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azt mozdítani. Bírálati lesz tehát a könyvismertetés : de hol bírálat van, 
ott ellenbírálatnak is helyet kell adni. Az ez által keletkező eszme-
zsurlódás legjobban és legkényelmesben folyhat a szerkesztőnek fe
lelőssége mellett. — A bízottság helyeslé azt, hogy 10 ívnyi három 
füzetben jelenjenek meg júniusban, septemberben és decemberben 
az idei Nyelvtudományi Közlemények 5 — arra is reá álla, hogy a 
könyvismeretetö rész csak a szerkesztő felelőssége alatt álljon, mi
nek példáját a Tudománytár szerkesztése is mutatta már. 

RUNFALVY PÁL 
bízottsági jegyző. 

II. K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

HOMER ILIASA. ISKOLÁK SZÁMÁRA'MAGYARÁZTA ÉS KIADTA 
PONORITHEWREWK EMIL, GYMNNAS1UMI TANÁR. ELSŐ ÉNEK. 

PEST, 1862. 

Thewrewk Emil úr tudtomra első, ki magyarul írt magyaráza
tokkal való Hornért vállalkozott volna kiadni, s így imez első füzet, 
melylyel kezdi vállalatát, méltán vonja magára kiváló figyelmünket. 
S meg kell vallani: a figyelem, melylyel kezünkbe veszszük Th. úr 
könyvecskéjét, azonnal őszinte örvendezéssé is válik, mihelyt csak 
rövid bepillantás után észreveszszük, hogy kiadó és magyarázó úr nem 
csak általában alapos philologiai képzettségének szép mutatványát 
adja abban, hanem különösen a homéri munkák kritikai olvasását 
és magyarázatát illető legújabb külföldi kutatásoknak értelmes is
meretét és azoknak alkalmazásában való önálló Ítéletét is bizonyítja, 
sőt már a hasonlító görög-árja tudománynak némely eredményeit 
igyekszik fölhasználni, és — a minek legjobban örülünk — sokhelyt 
,de suo' is előmozdítja auctorjának helyes olvasását és megértetését, 
valamint magyarázatait magyar iíju fölfogására nézve a magyar nyelv 
eszejárásához alkalmazza. — Mind ez elég indító ok arra, hogy szo
rosabb vizsgálat alá vegyük Th. úrnak Homér-kiadását — mert meg
érdemel ilyent: sőt tegyék azt még mások is , hogy, ha ez első kí
sérletben hiányok és tévedések tapasztaltatnak is még, az ezek ellen 
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való kifogásaink a kiadásnak várható és iskolai irodalmunk érdeké
ben igazán óhajtható folytatásában tekintetbe vétethessenek. 

