
LATIN ÓDÁK SZEPESI IMRÉTŐL. 

A Nyelvtudományi Közlemények nem csak a magyar nyelven 
írt szellemi termékekre figyelmeztetik az olvasó közönséget, hanem 
idegen nyelven megjelent munkákat is ellenőrködőleg vesznek tu
domásul, s nem követik némely hírlapszerkesztÖk ama nézetét, bogy 
csak olyan tárgyakról írjanak a hírlapok, melyek az olvasó közön
ségnek tetszenek. Egyébiránt a tárgy, melyről írok, ha nem talál
koznék is a nagy tömeg ízlésével, bizonyosan érdekelni fogja azokat, 
kik a latin nyelv iránt még mindig kegyelettel viseltetnek. 

Szepesi Imre úr rövid idő alatt három latin ódát bocsátott 
közre, az egyiket a Magyar Akadémia palotájának megnyitási ün
nepélyére, a másikat gr. Dessewffy Emil, a harmadikat Scitovszky 
János halálára. 

A második ódát lessus-imk nevezi. De a rómaiaknál lessus 
gyászujjongást, gyászsivítást, temetési jajgatást jelentett, melyről 
említést tesznek a XII tábla törvényei: mulieres gmas ne radunto, 
neve lessum funeris ergo habento. E lessus-ra vonatkoznak Cicero 
szavai a Tusculani Vitatkozásokban (II. 23, 55) : „ingemiscere non-
nunquam viro concessum est, idque raro; ejulatus ne mulieri qui-
dem. Et hic nimirum estjletus, quem duodecim tabulae in funeribus 
adhiberi vetuerunt." 

Semmikép sem illik tehát a híres férfiak emlékére írt gyász
dalt lessus-na.k nevezni, és pedig annál kevésbbé, mivel a sivító nők, 
az úgynevezett praeficae, pénzért fogadtattak, hogy ordítva rimán
kodjanak. Sírásuk tehát csak színlelt volt, mely semmi rokonság
ban sem állt a szívből fakadó fájdalommal. 

Ennélfogva haladásnak kell tekinteni szerző úr részéről azt, 
hogy a boldogult Scitovszky halálára írt ódát nem nevezi többé 
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lessus-nak, hanem epicedion-nsik. De ez a görög szó csak egyszer 
fordul talán elö a római irodalomban, és pedig Statius Silvae czímü 
költeményében, a ki az I-sö században élt Kr. u. Hozzájárul, hogy 
Servius szerint (ad Virg. eclog. 5, 14.) az epicedion olyan gyász
dal, melyet a még el nem temetett halottra írtak. Czélszerübb volt 
volna tehát e görög szó helyett egy latin kifejezést használni, mely-
lyel az aranykoru római írók szoktak élni, minő például: cantus lu-
gubris, carmen ferale. 

Maga az epicedion így kezdődik : 

Luges, et merito vocibus ingemis 
Ac desideriis, Istrogranum, piis. 

Az ingemo, ingemisco mindig valamely balsorsot, csapást, 
szenvedést, kellemetlenséget kifejező dativussal vagy ablativussal 
szokott összeillesztetni; például: ingemens laboribus (Horat. Epod. 
5, 31). Num fietu ingemuit nostro% (Virg. Aen. IV, 369). Depresso 
incipiat iam tum mihi taurus aratro Ingemére. (Virg. Greorg. I, 46). 
Propriis ingemuísse malis. (Ovid.) 

Ebből már látszik, hogy a piis desideriis ingemis meg nem 
egyeztethető a classicus nyelv szellemével. Én tehát így írtam volna 
a kérdéses verseket : 

Luges, et subitis casibus ingemiá, 
Orbum deliciis, Istrogranum, tuis. 

A 3-ik versszakban olvassuk: Arent iam lábra mellibus. Váj
jon mézzel vagy méztől száradnak, szomjaznak az ajkak ? Ovidius 
mondja: siccis humus aretarenis azaz: a föld száraz homoktól aszik, 
szomjas. Ennek van értelme; de épen azért szerző úr kifejezése ér
telmetlen. Én tehát igy mondanám: Jamjam melle carent lábra. 

A 8-ik versszak így hangzik: 

Factis ille quidem, justa cui modo 
Devoti facimus, grandibus incubat, 

Quae nostris oculis, visio queia brevis, 
Sublatum altius efferunt. 

