1886) . Angol prózai fordítása Jebbtől (mint fent) és Coleridgetól (Lon- 
don-NewYork 1893), versben Francklintől (London 1886), Campbell
től (Oxford etc. 1906), Whitelawtól (London etc. 1897) stb., francia: 
Pessonneauxtól (5 kiad. Párizs 1882), Humberttől (Párizs 1905), né
met: Hartungtól, Donnertól (Lipcse-Heidelberg 1889, 11. kiadás), 
Schölltől (Berlin-Langenscheidt 1856—73), Thudichumtól (Reclam), 
Viehofftól (Lipcse 1881), Pfannschmidtől (Stuttgart 1883), Bruchtól (2. 
kiad. Breslau 1902), Türckheimtől (Stuttgart 1893), Badertól (Lipcse 
1896), Kleemanntól (Hildburghausen 1889—92), Wendtől (Karlsruhe 
1904. 2. kiad. 7. köt.), Hubatschtól (Bielefeld és Lipcse 1896) s az 
Oidipus Wilamowitz-M.-tól is. Elektráját Bornemisza Péter (habár 
nem közvetlen Sophokles után) már 1559-ben átdolgozta magyarra; 
teljes fordítás a Csíky Gergelyé (Bp. 1880) és Csengery Jánosé (2 köt. 
Kol. 1919). Hozzáolv. Ad. Müller: „Aesthetischer Kommentár zu den 
TragödiendesSophokles.“2.neubearb. Aufl.(Paderbornl913)és Tycho 
Wilamowitz-Moellendorff: „Die dramatischeTechnik des Sophokles." 
(Berlin 1917). Péterfy: Összegyűjt, munkái II. köt.

16. Euripides drámái. Euripidesnek, aki először vitte a színpadra az őrjön
gést és a szerelmet, tizenkilenc ránk maradt drámájából (honfitársai 92 
drámájáról, vagy 23 tetralógiájáról tudtak) egy szatir-dráma, a többi 
tragédia. Ezek közül a legismertebb Medea, Hippolytos és a Taurisi 
Iphigenia. Jó szövegkiadás a Kirchhoffé (Berlin 1855), aPrinz-Weck- 
leiné (Lipcse, Teubner 1878—98—1912), a Naucké (u. o.), a Gilbert 
Murrayé (Oxford 1902); angol fordítása Buckleytől (Boston-NewYork
1887) , Morleytől (London 1894), Coleridgetól (London 1891), Waytől
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(3 köt. London-NewYork 1894—8), francia fordítása Pessonneauxtól 
(Párizs 1883), Leconte de Lisletől (Párizs 1884), Hinstintől (2 kötet 
Párizs 1905), német Donnertől (a kétes Rhesoson kívül, 3. kiad. 1876), 
Bruchtól (3 köt. Minden 1883—92), Minckwitztől és Bindertől (Langen- 
scheidt), Wilamowitz-Moellendorff is többet lefordított (Griechische 
Tragödien I. III.). Magyarra Csengery János fordította (3 kötet Bp. 
1911—19), külön a „Görög és latin remekírók" sorozatában: Hippoly- 
tos (1909), Phoinikiai nők és Medeia (1911). A Kyklops szatírdrámát 
Csiky G. is lefordította. Hozzáolv. Nestle, W .: „Euripides, derDichter 
d. griechischenErklárung." (S tuttgarti901). Péterfy: Összegyűjt, mun
kái II. köt.

17. Aristophanes vígjátékai. Negyvennégy komédiájából 11 maradt ránk. 
Leghíresebbek: Lovagok, Felhők, Békák. Szövegkiadások: Bergk (2 
köt. Lipcse Teubner Bibi. 1921), Velsen (Lipcse 1869—83), Blaydes 
(Halle 1880—93, 12 vol.); kiadás és angol fordítás B. Bickley Rogers- 
től (London 1902), szószerinti ford. Hickietől (2 köt. Boston-NewYork 
1889), francia: Artaudtól (4. kiad. Párizs 1879,2 köt.), Brotier és Hum- 
berttő l(2 .köt. Párizs 1882), Zévorttól (Párizs 1890),német: Droysentől 
(3 kiad. 1881, 2 rész), Minckwitz-Wesselytől (Langenscheidt. Berlin 
1855—73). Klasszikus magyar fordítása Arany Jánostól (Bp. 1880 és 
Összes munkái VII. VIII. kötetében). Hozzáolv. Péterfy tanulmánya 
(Összegyűjt, munkái II. k.)