Mi tehát először is Th. úr kiadásának álláspontja, azaz, kik
nek számára adta ki az Ilias I. énekét ? A czímlapon az van, hogy 
„iskolák számára magyarázta és kiadta", s mint értsük ezt, láthat
juk az utószóból (88. 1.): „mi magyarázataimat illeti, itt kettőre vol
tam tekintettel : a tanulóra úgy mint a tanárra.u Tehát kettőnek 
számára való volna a kiadás, és így kétféle igényeket tartozik kie
légíteni : a tanárnak meg a tanulónak igényeit. Igaz, hogy e kétféle 
igények sokban ugyanazok, találkoznak egymással annyiban, hogy, 
a mit a tanulónak mondani és vele akarunk tudatni és értetni, azt 
magától értetőleg a tanár is tartozik tudni és érteni (noha megint 
föl kell tenni róla, hogy nem csak akkor tudja és tanulja meg azt 
először, mikor a tanulóval akarja közölni) ; de más részről sokkal 
több az, mit csak a tanárnak kell tudnia és értenie, nem azért, hogy 
mind azt a tanuló eleibe tálalja, hanen^bogy a tanulónak valót is 
úgy adhassa, mint kell. Tanárnak és tanulónak egyaránt való kia
dást ennélfogva nem csak bajosabb föladatnak tartunk, hanem olyan
nak is, mely magában azon alkalmatlanságot rejti, hogy a tanár azt 
is kapja, mi neki már fölösleges (vagy legalább kellene, hogy az le
gyen), a tanuló meg azt is, mi neki épenséggel nem kell, mert az ő 
tanulási körén, sőt az ő érthetésén merőben kivül esik. Ehhez járul 
még, hogy a kétféle igényeket egyszerre kielégíteni akaró kiadó köny-
nyen elvesztheti az a kettő között kellő arányt és mértéket, úgy hogy 
utólvégre a „két legyet egy csapással" talál rajta beteljesedni. — Th. 
úr munkája is e tekintetben, a mint nekem látszik, többet nyújt a ta
nárnak , mint a tanulónak. Különösen a textus olvasását illető kriti
kai jegyzeteket a folyó magyarázatok közé teszi; a magyarázatok 
magok nagyobbrészt igen tudósszerük, és tele vannak rakva idéze
tekkel ; mihez még hozzájárul, hogy néha előadásuk épen nem tiszta 
tárgyias, hanem vitatkozó és értekező, minél fogva aztán nem illenek 
tanulónak szánt iskolai könyvbe. Mert hiába teszi kiadó úr zárjel [] 
közé, mit épen csak tanárnak akart írni; a tanuló mégis olvassa, és 
furcsa is volna azt parancsolni rá, hogy ne olvassa, a mi kezében és 
szeme előtt van ; pedig ha olvassa, nem hiszem, hogy valami nagy 
hasznát venné a mindenféle zeitschrift-ek meg külföldi munkák em
legetésének , melyeknek soha hírét nem hallotta, se színét nem lát
hatta ; sőt mind ez csak elriasztja és kedvét rontja a tanulónak, mint-
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hogy tudva levő dolog, hogy az idézetek felettébb való szaporítása 
még szakember olvasónak sem esik kedvesen. Mind ennélfogva én 
Th. úr kiadását nem annyira tanulónak, mint tanár kezébe valónak 
tartom, s tulaj donképi rendeltetésének csak akkor felelhetett meg 
jobban, ha mind a textus-kritikai észrevételek, mind a vitatkozós és 
tudós apparátussal bővölködö magyarázatok nem a textus alatt adat
nak , hanem vagy hátúi egy külön jegyzet-függelékben, vagy még 
jobban merőben külön füzetben vagy füzetekben, melyek természe
tesen aztán nem csak agy énekre szorítkozhatnának. — Elég ennyi 
Th. úr kiadásának álláspontjáról. Nézzük már, mi megjegyezni való 
van a részletekben, melyeket nyújt, még pedig 1) a textus kritikai 
olvasását illető ; 2) a magyarázó jegyzetekben. 

7. v. Kétség kivül jól teszi Th. úr, hogy itt és másutt az 'AIQS-
iörjg-t hozza be, az eddigi 'AtQÚdrig helyett, ebben Meyer Leo helyes 
észrevételét követvén, hogy ezekben az u, minthogy az id^g képző 
ft'-féle töhez járul, sfi helyett való. Hány kelletlen spondaeustól sza
badulnak így a gördülékeny homéri versek ? — 9. v. o. Elfogadja 
kiadó azon megkülönböztetést, hogy az úgynevezett articulus ó, ha 
mutató névmásként áll, ékezetes legyen. Megvallom ez kissé mes
terkélt distinctio, különösen ha valaki azt is állítja, hogy Homérnál 
még nem igen van articulus, s ha látszik is annak, sokszor még de-
monstrativumnak fogható föl. Akkor inkább az „articulus" ó-t is ír
juk ékezettel, miután ez úgy sem egyéb , mint pron. demonstr. = 
szkr. sza; és a tov r<$ stbit is ékezettel írjuk. Ide való még 33. v. 
mg, melyet, ha demonstrativum, Beckerrel có^-nak ír kiadónk : mg 
eqpar'. A circumflexus igaz , hogy helyesebb, mint az acutus, mely-
lyel ezt eddig így írták : tag, miután e szó az adverbiumok kategó
riájába esvén, a 6 tőből szintúgy kell, hogy mg legyen, mint xcdó tő
ből xaXwg. 