A látást prózában és kötött nyelvben inkább visus mint visio 
által fejezték ki a rómaiak; mert visio látványt jelent. Azután visio 
queis brevis latintalan kifejezés ; mert a rómaiak a szemek rövidlá
tásának jelölésére ilyen kifejezéseket használtak : oculis ?ion satis 
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prospicit • —• visus alicujus in proximo deficit; — non longe videt • 
nisi prope admota non cernit; —parum prospiciunt oculi. — Követ
kezőleg így írtam volna e stropha 3-ik és 4-ik versét: 

Quae nostris oculis prospicientibus 
Non longe altius efferunt. 

Vagy: 
Quae nostris oculis, proxima qui modo 

Cernunt, altius efferunt. 
A 9-ik versszakban folytatja szerző úr: 

Hic certo posuit vara animi bona 
Lucro, quae superant fata necis gravi 

Carnis libera vinculo. 

A rómaiak nem mondták lucro ponere} hanem ponere in lucro 
vagy lucro apponere (nyereségnek tartani); mint Horatius: quem 
Fors dierum cunque dabit, lucro apponere. Vagy Cicero szerint (fam. 
7, 25) : id ego in lucris pono. 

Továbbá fata necis szószaporítás, mert a nex is fátum. A vin-
culum-h.oz pedig szükségtelen a grave melléknevet adni, mivel ez 
magától értetődik. S valóban a római költök nem iá használtak 
ilyen fölösleges mellékszót a vinculum mellett. Például: Hic fessas 
non vincula naves ulla tenent. (Virg.). Hic tibi, nate, prius vinclis 
capiundus. (U. a.). Teneras arcebant vincula palmas. (U. a.). Imperio 
premit ac vinclis et carcere frenat. (U. a.). Sanguinis et cári oincula 
rupit amor. (Propert.). Minatus urbi vincula. (Horat.) Effugiet tamen 
haec scelerattts vincula Proteus (U. o.). Quem neque pauperies, neque 
morsy neque vincula terrent. (U. o.). 

Innen egyszersmind az is látszik, hogy a költök csak a töb
bes számban szerették használni a vinculum szót. Ennélfogva így 
változtatnám az idézett verseket: 

Hic certo apposuit vera animi bona 
Lucro, quae superant fata ferocia, 

Carnis libera vinculis. 
Vagy, hogy caesura is legyen az utolsó versben: 

Vinclis corporeis procul. 

A 13-ik versszakban olvassuk : aedes praesuleas canat. Azon
ban praesuleus nem latin szó. A latinban csak három főnév van, 
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mely nl-ra, végződik, t. i. consul, exul, praesul. De consul-bö\ és 
exnl-bó\ képeztetik consularis, exularis , nem pedig consuleus, exu-
leus; tehát praesuleus-t sem szabad képezni; és pedig annál ke-
vésbbé, mert az eus végzetü melléknevek az anyagot jelölik, mely
ből valami áll, s némelykor a hasonlóságot is , mint aureus, argen-
teus, ferreus (a mi aranyból, ezüstből, vasból van); igneus (tűzből 
való, tüzes, tüzszínü); roseus (rózsából való, rózsaszínű). E szerint 
aedes praesuleas canat annyi, mint: énekelje a főpapból csinált, a 
főpapszínü, a főpaphoz hasonló épületet. 

Azért így lehetne változtatni a verset: aedes pontifícis canat. 
A 15 ik szak e két versében : 

Romám vádit et evanida jura sic 
Priscis juribus asserit, 

először azt a hibát látom, hogy az első versben nincsen caesura. 
Azután evanidus annyi, mint múlékony, változékony. Már pedig a 
boldogult primás nem tartotta múlékony oknak a jogait, különben 
nem követelte volna vissza. Továbbá asserit alatt nem érthet mást 
szerző úr, mint vindicat, tuetur, defendit. Furcsa gondolat tehát, 
hogy a primás az elvesztett jogokat, melyek természetesen régiek 
voltak, régi jogok által védelmezze. Én tehát így módosítanám e 
két verset: 

Romám tentat iter, perdita juraque 
Regni legibus asserit. 

Vagy még erélyesebben: 
Romám tentat iter, juraque concuti 

Dicit per vetitum nefas. 

A Magyar Akadémia palotájára írt ódát így kezdi: 
Tandem renident vertice candido 
Sacrata Musis templa. 

