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LATIN FORDÍTÁSAINK S A LATINOSSÁGOK. 

Hogy nyelvünkben nagy számmal vannak a szabálytalansá
gok s idegenszerűségek, azt, sajnos, nem szükség bizonyítgatnunk ; 
hisz annyi s oly komolyan feddő hang emelkedett már ellenök, 
hogy az otalgiában szenvedők is meghallhatták volna. A csodálatos 
azonban az, hogy mind ennek ellenére nem hogy vesznének, pusz
tulnának, hanem mint a hydrafejek egy helyett párosával teremnek. 

Leginkább két nyelv az, melyekből az avatatlanoknak sajná
landó buzgalma idegenszerűségekkel áraszt el bennünket, azáltal, 
hogy vagy föl nem képes ismerni, vagy félreérti a népszellemnek 
sajátszerű nyilatkozását. E két nyelv a német és latin. 

Ha egybevetjük e nyelvekből készült fordításainkat, s monnó 
csoportot a részrehajlatlan kritika szemüvegén át vizsgáljuk, az 
eredmény hasonlíthatatlanul német fordítóink javára üt ki; mert míg 
ezeknél nem egy sikerült dolgozatra akadunk, addig latin fordítá
sainkban, még az aránylag jobbakban is, a szabatosság igen sok 
helyütt csak hiányjel alakjában fordul elé; nagyrészök pedig épen 
minden bírálaton alul áll. 

Hogy szavaim nem túlzottak, arról pár, rövidke idézetnek 
egyszeri, futólagos meghallgatása után is eléggé meggyőződhetik 
mindenki. 

1. „CorneliusNepos munkái," Fordította s magyarázó és hely
reigazító jegyzetekkel ellátta ifj. Schiefner Gyula. Themistocbs. 
I. fejezet. 

„Themistocles, Neocles fia athenei. Ifjúkori vétségeit nagy 
jelességek által tette jóvá, úgyhogy ki sem tétetik elébe, s hozzá 
hasonlónak is kevesen tartatnak. A ki midőn kevéssé felelt meg 
szülőinek, minthogy mind nagyon is kicsapongóan élt, mind vagyo-
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nát elhanyagolá, atyjatói kitagadtatott. De e szégyen nem sujtá őt 
le, sőt buzdítá. Mert midőn belátá, hogy azt csak a legnagyobb 
szorgalommal törülbeti el, egészen a köztársaság ügyeire fordítá 
erejét, többet gondolván barátjai s jóhirével." 

2. „Cicero beszéde" Msnailms törvényjavaslata mellett. Szónok-
latilag taglalá Pintér Imre, premontrei szerzetes kanonok, s táblabíró. 

1. §. „Quiritek! jóllehet a ti számos gyülekezetetek mindig 
fölötte nagyon örvendetes szemléletnek, e hely padig indítványo
zásra legtisztességesebbnek, szólásra meg igen díszesnek látszik is 
előttem: mindazáltal a dicsőségre vezető eme fokhoz, mely mindig 
csak a legérdemesebbeknek állott nyitva, följutásomat, nem annyira 
hajlandóságom hiánya, mint ifjúságom óta gyakorlott munkássá
gom tiltotta. Minthogy ezelőtt, részint ifjúságom miatt, részint mi
vel oly véleményű valék, miszerint itt mást semmit, mint nagy 
észtehetséggel, szorgalommal egész a tökélyig kidolgozott beszédet 
adhatni csak elé, eme nagy tekintélyű szószékre föllépni nem bá
torkodtam : lekötelezettnek tartam magamat barátaim szükségei
nek föláldoznom minden időmet." 

3. „Virgilius Aeneise." Fordította Vajdqft József. Első ének, 
1—13. 

„Fegyvert és azon férfit éneklem, ki hajdan isteni végzetből 
megfutamodva Trója partjáról Italiába és Lavia partra jöt t ; sokat 
hányatva földön és vizén az istenek hatalma által kegyetlen Junó 
emlékező (feledhetlen) haragjáért; sokat szenvedett háborún is, míg 
alakította a várost, és isteneket ^hozott Latiumba, honnét a latin 
nemzet és az albai atyák, és Róma magas falai. 