35. v. Kiadónk saját conjecturáját hozza a textusba, melyet 
ez egyszer mégsem mondhatunk sikerültnek. így ír : xkv&i f*«v, <XQ-
yvQÓto^s, o Xgvtrrjv afiqn^é^rjxag. A textusban ez volt : aQyvQÓtog, og 
XQÍGTJV . . . Th. úr a spondaeust akarja eltávolítani, s támaszkodván 
arra, hogy Savelsberg a görög relativumot eredetileg digammával 
kezdőnek bizonyította volna, bátran visszaállítja ágyvoároh-t, mert 
a következővel nem volna hiatus •, de még így sem kerül ki a dac-
tylus; kell, hogy a og positiója is eltűnjék, s ezért ezt írja helyette : 
6, Th. úr itt igazi eredeti relativumról szól, mert hiszen csak ez, sze-
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rinte és Savelsberg szerint, digammás; ámde az eredeti relativum 
(akár ez = szkr. ja relativum , akár = szkr. ka interrogativum = 
eredetibb kva, miből Savelsbergnek a görög relativum számára ki
kerül a digammája) soha sem lehet nominativusban g nélkül (vala
mint a szanszkritban is a ja vagy ka tőknek csak jász, kasz a nomi-
nativusa). Tehát mint relativum csak Őg lehet, a mi a dactylust nem 
engedi. Ha ellenben Th. úr az eredeti relativumtól elállván, itt a ó 
eredeti demonstrativumot akarná látni, (melynek szkrit mása : sza, 
nominativusban is lehet vég sz nélkül sza , nem szász), noha ennek 
homérusi nyelvszokás szerint itt állhatását nem merném biztosnak 
állítani: megint a hiatus nehézsége kerül elő, mert az egyszerű igazi 
spiritus asper (és ilyen csaloigyan az eredeti sz-hö\ eredő; 6 = 
szkr. sza) nem hiatustöltő. Tlhát kell, hogy maradjon a hogy volt : 
aQyvQÓToq og, a mivel egyszersmind a caesura is jobb. — 288. v. 
naaiv ds aváaűsiv (sajtóhibából náaiv van). Ezen, alkalmasint Bek-
kertől való, olvasásban az a baj, hogy a v scpslxvatixóv mássalhangzó 
(ős) előtt áll csak azért, hogy positióban legyen az előtt való t. En-
nekelőtte így volt : návrsaai ŐJ uváaasiv, a mi legfelebb azért tűnhe
tik föl, hogy az áváacsiv-nek volt kezdő digammája már nem látszik. 
Ámde ez nem oly nagy baj. Iliás VI, 162. mnro atolv nQwrog filv «W£ 
avdQfüv'Ayaftéffinov • itt az «?*«| semmi digammájának nem lehet semmi 
hatása, mert fdr-nek nem szabad positióban lennie. XVI, 572. van 
avá(T(yco-í(A az imperfectum rpaaetv, szintén Od. XI, 276. tivaaas, mit 
csak úgy lehet képzelni, ha az aváaam, mint tisztán vocalissal kez
dődő ige éreztetik a nyelvben ; máskülönben iámaas ( = ij-ávatTtre) 
lett volna. Mert ilyen helyeket, milyen II. V, 105. COQ<TSV ava\, számba 
sem vesszünk, mert Bekkerék ezeket egyszeriben megdigammázva 
kiigazítanák. A digamma valaha megvoltára támaszkodva mindenütt 
restituálgatni Homérnak olvasását, épen nem tanácsos dolog. Mert 
annyi bizonyos, hogy, noha eredeti v = f hang átjutott is még a kü
lönváló görög nyelvbe, és létezett is még helyenként dialectice, a ho-
méri költemények mégis csak olyan korban és olyan nyelven készül
tek, melyben a digamma még megvolt némely szókban, más szókban 
már csak tetszés szerint ejtethetett, el is maradhatott, másokból végre 
egészen eltűnt volt. A digammának a görögből elveszése egy hangtani 
processus ; ilyen pedig nem szokott se nem egyszerre és egy pillantat 
alatt, se nem minden alája esendő esetekben egyaránt menni végbe 
a nyelvek külső fejlődésében. Sok eredeti indogermán sz a görögben 
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spiritus asper lett, ámde nem lett azzá mindenik eredeti sz. Ezeknél 
fogva cseppet sem csudálkozhatunk azon, hogy a * a | v. aváaaco, noha 
csakugyan digammás vol t , mégis digammátlannak is van használva 
Homérban. Jó hasonlója lehet e tekintetben az ávtjo szó , melyet ál
talában digammátlannak tartanak, és sokhelyt a homéri metrum mi
att nem is lehet digammás, p . o. II. VII , 155. tbv ői] \ir\xiatov xal XÚQ-
riatov xtávov cívdoa. X I X , 295. oiős fisv ovős fi saaxsg, ÓV av8(> éfxbv . .. 
D e mégis Legerlotz ( K u h n , zeitschr. X, 374.) az avrjQ szónak oly 
etymologiáját teszi igen valószínűvé , mely szerint az digammával, 
sőt eredetileg //--vei kezdődött (/-WJJO, yj-avrio — yar-r^) gyöke és 
értelme szerint : gen-itor). Idéz ö néhány Homérbeli helyet i s , hol 
avr\Q előtt hiatus van : II. 216. ai'a%tatog 81 avqq. I X , 193. és több-
helyt xléa avőotSv. Végre tehát úgy vél jük, hogy a na.vxt.aai d' aváa-
aeiv-íéle olvasást meg kell tartani. 