Ez valótlanság; mert a palotának nincsen fehér teteje, hanem 
sötét bádoggal van befedve. A candidus melléknév tehát itt helyte
lenül köttetik össze a vertex-Bzel. Ennek folytán így változtatnám 
a verset: 

En astra tandem verticibus petunt 
Sacracta Musis templa. 
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Még nagyobb valótlanságot mond szerző úr ugyanezen óda 
következő verseiben: 

Sane! profundo quae légit in sinu 
Natura, mater condere provida, 

Promuntur e mentis caverna. 

Tehát a mi a természet mély keblében el van rejtve, azt ki
húzzuk, kivisszük, napfényre hozzuk az ész barlangjából! Ugyan 
lehetséges-e, hogy a föld gyomrában rejlő aranyat, ezüstöt az ész 
barlangjából vegyük ki ? Szerző úr bizonyosan azt akarta mondani, 
hogy az ész vezérlete mellett, vagy is a tudomány segítségével ás
suk ki azt, a mit a föld magában rejt. De ezt semmiféle okszerű 
metaphora által nem lehet így kifejezni, hogy az ész barlangjából 
vagy üregéből merítjük azt, a m i a föld mélyében van ; mert a mi 
ott van eltemetve, az nem lehet az ész barlangjában. 

A promo igének egy jelentése sem alkalmatos arra, a mit 
szerző úr tulajdonképen akart kifejezni; mert a promo jelentése : 

1-ör. Kivenni, kihozni, elővenni; például: Eque sagittifera 
prompsit duo tela pharetra. (Ovid.). 

2-or. Kijelenteni, fölfedezni, megmagyarázni, elbeszélni, mint: 
promendo quae acta essent. (Livius). Romae dulce diu fűit clienti pro-
merejura. (Horat.). Már pedig az ész barlangja nem jelentheti ki, 
nem fedezheti föl, nem magyarázhatja meg, nem beszélheti el, hogy 
mit rejt a föld; mert ezt csak a bányászat, földészet teheti. 

3-or. Költőileg: észrevehetővé tenni, előhozni; például: gemi-
tus de pectore promit. (Martial.). 

4-er. Szintén költőileg: mutatni; mint: Alme Sol, cursu nitido 
diem qui promis et celas. (Horat.). De mutathatja-e az ész barlangja 
azt, a mi a földben rejtve van ? Nem ? mert ezt nem lehet a priori 
megtudni, minthogy a bányászat és földészet tapasztalati tudo
mányok. 

5-ör. Képletileg: alkalmazni, használni, elővenni; mint: nunc 
Mas promite vires, nunc animos. (Virg.). Dé lehet-e az ész barlang
jából azt alkalmazni, használni, elővenni, a mi a föld gyomrá
ban van ? 

6-or. Kiemelni; például: (mígnem attenuat deus, obscura pro-
mens. (Horat.). Ezt sem teheti az ész barlangja. 

Akármiképen akarjunk is tehát kedvezni szerző úr versének, 
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mindig azt látjuk, hogy az lehetlenséget állít. Végre a mentis caverna 
részint hallatlan, részint helytelen kifejezés. Hallatlan, mert a clas-
sicusoknál előfordulnak ugyan ilyen kifejezések: caverna navigii, 
arboris, vasorum, cavernae coeli (égboltozat), de soha sem mentis 
caverna. Helytelen azért, mert átvitt értelemben a caverna annyi 
mint az állatok hátulsó lyuka, női szemérem-rész, alfelek. Deglubit, 
fellát, molitur per utramque cavernam. (Auson.). 

De tegit in sinu sem latinos kifejezés ugyanabban a versszak
ban ; mert tego ablativussal használtatik ugyan, de in nélkül; pél
dául : ferae latibulis se tegunt. (Cicero). — tegitur sspulchro. (Lucán.); 
— sit tibi terra levis mollique tegaris aréna. (Martial.); — corpus 
humo patiare tegi. (Virg.); — ossaque lecta cado texit Corynaeus 
a'éno. (U. a.); — longe üli dea mater érit, quae nube fugacem feminea 
tegat. (U. a,)-;-—consilium vultu tegit ac spem fronté serenat (U. a.). 

Ennélfogva így változtatnám a kérdéses verseket: 

Sane profundo quae tenet in sinu 
Natura, mater condere provida, 

Haec arte mira protrahuntur. 