18. Theokritos pásztori költeményei. A pásztori életből vett daloknak, az 
úgynevezett idylleknek hatása az egész európai irodalmon érezhető. 
Szövegkiadása magyarázattal Fritzsche-Hillertől(3. kiad. Lipcse (Teub
ner) 1881), Bucolicorum graecorum Theocriti, Bionis, Moschi reliquiae. 
Ed. H. L. Ahrens (Lipcse, Teubner 2 kötetes nagyobb kiad.), Cholme- 
leytől (London 1901). Angol ford. Calverleytől (5. ed. London 1908), Hal- 
lardtól (u. o. 1901), francia ford.: Guillettől, metszetekkel (Párizs 
1884), Le Dúctól (Villefranche 1887), Girardtól metszetekkel (Párizs
1888), Reniertől (Párizs 1887); olasz ford. és magy. Cipollini A.-tól: 
„Gíi idilli di Teocrito. Parte 1. 2. (Milano 1887), Bertinitől (Nápoly 
1876—8), Zanellától (Citta di Castello 1886); német: Vosstól (Reclam), 
Hartungtól (Lipcse 1858), Dochlertól (21 idyll ford. Brandenburg 1869), 
Mörikétől és Nottertól (Langenscheidt). Magyar fordítása a 30 idyll- 
nek és 24 epigrammnak Guzmics Iszidórtól (így) „Theokritosz marad
v á n y t címen Győrben, 1824-ben jelent meg, újabb fordítása Vértesy 
Dezsőtől, a görög szerelmi Abc fordítójától: Bp. 1904.

19. Herodotos: Történeti könyvei. Herodotos kilenc Múzsája, vagyis tör
ténetének kilenc könyve a keleti népek és görögök történetéről mon
dát, történetet vegyesen közlő előadása miatt nemcsak tanúlságos, 
hanem szórakoztató is. A görög szöveg olvasásához a H. Stein bő 
jegyzetes kiadása (Berlin, Weidmann 1893—1908) Kiepert térképei
vel, ha részben avult is, ma sem nélkülözhető; iskolai magy. kiadás az
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Abichté (5 köt. Lipcse, Teubner 1877—1906), Rawlinson Györgynek, 
az asszír és babiloni ékíratok megfejtője öccsének angol fordítása 
(S. H. Rawlinson és I. G. Wilkinson közreműködésével 3. kiad. 4 köt. 
London 1875, NewYork 1880) az újabb keleti ásatások tudományos 
eredményeinek felhasználása miatt nevezetes. Francia ford. a Saliat- 
Talbot-féle (Párizs 1864), a Larcher-Pessonneaux-féle (Párizs 1889). 
Goldhagen német ford. a Conrad-féle „Klassiker des Altertums" c. 
vállalatban, a Steiné (2 köt. Oldenburg 1889); F. Lángétól (2 köt. Rec- 
lám), Bahrtől (Langenscheidt, Berlin 1889). A Geréb József magyar 
fordítása kétféle (görög-magyar és csak magyar) szöveggel 3 kötet
ben a „Görög és latin írók" sorozatában. (Bp. 1892—94.)

20. Thukydides: A peloponnezusi háború története. Az első pragmatikus 
történetíró müve a részben maga által átélt eseményekről erkölcsi 
komolysága miatt nevezetes. Szövegkiadása a Hude-féle (Editio ma- 
ior 1901 Bibi.) s a tud. kiadás (1898—1901) és a Poppo-Stahl-féle a lip
csei Teubner-cégnél (1875—83), a Classen-Steupé (8 köt. Berlin, Weid- 
mann 1898), angol fordítása Blomfieldtől (3 köt. London 1829), Jowett 
ford. (2 köt. Oxford 1900), Dale-től (2 köt. Boston-NewYork 1882—87), 
Smithtől (London 1892,) franciaFirmin-Didottól(3köt.Párizs 1869—79), 
Lévesque-Loiseautól (Párizs 1879), Bétanttól 7. kiad. (Párizs 1904), 
Zévorttól (2 köt. 1883), német ford. Heilmann-Güthlingtől a Reclam- 
nál és Conrad-féle „Klassiker des Altertums" c. sorozatban (2 köt.), 
a Wahrmund fordítása (Berlin 1859—64) aLangenscheidt-féle „Biblio- 
thek griech. u. röm. Klassiker" sorozatban. Magyar fordítása Zsoldos 
Benőtől a fentebb említett sorozatban (Bp. 1887).