518. v. Th . úr a megvolt : eoy ots helyett La Roche ezen con-
jecturáját veszi föl : eoyu o; ezt még avval is támogatván, mert 
ots digammás levén , előtte az elisiónak nem lehet helye. E r r e azt 
kell megjegyeznünk, hogy ha a latin quod a otí jelentésével van, s 
így ő is = otí lehetne, ez épen nem elégséges megokolás, sőt ez egy 
nyelvténynek subjectiv fölvétele, milyent philologus meg nem enged
het magának. Továbbá pedig itt a ots-t sokkal alkalmasabbnak tart
juk, mint temporalis conjunctiót, egybevetvén a mi helyünket a 573 . 
versben találkozó hasonnemü helylyel , hol a hypotheticus ú sokkal 
közelebb áll a mi őrf-nkhoz, mint egy (különben nem is nyelvszo
kásos bti jelentésű) ő. Végre a relativum előtt való elisio nem lehe-
tésére nézve (mert a ots és a görög relativum általában digammás 
volna), a már fentebb a digammáról mondottakon k ivü l , még akár
hány homéri helyre figyelmeztetek, melyek könnyen föltalálhatók, 
hol a relativum mássalhangzón végződő rövid szótagot nem teszen 
positióba, a minek akkor kellene lennie, ha még digamma hatna a 
relativum elején *). — Az előbbiek szerint már magától itélödik meg 
Th. úr 537. v. tette conjecturája : iőovaa 6 oí e helyet t : Idova' ott oí. 
— J ó a 582. versben való olvasás : tóv ys ensaai, és nem így : tóv / 
inítoai. Szintén a v tcpe\xvaTixóv-xiak biztos digamma előtt eltörlését 
elfogadhatónak tartjuk, mint 608. v. noíijas tdvíriai, nem : noítjasv. 

*) Maga Th. úr is enged elisiót, p. o. őrs előtt 610. xoinad-' ots 567. 
ióv&' ots 493. aXX' ots; ov előtt 547. aXX"1 ov. 
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A többire nézve az olvasónak legfelebb még némely Bekker 
szerint fölvett írási sajátságok fognak föltűnni, melyeket mint oksze
rűeket többnyire helyeselhetünk; p. o. némely szók különírása : 
őctxov %éovrog, iv qioovmv (van xaXá ynovémv is) stb. Csak az tvov 
•AQSÍOOV ellen tennénk kifogást, miután a XQSÍCOV csak főnév jellemű, 
a melylyel SVQV, mint thcmaalak csak igazi összetételben egyesülhet 
(v. ö. svQva&svrjg, mit épen nem szeretnénk, így lá tn i : SVQV a&svijg, sem 
ezt : evQvoaa így : SVQV o-xa). — Azonban igen sajnálni kell, hogy a 
textusban is annyi sajtóhiba megmaradt, még pedig kétszer egész 
egy szó maradt ki a textusból. Ezeket egyebekkel együtt megjegyzi 
ugyan kiadó úr, ki talán legjobban bánja azokat, a „javítni valók" 
között ; de van még egyéb, mely elkerülte figyelmét: pedig homéri 
textus legalább hibátlanul legyen nyomatva. 25 . v. ml, 29. sym — 
éyá, 109. áyoQsvsig — áyoQsvsig; 113. nem la tsz ik je i az ifjsiv accen-
tusa; 338. xal— xal ; 343. xal— xaí; 344. aóol— aóoi; 358. naxQl 
— TrazQi- 522. ánóaxi-fs. — ánó<Tzi%s ; 532. aXto— aXto ; 583. íjuiv — 
riiúv. Ezenkívül kolon kellett volna a 16. 84. 105. 172. 361 . 539. 
551. versek végén. Csekélységek ezek, de görög elassicus kiadásá
ban az ilyen bármily csekély hibák nagyon kellemetlenül hatnak az 
olvasóra. A jegyzetekben nerif*különben van a dolog, de ezeket félre 
hagyjuk. — Forduljunk immár a magyarázatokhoz. 

2. v. Az ovlopénjv ily fordítása : vészest, megadja ugyan a gyök
ből s az összefüggésből kivehető értelmet; de magyarázó úrnak 
ugyanez alaknak képződéséről is kellett volna nyilatkoznia, nem 
elégedvén meg ily értelmezéssel : „tulajdonképen min az oXoio átok 
végbement", mi tulajdonképen rá sem illik a fiijvig-rc, hanem az en
nek hatása alá kerülő objectumokra. Egyébiránt az ovXófisvog-t nem 
valami rendhagyó I I . aoristusnak tar tom, melyben ok nélkül ov 
volna o helyett *), hanem a mint (3ovXo[iai tudvalevőleg fióXXo/iai — 
fiólvofiai-ból e red, a vo (= szanszkr. na, IX . igeosztálybeli) prae-
sensjellemzővel készült, úgy egy szintígy alakúit őXvofiai lett oXXofiai, 
ovXoftai. Az őXXvfiui is csak tv (= szkr. nu V. igeosztálybeli) prae-
sensjellemzővel készült, és ŐXvvfiai helyett való. — A magyar nyelv
ből vett hasonlatok és párhuzamok, melyeket magyarázó úr többször 
használ, nagyon jók és kivált tanulónál a megértést segítők, ha talá
lók ; itt nem egészen világos, hogy mi is veszett, áldott és átkozott 