Ugyanezen ódában mondja szerző úr: barbaries, ruditasque 
cedunt. Ez azért esik kifogás alá, mivel a ruditas szó csak Plorus 
történeteiben fordul elő a Il-ik században Kr. u.; de a római költök 
nem használták, hanem feritas, asperitas által fejezték ki. Követke
zőleg jobb volna így a vers: barbaries, feritasque cedunt. Miután 
azonban barbaries és feritas ugyanegy, azért így is lehetne írni a 
verset : barbaries inamoena cedit. 

Ugyanott olvassuk : „sünt qui gentium facta, jura, móres, rí
tus, leges elucubrantes.u 

Az elucubro annyit tesz, mint éjjel világosságnál kidolgozni, 
például beszédet, könyvet, levelet; de csak a prózai íróknál fordul 
elő. Szerző úr pedig azt akarta mondani, hogy vannak, kik a régi 
dolgokat fürkészik, tanulják, tanítják. Természetes, hogy ennek 
nem kell csak éjjel világítás mellett történnie. Azért jobb volna a 
docte docentes vagy docte indicantes. 

A lessus-han helytelen mythologiai alkalmazást is találunk. Szer
ző úr ugyanis szemére hányja a halálnak, hogy gróf Dessewffy Emilt 
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haud enatandas proripis ad Phlegethontis undas. Ö tehát, nem tudom 
miért, az akadémia volt elnököt az elkárhozott gonosztevők pok
lába helyezi! Mily nagy vigyázatlanság! Meg kellett volna gondol
nia, hogy az alvilágnak két osztálya van: egyik a jók, másik a go
noszok számára; hogy az előbbi az Elysium, a másik a Tartarus, s 
hogy ezt környezi a lánghullámu Phlegethon, a mint ezt olvashatni 
Virgil Aeneisében (VI, 540. s köv. vv.): 

Hic locus est, partes ubi se via findit in ambas: 
Dextera, quae Ditis magni sub moenia tendit; 
Hac iter Elysium nobis: at laeva malorum 
Exercet poenas, et ad impia Tartara mittit. — 
Respicit Aeneas subito, et sub rupe sinistra 
Moenia lata videt, triplici circumdata muro, 
Quae rapidus Ham mis ambit torrentibus amnis, 
Tartareus Phlegethon. 

E helytelenséget még fokozza is szerző úr , azt mondván gr. 
DessewffyrŐl : 

Quae torva vultu Tisiphone graves 
Suscendit iras? 

Tisiphone a gyilkosok, gonosztevők üldöző furiája volt, kikre 
borzasztólag haragudott. így olvassuk Virgil Aeneisében (VI, 570): 

Continuo sontes ultrix accincta flagello 
Tisiphone quatit insultaris. 

Maga a neve is (rtoo és yóvog-bó\) mutatja, hogy ö a gyilkolá
sok bosszuló istennője volt. Caedium vindex, ultrix. Miért haragudott 
volna tehát Tisiphone gróf Dessewffy Emilre ? Hiszen ő nem volt 
sem gyilkos, sem gonosztevő. 

Csak ilyen helytelen mythologiai alkalmazás okozta azt, hogy 
szerző úr önmagával jött ellenmondásba. Ugyanis az utolsó előtti 
versszakban, megfeledkezvén már arról, hogy gróf Dessewffy t Phle
gethon hullámai által ragadtatta el, melyekből nem lehet kiúszni, egy
szerre azt mondja róla: Jam vidor altis invehitur polis. Tehát a pokol
ból, honnan nincs szabadulás sem pogány sem keresztény értelem
ben, s a hová nem is kellett volna gr. Dessewífyt taszítania, most a 
mennyországba teszi át. Merész ugrás, melyet a költészet sem enged 
meg, daczára annak, hogy cuncta licet stultis, pictoribus atque po'étis. 
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Megbirálván e három alkalmi ódát, nem ajánlhatom eléggé 
azoknak, kik latinul írnak, a scepticismust. Ha az író nem vesz 
magának fáradságot, minden szóról, melyet használ, meggyőződni, 
hogy az valóban latin, azaz, classicus latinságu, könnyen fog oly 
szókat használni, melyek vagy más értelemben használtattak a ró
maiaknál , vagy nem léteznek a latin nyelvben, vagy pedig csak 
később képeztettek, midön a latin nyelv már megszűnt egy élő nép 
nyelve lenni. Az ilyen szóknak lehet ugyan jogosultságuk olyan 
tudományokban, melyek még nem voltak kifejlődve a rómaiaknál, 
vagy olyan eszmék kifejezésére, melyek az újabb kor szüleményei, 
ha t. i. a latin nyelv szelleme szerint vannak képeztetve: de nem 
költeményekben, vagy a régi korra vonatkozó értekezésekben, me
lyek által az illetők a tiszta latinságban való jártasságukról akar
nak bizonyítékot nyújtani a világnak. 