21. Xenophon: Cyrus anabasisa vagy A tízezer görög visszavonulása. Több
féle magyarázatos kiadása (Krüger, (7. kiad. Pökeltől 1889, Lipcse), 
Húg (1878, Lipcse), Kühner, Sorof, Vollbrecht, Gemoll (nagyobb kiad. 
1909, iskolai 3. kiad. 1919) jelent meg a lipcsei Teubner-cégnél, a 
Rehdantz-Carnuth-féle a berlini Weidmann-cégnél 1888—1905), a 
Macmichael-Melhuish-féle (4 rész, London 1882—9), az Alfréd Pretor- 
féle két kötetben (Cambridge 1887—1894). Angol ford. Watsontól 
(összes müvei 3 köt. Boston-NewYork 1887), francia ford. a Dacier- 
féle Pessonneauxtól javított ford. (2 köt. összes művek), Talbot-féle 
(6. kiad. 2. köt. Párizs 1900), a Gail-féle (Párizs 1890), Feuillet-féle 
(Párizs 1894), német Oberbreyertől (Lipcse, Reclam 1879), Forbiger- 
Dörner-Zeisingtől a Langenscheidt-féle Bibliothekban (összes művei 
4 köt.). Olasz fordítása Ambrosolitól (8. kiadás, Milano 1883). Újabb 
magyar fordítása nincs, a Télfy szószerinti magyar fordítása (3. kiadás 
Bpest 1893) iskolai célra készült s élvezhetetlen. Xenophon e müvéhez 
ajánlatos olvasmány A. Croiset: „Xénophon, són caractére e són 
talent" (Párizs 1873) és Taine remek értekezése: „Essais de critique 
et d’histoire" (11. kiadás Párizs 1908), amely német fordításban is 
megjelent (Párizs-Lipcse-München 1908). Híres müve ezenkívül a
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„Kyropaideia“ vagy „Cyrus nevelése" c. államregény (Némethy ford. 
Pozsony 1890) és a „Sokrates emléke" (v. ö. Bódiss J. ismertetésével 
Bp. 1909).

22. Plutarchos párhuzamos életrajzai. Negyvenhat párhuzamos és négy 
nem párhuzamos életrajz. 23 görög és ugyanannyi római hős vagy 
államférfi van bennük összehasonlítva többé-kevésbbé hasonló törté
netük, állásuk vagy szerepük alapján, pl. Alkibiades Coriolanussal, 
Nagy Sándor Caesarral, Demosthenes Ciceróval stb. Többnél el is ma
rad a külön összehasonlítás, sőt négynek egyáltalában nem akadt 
párja. Az eredeti olvasásához jól használható a Firmin-Didot-féle 
görög-latin szövegkiadás (Párizs 1846—55), amely a görög írók gyűj
teményes kiadásában jelent meg (ez a kétnyelvű kiadás a többi görög 
írók olvasásához is ajánlható). Más kiadások: Sintenisé (5kötet,Lipcse, 
(Teubner) 1879—1923) és Lindskog-Ziegleré (u. o. 1914—15 és készü
lőben). Angol fordítás a Drydené Clough revisiójával (5 köt., többek 
közt Boston 1888), a Langhorneé (London-NewYork 1886), a Stewart- 
Longé (4. köt. London 1906). Francia fordításai közül híres az Amyot- 
féle, újabb a Talboté (4. kiad. 4 kötetben Párizs 1905) és a Pierroné 
(4 köt. 6. kiad. Párizs 1882). Olasz Pompeitől, (Milano 1888). Német 
fordítás a Kaltwasseré a Güthling-féle új kiadásban (Lipcse, Reclam 
1887—89), az Eythé (6 köt. a Langenscheidt „Bibliothek“-jában Ber- 
lin-Schöneberg 1854—73). Magyarra régebben (1847) Székács József 
10, Szilasi Móric 11 életrajzot fordított belőle; az összes életrajzok 
újabb fordítása Kacskovics Kálmántól (4 köt. képekkel és jegyzetek
kel Bp. 1894—1900).

23. Platón bölcseleti dialógusai. Platón értekezései közül olvasásra külö
nösen ajánlható Protagoras: a vitézség, erkölcsösség és jámborság 
dicsérete, Phaedros, melynek főként szerelem a tárgya, Phaedon, a 
lélek halhatatlanságáról és az Állam. Az eredeti szöveg kiadása Bek- 
ker Immánueltől (11 köt. London 1826),aBaiter-Orelli-Winckelmann- 
féle kiadás, Schanztól nagyobb és kisebb kiadás (az előbbi Lipcse 
1875—1885 (Tauchnitz) s a Teubner-cég Hermann-Wohlrab-féle szö
vegkiadása (a „Bibliotheca scriptorum graecorum et lat.“-bán I—VI. 
1911—22). Angol fordítása Jowettől (5 kötet 3. kiad. Oxford 1892); 
francia fordítás Cousintől (13 köt. Párizs 1826—56, 2. kiad. 1896 kk.), 
olasz: Bonghi-féle ford. (13. köt. Torino-Roma-Firenze 1880—1904). 
Német ford. Schleiermachertől (I—III. Berlin 1804—28 és újabb kiad.), 
Müller Jeromostól (8 kötet Lipcse 1850—66). Platonnak teljes magyar 
fordítása nincs. Csapiár Benedek kísérlete után (1845) Hunfalvy Pál 
adott ki egy kötetet (Pest 1854). Újabban Péterfy Jenő, Simon József 
Sándor és Gyomlay Gyula fordították le nehány dialógusát. Platonról 
írt nevezetes müvek: Walter Páter: „Plató and Platonism." London- 
NewYork 1893 (németül is Jena-Lipcse 1904), Wilamowitz-Moellen- 
dorff: „Platón". (I. II. Bánd. 2. Aufl. 1920); Goedeckemeyer: Platón.