Musa, említsd okait, isteni akaratának,, mely sértése miatt, 
vagy mit fájlalva kényszerítette az istenek királynője az ily jám
borság által jeles férfit annyi veszélyt szenvedni, annyi bajt kiál
lani '? oly nagy harag van-e az égiek szivében." 

Úgy hiszem, ennyi elég leszen izlelőnek, hogy megtudjuk, 
minő édességű az a méz, mely aranyszáju-szentjánosainknak ajká
ról kifogyhatatlan cseppekben csordogál alá. S ilyen zamatos, jóizü 
szórendtől, ily találó, velős kifejezésektől, ily meglepő, nem várt 
mondatszerkezetektől csak úgy duzzadnak mindenütt a sorok. 

Ha ezt látva, hallva, komolyan fontolóra vcrzszük, hogy e 
művek a legcsekélyebb benyomásra is olyannyira fogékony ifjú 
sarjadéknak képezik első szellemi táplálékát, a ki azokat nem csu-
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pán futólag olvassa, hanem nagy része pazar szorgalommal be is 
tanulja, lehet-e akkor csodálkoznunk, hogy az idegenszerűségek 
napról napra mélyebb és mélyebb gyökeret vernek a nyelvben s 
kiirtásuk annyi bajjal, oly nagy fáradsággal van egybekötve ? Re
cens servabit odorem testa diu. 

Á bajt tehát orvosolni kell, orvosolni addig, míg nem késő, 
és pedig gyökeresen. E czélunkat pedig úgy fogjuk elérni legbiz
tosabban, ha az ügyes, eszélyes orvos eljárását követjük, a ki min
denekelőtt a betegségnek forrását iparkodik felismerni. 

Melyek tehát a bajnak okai ? 
Az első és egyik fő ok azon balhit s általános meggyőződés, 

hogy mi csodaszépen tudunk latinul; a ki képes hibátlanul decli-
nálni s conjugálni s a mellett egy garmada latin szót zsebre rakott, 
az már — tisztelet a kivételeknek! — legalább is Pythiának kép
zeli magát, a kinek Apolló Cicerónak nyelvén önti fülébe a jelen, 
múlt, s jövőnek minden bölcseségét. További okai, hogy e téren 
egyáltalában nincs semmi felügyelet; hogy nincs magyar syntaxi-
sunk, legalább olyan nincs, a minőnek kellene lennie; hogy latin 
grammatikáink nem egyebek német fordításoknál s hozzák azt, a 
mit ezek adnak, sem többet, sem kevesebbet; kell-e az mind nálunk 
is, a mi ott van, szükséges volna-e sok. olyasmit felhozni, a mi azok
ban nincs meg, arra az atyáskodó természet elfeledett nekik útba
igazítást adni. 

Ezek azonban csak másodrendű tényezők; a bajnak fő oka 
azon körülményben rejlik, hogy fordítóinknak tetemesen nagy 
része sohasem iparkodott felismerni azon erőket s eszközöket, me
lyekkel a latin nyelv gondolatainak kifejezésére rendelkezik. A 
gondolatalakítás törvényeit megfigyelni, a sajátságokat kutatni, 
egybehasonlítani azon eseteket, a melyekben a latin megegyez s 
ismét a melyekben eltér a magyartól, szóval a nyelv szellemét átér
teni, abba behatolni, ez azon követelmény, a melyet latin fordítóink 
vagy egyáltalában nem ismernek, vagy ha ismernek, czélszerűnek 
tartják ignorálni; mert azon eljárás, amelyet ők követnek, oly 
egyszerű és kényelmes, hogy a legcsekélyebb fejtörésbe sem kerül. 
„Continuatio conwnctioque naturae : A természetnek folytatása és 
összekötése", gyanúsan hangzik ugyan, de az nem baj ;' a czél el van 
érve: az ember mint latin fordító idővel csak belekerül egyik-má
sik irodalomtörténetbe s megvan a halhatatlanság. 
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Ezen értekezés rövid kivonata egy készülőben levő munká
nak, melynek czélja a latin nyelvet a magyarral egybehasonlítva 
tárgyalni, annak sajátságait részletesen felsorolni, s fó'leg a syntac-
ticai eltéréseket behatólag ismertetni; itt tehát csak a felötlőbb 8 
gyakoribb alkalmazású sajátságokat említjük fel, s azokat különö
sen, melyek nyelvünkre ráerőszakolva már általános használatnak 
az irodalomban. 