E tekintetben kifogás alá esik a szerző úrnak amaz érteke-
t . 

zése is, melynek czíme : de utilitate linguae Graecae. Ott az erkölcsi 
jellemet character-nek nevezi: jóllehet a római classicusok a c k 
racter által az állatokra sütött ismertető jelt fejezték k i , például: 
kis diebus maturi agni et reliqui fetus pecudum charactere signari 
debent. (Colum. 11,2) ; — azután az előadási modort, az irály mi
nőségét. Cicero nem is írja latin, hanem görög betűkkel e szót, s 
nem is használja soha az erkölcsi jellem kifejezésére. Sed in 
omni re difjtcillimum est formám, quae %ctQax'XTiQ Graece dicitur, ex-
ponere optimi, quod aliud aliis videtur optimum. (Orator. 36. §.). 
Sed jani forma ipsa restat et laQaxtriQ ille qui dicitur, (U. o. 134. §.). 

Az erkölcsi jellemet a római írók naturae habitus, morest in-
doles animi ingeniique) natura moresque által fejezték ki. 

Secundum certas regulás szintén nem classicus kifejezés, mert 
a remekírók csak egyes számban használták a regula szót, ha sza
bályt jelentett, például: regula juris (Cic.) ; — regula, ad quamju-
dicia rerum dirigentur (U. a.); — adsit regula, peccatis quae poenas 
irroget aequas. (Horat.); — si praeceptori verborum regula constet. 
(Juvenal). Csak a későbbi, nem classicus, nyelvészek, törvénytu
dók s egyházi írók használták többes számban is. Ha a classicusok-
nál többes számban fordul elő, akkor vonalozó eszközt, vas ruda
kat jelent. 

Gazophylacium sem helyeselhető; mert egy római írónál sem 
fordul elő, hanem helyette thesaurus, aerarium volt használatban. 
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A görögöknél is csak az I-ső században Kr. u. kezdték használni a 
a gazophylacium szót. De azért nem nyert polgárjogot a rómaiak
nál, hanem csak későbbi íróknál találjuk némelykor, kik már nem 
voltak, származásukra nézve, latinok. 

A történelmi fejlődést evolutio historica által fejezi ki a szerző 
úr, a mi ismét hiba; mert az evolutio az írott tekercsek felütéséről, 
munkák olvasásáról mondatott; például: quid história cognitioque 
rerum, quid poetarum evolutio ? (Cic. de fin. I, 7.) 

A rómaiak a fejlődést progressus, progressio, processus, yradus 
által fejezték ki. így mondja Cicero: omnium virtutum et originem 
et progressionem persequi (de fin. IV, 7, 18). Oradus tuos et quasi 

processus dicendi studeo cognoscere. (Brut. 65, 232.) 

Bírálatomat befejezem egy szerény indítványnyal. 
Ha valaki rászánja magát latinul írni, nem volna-e 'czélsze-

rübb, alkalmi ódák helyett, melyek úgy is csak ephemer becsüek, 
magyar irodalmunkból kiválasztani olyan remek darabokat, melyek 
római versmértékben vannak írva, hogy azokat szép, szabatos, 
tiszta latinságu versekben kifejezze? S nem lehetne-e prózai irodal
munkból is a legkiválóbb termékeket latin prózára fordítani? 

Ha a latin philologia tanárai ilyen dolgozatokkal lépnének föl 
a gymnasiumi tudósítványokban, melyeket a külföldi tanintézetek
nek is el kellene küldeni, vagy ha ilynemű fordításaikat külföldi 
szaklapokban is bocsátanak közre, fontos szolgálatot tennének ha
zánknak , mert messze hazánk határain túl is figyelmet és rokon
szenvet kelthetnének föl irodalmunk iránt, mi által közvetve nem
zeti ügyünk is nyerhetne valamit a külföldnek mindennemű tekin
télyei részéről. 

Ha a németek nem tartják fölöslegesnek , Schillerből és Gö-
théből különféle folyóiratokban időnkint latin fordításokat közleni, 
miért ne tegyék ezt nálunk is a hivatottak ? 
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