(München 1922. Philosophische Reihe 42.) Péterfy: Összegyűjtött 
munkái. II. köt.

24. Aristoteles Nikomachosi ethikája, politikája és poétikája. Aristoteles 
a világ legnagyobb hatású bölcselője, művei ismerete nélkül a 
bölcselet fejlődése alig érthető meg. Műveinek jó szövegkiadása a 
Bekker-Brandis-féle a berlini kir. akadémia kiadásában (Berlin 1831 — 
1870) és Supplementum Aristotelicum (3 köt. u. o. 1885—1903), Com- 
mentaria graecá (u. o. 1882—1907-ig 23 köt.), a Teubner, Tauchnitz, 
Engelmann (görög-német) kiadásai. Angol fordítás Taylortól (10 köt. 
London 1812), francia Barthélemy Saint-Hilaire-től (35 köt. Párizs 
1837—1892), németül a Langenscheidt-féle „Bibliothek“-ben (Berlin- 
Schöneberg 1855 kk.) s az Engelmann-féle „Philosophische Biblio- 
thek“-ban (1853 kk.), magyar fordítás Haberern Jonathántól: Politika 
(Pest 1869), Ethika (1873), a Poétikát Hunfalvy Pál (1846), Geréb Jó
zsef (1891) és Silberstein Ötvös Adolf fordította (Dram. dóig. II. 1895), 
az Ethikából szemelvények: Péterfy-Gyomlay: Platón és Aristoteles 
(2. kiad. Bp. 1898.) Újabban Förster A. fordítja Aristotelest. Hozzá- 
olv. Wilamowitz-Moellendorff: Aristoteles und Athén (2 köt. Berlin 
1893), Siebeck: Aristoteles (Stuttgart 1902: Fromanns Klassiker dér 
PhiIosophie8.), Goedeckemeyer: Aristoteles. (München 1922. Philos. 
Reihe 48.) és Pauler Á. Aristoteles (Filozófiai könyvtár 1. Bp. 1922).

25. Marcus Aurelius Antoninus római császár elmélkedései. E melancho- 
likus császár nevét, aki több mint tizenhét évszázaddal ezelőtt a quádok 
elleni táborozásban a Garam mellett és Carnuntumban (Hainburg- 
Petronell közelében) görög nyelven írta a világ folyásába beletörődő 
lemondás bölcseletét, a XVII. században sokat emlegették nálunk, 
mikor Gvevara Antalnak „Feiedelmeknec Serkentő Oraia, Az az Mar
cus Aurelius Csaszarnac eleteről" c. müvét I. Rákóci György saját 
költségén (a Prágai András és Draskovics János fordításában) kiadta 
és ajándékba széjjelküldözgette. Az eredeti szöveg Schenkl-féle na
gyobb és kisebb kiadása Lipcsében jelent meg (Teubner, Bibliotheca 
1913); angol fordítása Longtól (London 1890 és többször), Colliertől 
(London 1905), francia Pierrontól (5. kiad. Párizs 1886), német Schnei- 
dertől (4. kiad. Boroszló 1887), Wittstock-féle ford. (Lipcse, Reclam 
1879), Cless-féle fordítása Epiktetos, Kebes és Theophrastos müveivel 
együtt a Langenscheidt-féle „Bibliothek“-ban. Magyar fordítása Huszti 
Józseftől (Bp. 1923) a Filozófiai könyvtár 4. kötete gyanánt jelent meg. 
Hozzáolv. Renan tanulmánya (a „Keresztyénség eredete" c. müve 
egyik kötete) s P. Watson, Marcus Aurelius Antoninus (London, 1884); 
ésTaineé a „Nouveaux essays de critique et d’histoire (5. kiad. Párizs 
1892, németül is 1898).

(Folyt, köv.)
Dézsi Lajos.
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