.i 
I. Főnévkezelési sajátságok. 

a) A z a r t i c u l u s . 

1. §. A magánálló latin főnév, pl. lupus, a fogalmat három 
különböző árnyalatban tünteti elé, ugyanazt fejezi ki, a mit a ma
gyar : farhas, egy farkas, a farkas; más szóval a latin az articu-
lusnak olyszerü használatát, minővel, bogy mást ne említsek, test
vérnyelve a görög bír, nem ismeri. Ezt mindegyikünk tudja; ke-
vésbbé ismeretes azonban, hogy mi módon segít e hiányon oly ese
tekben, midőn akár a határozott, akár a határozatlan articuluson 
nyomaték fekszik. 

A határozott articulusnak pótlása a több eset közöl leggyak
rabban az ille, mutató névmás segélyével történik; névszerént ak
kor, midőn valamely tárgy már egyszer említve volt; pl. (Cic. Ver. 
IV. 3.) „Verum ut ad illvd sacrarium redeam : De hogy visszatér
jek a kápolnára." (Tac. Germ. XIV.) „Exigunt principis sui libe-
ralitate iílum bellatorem equum, illám cruentam frameam : Fejedéi-
mök bőkezűségétől elvárják a harczi mént, el a véres kopját." Ta
citus fordítójának elkerülte figyelmét e sajátság ; a mint illető helye 
bizonyítja: „Fejedelmök bőkezűségétől követelik ama harcziaspa
ripát, ama vérengző dárdát." Egészen egyező példa evvel a sok 
közöl Jókainál a következő : „Bélteki megkapta az amerikai leve
let, megkapta a bizományt is a hajfürttel és a csatatéri porzóval." 
(Szer. bol.) 

2. §. A nyomatékolt határozatlan articulus kifejezésére tulaj
don nevek mellett két eszközzel rendelkezik a latin nyelv; egyik 
ismét az ille névmás/ a másik a többes szám. (Cic. Verr. IV. 2.) 
„Ille L. Mummius hunc marmoreum Cupidinem non attigit: Egy 
L. Mummius nem mert a szóbanlevő márvány Cupidohoz nyúlni." 
(Cic. Cato M. VI.) „Ceteri senes Fabricii, Curii, Coruncanii, quum 
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rempublicam consiliis et auctoritate defendebant, nihil agebant ?: 
Hát a többi öreg: egy Fabricius, Curius, Coruncanius, semmit sem 
tettek, midőn az álladalmat tanácsadással s befolyásukkal gyámo
lítottak?" Fábián, különben egyike a leggondosabb fordítóknak, 
kevésbbé szabatosan imígy tette át e helyet: „Úgy a többi öregek 
is : a Fabriciusok, Curiusoh, Coruncaniusok, mikor a köztársaságot 
tanácsukkal s tekintélyűkkel védették, semmit sem tettek-e?" 

b) A n e m . 

3. §. Hogy a magyar a latinnal épen nem áll semmi rokon
ságban, egyéb jelenségeken kivűl világosan bizonyítja azon tény 
is, hogy a tárgyaknak nembeli meghatározása egészen kivűl ma
radt figyelmének körén; ebből következik, hogy kifejezéseiben a 
nembeli differentiákat nem is veszi számításba. Hogy nem veszi 
számításba? Kérdezzük meg csak a latin fordítókat! (Cic. Rosc. A. 
XXVII.) „Vita rustica parsimoniae magistra est: A mezei élet a 
takarókosság anyja", oktat bennünket Sárváry fordítása; de maga 
elfeledi, hogy magistra nem anya, hanem tanítónő, vagy helyeseb
ben tanító, vagy még helyesebben : a takarékosságnak iskolája. 
(Nep. Epam. 10.) „Neque verő stirps potest mihi deesse; namque 
ex me natam relinquo pugnam Leuctricam : De utódom nékem nem 
hiányozhatik; mert mint leányomat hátrahagyom a Leuctra melletti 
csatát11 — mondja ifj. Schiefner Gyula Epaminondasa Pelopidas-
nak. „Kisded korában Massilia volt az ő lakhelye s tanulmányai 
oktatónéja." Télfy (Agrícola). 