*) V. ö. Tb. úrnak a 44. vershez írt jegyzetét, 
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szavainkat olyan cselekvő értelemben használjuk, a milyenben Th. 
úr akarja, hogy a vészes (=z vészhozó, vészokozó)-féle ovXónevog-szal 
egybevethetők legyenek. — 6. v. rct nocöza „egyszer." El nem fogad
ható. — 8. v. Jól magyarázza az eotö'i ^vvétjxe fiá^scrOai = tig SQIŐU 
£. JW. De nem jó a magyar nek ragnak párhuzamba hozatala : mert 
ez mint irányjelentő épen nem vethető egybe az eredetileg locativusi 
és pedig hollétjelentő görög dativussal. — 20. v. ncuda ő' ipoí . . . 
Úgy hiszem, hogy itt több van egy chiasmus üres figurájánál. Chry-
ses vissza akarja kérni leányát, kinek elvesztése atyai szivét mé
lyen megszomorította. Ez forog tehát eszében, mint azon tárgy, 
melyre minden gondolatja czéloz. A vfiiv psv O-sol doTev . . . ixmQoai 
IlQÍafioio nóXív xaí oíxaő' ixéa&ai csak bevezető köszöntés és jót-
kivánás; de most elötolódik és kitör egyszerre, mit akar tulaj don
képen , s ez, mert indulatosan beszéli, nem kezdődhetik jobban, 
lélektani valóság szerint, mint így : nalda #' ifiol . . „de gyerme
kem, csak édes gyermekem" stb. Az egész beszédnek menete rö
viden így határozható meg magyarosan : „Isten áldjon meg ben
neteket; csak gyermekem, édes gyermekemet ereszszétek vissza s 
fogadjatok érte váltságot" stb. — 22. v. insvq>rjfirjtrav „helyeslőleg 
mondák." Még jobban lehetne kifejezni a görög igébeli iní-t is : 
helyeslőleg mondák rá. — 35. v. ccnávev&s xieóv. Nem annyira a 
„messzére elmenvén" látszik az igazi értelemnek, mint „el-visz-
sza-menvén." Fosúly az anó-ro, esik, mely nem ritkán a távozáson 
kivül a visszafelé való irányt is kifejezi; p. o. anovéia&ai. V. ö. 
az «7ro-val egy eredetű axp-ot is. — 37. v. á[i(pi§é^r}xag „a latin 
tenes." De nem ártott volna, ha magyarázó úr ezen nem is any-
nyira jelentést, mint végezetre való szóértéket a szó tulajdonképi 
jelentéséből fejtegeti. E helyett egy kissé mélységes magyarázatot 
ad, hogy a görög nyugvásjelentő igék jelenje helyett mozgásjelentő 
igéknek múltját szereti használni, azáltal a nyugvást csakis, mint 
az előbbi cselekvés (t. i. mozgás) eredményét mutatván. A képző 
művészetekből ehhez a járó alak ábrázolását hasonlítja. No, ez 
messze esik s nem is talál; de az imént említett nyelvészeti állí
tása is, szorosan véve, nem igaz. Vegyünk p. o. igazi „nyugvás
jelentő" igét, p. o. xelrai. Ha e helyett a nyelv azt mondaná : „oda 
esett, oda tették", akkor épen egészen mást mondana, más fogal
mat fejezne ki (t. i. az oda jutásét), melynek ama fogalom (a fek
vésé) nem eredménye, hanem, más tartalmúsága mellett is, utána 
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keletkezhetik és hozzá csatlakozhatik. Az pedig furcsa beszéd, hogy 
p. o. a görög egyvalamely fogalmat fejezvén ki (p. o. valamely 
mozgásét) tulajdonképen egy másik rá következhető fogalmat (p. o. 
valamely nyugvásét) akar kifejezni, melyet egy másik nyelv szo
kott kifejezni. Azonban, hogy az nfMpifiéflrixag-rsL visszatérjünk, még 
más is van a dologban. A perfectumi alaknak mindenkor és min
denütt egy elmúlt cselekvés jelentését akarják tulajdonitani, ho
lott néha, a mit csak egy régibb megvolt nyelvállapotnak maradvá
nyának tekinthetünk, épen nincs benne az idői jelentés affectiója. 
Hogy p. o. olőa, szkr. véda (= vajda) nem azért = tudok, mert tulaj
donképen =s láttam, mutatja szkr. (alak szerint is praesens) vedmi, 
mely mégis = tudok, nem pedig = látok. Azon elemek, melyek 
a perfectumi alakot képezik, magokban nem fejezhettek ki időt, 
mert más functiókban is találkoznak, nem jelentvén időt. De ki
fejezték az igefogalomnak oly módosítását, melyből ráértés által 
könnyen az idő-viszony mellékfogalma keletkezhetett. Többek kö
zött illustráló például a szskr. -tászmi-féle f u t u r u m o t hozom föl, 
p. o. dátászmi (e helyett : ddtár aszmi) mi alakszerint nem egyéb, 
mint dator sum} plur. dátdrasz csak datores, és mégis futurumot je
lent. Szóval azt tartom, hogy «f*g;//3fi^x«-ban fiéfirjxa nem azt teszi, 
hogy : mentem, hanem megyek, valamint 221. fiepyjxei korántsem : 
ment vala, hanem egyszerű elbeszéllö múlt ; mene, a mint még 
egyéb homéri helyeken is , hol csak erőltetéssel lehetne jelentés 
szerint plusquamperfectumnak venni. — 48. v. JUÍT« Ő' ibv trjxsv. Ta
lán mégis jobb a fierá-nak, et^tffblogiai eredetének megfelelőbb je
lentését meghagyni : közé (t. i. ő közéjök; hogy kik közé, könnyen 
képzelhető). Különben e szavakban és a következő versben nem 
kell okvetlenül „az első lövés" ábrázolását látnunk : megmondja 
a tényt egészben és általában, a melynek aztán (50—52. v.) némi 
részletesebb leírása következik. — 55. v. im cpQsaí {>ijxs. „E dati-
vus úgy magyarázható, hogy a görög a mozgást már befejezett
nek gondolja magának és a mozgásra következett nyugvást anti
cipálja." Ennél bár másutt is alkalmaztatni szokott magyarázatnál 
sokkal egyszerűbbet és igazabbat talál vala Th. úr, ha arról em
lékezik, mit maga (8. v.) a görög dativus eredeti jelentéséről és a 
hová-kérdésre is felelhetéséröl mond. Egyébiránt nem igen látjuk, 
hogy az M cpQsal öijxs miként zárja magában „a meghagyás fo
galmát"; a magyar (?) „szívemen fekszik" sem látszik idevalónak. 
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Nem tehetnek s nem tesznek ama szavak egyebet, mint ezt : cpgé-
vtg-eire tévé, azaz : eszébe adá, juttatá (sie gab es ihm in den 
sinn), s így megindítá ötét. „Mert ötét indítá meg arra H." — 
57. v. rjytQ&tv jobban volna fordítva „gyűltek vala" által, mint „gyti-
lének" által. Azt tudjuk, hogy a homéri nyelvben még nincsenek 
úgy kifejlődve a görög igeidők jelentései, mint a későbbi attikai 
nyelvben; de meg ebben is tudjuk, hogy az aoristus akárhányszor 
ott is áll, hol mi plusquamperfectumot várunk. — 58. v. rolai ő' avia-
táfisvog {xsrécprj . . . Th. úr így fordítván „közöttük fólállván (felkel
vén)", az aviGtáfisvog-rsL vonatkoztatja a totui-t. De joggal kérdez
hetjük, vájjon nem inkább a |Mírsg)í/-hez tartozik-e tolai, ha a 73. vers
beli hasonszerü e formulát vetjük egybe: ő aqiv iv cpQovéwv ayoQiqGato 
xaí [xstés(7zsv} melynek ercptí'-jét maga Th. úr is ay. x. ju.-hez tartozónak 
mondja. V. ö. II. X, 240. toíg d' altig fitrésint. A nnéq>tj-t is szorosab
ban így lehetne fordítani : közéjök, azaz : hozzájuk szóla. — 60. v 
yvyoifiev „óhajtó mód a lehetőség kifejezésére." Még pedig így for
dítanám az u xtv ftávarov yt q>vyoifitvu-t: „ha ugyan elkerüljük a ha
lált", arra figyelmeztetvén, hogy még többször látszik a mi ha ugyan
unk a homéri et xív-nek megfelelni (v. ö. 128. 420. v.), noha se a xev-
nek, se az ugyan-nak igazán mivoltát nem tudjuk. — 61. v. si őrj... . 
#«/*£. Nem jól fordítja magyarázó úr : nha csakugyan megdönt." 
Nyílván ez kell : ^miután = minthogy, a mint látjuk, ez meg ez tör
ténik. A megfelelő latin siquidem-nek. is lehet ilyen jelentése. — 76. 
v. ovv&so. Még sem egészen helyes e magyarázatja : „szedd össze 
magadat, azaz, légy figyelmes", mert itt hozzá kell érteni a másutt 
ki is tett accusativusi tárgyat is. így talán helyesebben : szedd 
össze magadban, azaz : vedd jól eszedbe, értsd meg jól. — 95. v. 
^mutató mondatba való átmenet. „Tán így akart volna lenni : önálló 
vagy független mondat. — 100. v. ntni&oinw. „Homérnál a cselekvő 
s középidomvi 2. aoristus gyakran reduplicatiótkap.u Ez nem jól van 
grammatice mondva, mert nagyon is félre lehet érteni. Nem a homéri 
nyelv szeszélye az oka ilyen reduplicatiós aoristusoknak, hanem azért 
vannak, mert létezik a görögségben egy meghatározott szám igéken 
előforduló reduplicatiós aoristus-képzés, melynek mása a szanszkrit 
ban is megvan. Ide tartozik maga az dnúv aoristus is , mely knuv, 
azaz rsftnsiv-bö\ lett, augmentummal ssinov, azaz é-funov, é-fifmov} 

(szkr. a-vdcsam, azaz a-vaucsam, ebből: a-vavacsam). — 123. v. yaQ 
nem adhatja okát a (fdoxttavoítars návta>v-iiak, mert akkor is meg-
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volna, ha ez a közbevetett vocativus elmarad. Okát adja annak, a 
mit Achilles nem mond, de igen könnyen lehet érteni indulatos be
széde elébe : hogy mondhatod ezt, mi jut eszedbe ? — 197. v. atr[ 
ő' oni&tv „hátúiról oda álla." Inkább így : hátúi megálla, azaz : mö
götte megálla. — 205. v. A „garázdálkodás" aligha megfelel a görög 
vntoonXírj-nek. — 210. v. „Az abbahagyást valamivel fölhagyást je
lentő igék genitivussal állanak." Ezen szabályt is jobban kell formu
lázni : hiszen iám is abbahagyást jelentő ige. — 207. v. t'í xs ní&rjai. 
Th. úr a szokott ntigaífitvog (itt nsigco/xérrj kellene) közbeértésével 
magyarázza. Erre tulajdonképen nincs szükség. Az t'í xt-t itt is ha 
ugyan-nsl lehet fordítani : ha ugyan szómat fogadnád. Csak így is 
ö navaovaa ti) eb* /Atvog. — 213. xal tQig róaaa „háromszor is annyi." 
Inkább így : „akár háromszor annyi." — 2 2 1 . v. fit(ir[Xti v. ö. fentebb 
37. v. uficfiSí^rjxa^-ról. — 257. A nvitoíaro-tól íüggő aqxaiv fiagrufié-
VOÍV nem azt teszi : „hogyan czivakodtok", hanem ezt : (megtudnák 
azt), hogy czivakodtok, mégpedig xádt návxa. Különbség van a kettő 
között. — 271. v. xat' ep avróv. Jobban kifejezi a magyar : egyma
gámra, vagy csak magamra is. — 283. v. '4%ilXiji fólov. E dativust 
az „ellenséges érdeklés" dativusának mondja magyarázó úr. Jó-e 
vagy rossz e név, azt nem vitatjuk , csak az a baj, hogy mellette a 
„barátságos érdeklés" dativusa is fog kelleni; ne szaporítsuk a mes
terséges elnevezéseket, melyekkel utólvégre mégsem magyarázunk 
semmit. A dativus itt nem egyéb, mint az irányhatározó locativusi 
dativus : a harag Achillesre, Ach. ellen való h. — 292. v. TTQO&ÍOVGW, 
habár = nQou&éaaiv, de épen azért nem jelentheti ezt : „megenge
dek." Egyszerű és igen alkalmas értelme, melyet az etymologiából 
kivehetünk ez : eleibe teszik (t. i. mint föladatot, mintegy : tisztet). 
Agamemnon ezt akarja mondani: ha az istenek őtet aiyjirjtrjg-szé tet
ték, azért még nem rendelik arra, hogy itt oviíőta beszélljen. — 298. 
V. „a leányért, t. i. Chryseisért." Tévedésből itt Chryseis csúszott ki 
Th. úr tollából, Briseis helyett; csak ezt értheti Achilles. — 299. p 
„rendesen azon szó után áll, melyhez tartozik. Itt előtte áll." Tehát 
őóvxtg-hoz tartoznék yt, nem aqélta&t-hez, melyhez mégis az eyxhtrt^ 
köti. Bajos elhinni, nincs is úgy. — 306. v. vijtg éíaag. Nincs eléggé 
megokolva e magyarázat : „szépen épített, díszes hajók." Mert na
gyon sokat hozzá pótol a 468. vershez adott magyarázat : „egyenlő 
azzal a minek lennie kell, azaz jeles, szép." — 309. v. Nem az sig-
paíruv praesensalakra kell vala ráfogni a „hajóra szállít" jelentését, 
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mely csak az I. aoristust illeti; és bizonyosan ebben is causativ képző 
lappang, melyből a causativ jelentés ered. — 315. v. téXog „megle
vés, valosulás." Inkább végbemenés-nek mondhatta volna, v. ö. az 
idézett téXog yúpoio. Egyébiránt reléig nyílván vox sacrificalis, mely
nek különösebb jelentése is lehet, mint a „sikeres, hatásos." — 342. 
tóig áXXoig. oí áXXoi nem „mások"; a „másokro'Z" csak fordítás, nem 
magyarázat. — 357. v. nótvia. „A szanszkrit patnya." Nem így, ha
nem patní, mely femininumi alakot a görög épen úgy told meg a-val, 
mint p. o. a part. perf. act. fem. végzete a szkritban usi, a görögben 
meg -via (ebből : -vcria). — 361. v. sx x ovóuuCsr. Aligha helyes ez : 
„s megnevezé öt." Érti magyarázó a réxvov megszólítást. De lásd, p. o. 
Od. X, 319., hol semmi ilyesmi a következő versben. Az mogx* eqpar' 
ex T' óvó[iu£tv csak olyan bő kifejezés, milyen qxavtjGag,.. aoogrjvőa az 
áfiit^ófA.tvog noogéstnív s egyebek. — 416. rtaűai „tulajdonképen ülni.u 

Hozzátehetjük, hogy itt is az, és nem : „meglenni valahol." V. ö. 421. 
nagíjpívog. — 459. avéovaav. Nem „/ó'/húzák" az ige értelme, ha 
nem: hátra húzák (t. i. az áldozó állatnak fejét). — 572. v. tjoa „ked
vest APQ gyökből, tehát a valamihez illeszkedés és simulás fogal
mát fejezi ki, valamint nálunk a szór ( = sor) és szerkeszt-tel rokon 
szeret ige is." Már az ilyen problematikus magyar hasonlatokat nem 
szeretjük a Homérhoz való magyarázatokban, se másutt nem; az ijga-t 
itt egy némikép összehangzó gyökből látjuk származtatva (a mi ma
gában igen könnyű) a nélkül, hogy magyarázó a szóképzésről szá
mot adna (a mi már nem olyan könnyű — de grammaticusnak csak 
úgy szabad szavakat származtatni). 

Th. úr iskolák számára írt , s kivált ilyen könyvben kell ok
szerű és következetes helyesírás is. Ne írjunk tehát ilyen könyvben: 
így, ?r, b?rod, amint, amellett stb. — Némely terminus grammaticus 
új magyarítása fog föltűnni, ilyen : hangdagály, hangapály (arsis, 
thesis), miket nem mernénk föltétlenül ajánlani. Végre többhelyt úgy 
látszik, hogy Th. úr a különösen magyarázó jegyzetekben szokott, 
és kivált iskolának szánt könyvben megkívántató önmagáról-nem-szó-
lás ellen vét, s bármennyire tiszteljük különben Th. úrnak volt ta
nárai és barátai iránt való kegyeletét és szeretetét, mégis illendőbb 
ízlésnek tartjuk, ha azt másutt fejezi ki , mint holmi száraz (és szá
raznak lenni tartozó) idézetekben, melyeket az által legkevésbbé sem 
érdeklett tanuló fog olvasni. 

Ezen kifogásaim, melyeknek közlésével magyar iskolai irodal-
10* 
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munk ügyének tartoztam, cséppel se kisebbítsék Th. úrnak egyéb sok 
talpraesett, és dicséretes szorgalommal dolgozott magyarázatainak be
csét ; a ki csak közelebbről megnézte jelen könyvecskéjét, meg lesz 
győződve, hogy Th. úr e téren még sok érdemet szerezhet magának, 
még pedig legelőször, ha, amint reménylhetni, az Iliásnak, jobban a 
tanulók szükségeire számított kiadását folytatja. 
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