4. §. Csak két eset van, mely e szabály alól kivételt képez s 
melyekben a magyarban is tekintetbe kell vennünk a nemet; s 
ezek, midőn az állatvilág individumairól van a szó s vagy hang
súlyozva van a nem, vagy ellentét viszonyában állnak az egyedek 
egymással; pl. (Liv. I. 4.) „Lupa ad puerilem vagitum cursum 
flexit: Egy nőstény farkas a gyermeksírás felé vévé futáaát." Aen. 
VI. 262—269.) „Tantum effota antro se immisit aperto; lile ducem 
haud timidis vadentem passibus aequat : Csak ennyit szóla s a bar-
langnyilásba bocsátkozok; a hös (vagy : Aeneas) bátor, egyenlő 
léptekkel követi kalauzát." (Verg. Aen. IV. 362.) „Talia dicentem 
iamdudum aversa tuetur : Ezen beszéd alatt a királyasszony félol
dalt szegzi vala rá tekintetét." Szabálytalanul járt el tehát Vajdafi, 
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midőn ez utóbbi helyet ekként tette át magyarra : „Mig így szól, 
ö már régen elfordulva nézte." Különben ő nem az egyedüli mun
kás, a ki ültet ott, a hol gyomlálnia kellene, s viszont nyes, mikor 
oltásra volna szükség; megteszik azt a többiek is, még pedig na
gyobb részt következetesen; sőt a német fordítóknak egy része is 
szövetségre lépett velők, s így a mit az egyik véletlenségből elmu
laszt, a másik nemes buzgalommal rögtön pótolja. Pedig az a ment
ségük sem lehet., hogy nem voltak figyelmeztetve rá ; Hunfalvy 
már a múlt évtized kezdetén megrótta a „Die sonne, die himmels-
königin : A nap, az ég királynője"-féle nevetséges germanismust. 

c) A s z á m . 

5. §; Nyelvünknek a latintól eltérő ama sajátsága, hogy a meny
ük iségnevek mellett egyes számot használ, eléggé ismeretes; s azt ez 
alkalommal nem is tartjuk szükségesnek bővebben fejtegetni. Nem 
lehet azonban hallgatással mellőznünk azon számbeli különbséget, 
mely oly szerű birtokviszony kifejezésénél áll be, midőn egy a bir
tok, de ez több vagy minden birtokosnak külön-külön megvan. A 
latin az iílyen birtokot többes, de a magyar egyes számmal fejezi 
k i ; pl. Az embereknek lelke, teste; áfáknak törzsöke, dereka, teteje; 
e hegy éknek nagysága; a könyveknek ezíme stb. Ezt már egy ízben 
más helyütt említettem, s fölöslegesnek is tartanám újólag emléke
zetbe hozni, ha e latinszerű többesnek alkalmazása újabb és újabb 
tért nem foglalna el irodalmunkban, úgyannyira, hogy már nem 
csak a latin fordítók s a napi sajtó, hanem még tekintélyesebb 
íróink közöl is többen széltiben ezt használják. így mondja Jókai: 
„A fölállított sorok tiszteikedve hajták meg kardjaikat előtte, a 
jobbágyok kalapjaikat lóbálták." (Erd. ar. kor. II.) „A szemközt 
jövők fejeiket félrefordítják." (Szer. bol. IV.) ,,Az új miniszterek 
kezdenek székeikbe belemelegedni." (Reform. 1870. febr. 20.) 

d) A h i á n y z ó f ő n e v e k p ó t l á s a . 

6. §. A latin egyike a legerősebb vonású, legélesebb jelleggel 
biró individuumoknak. A tényezők, melyeknek összevágó hatása 
alatt szülemlettek meg a mi szemünkben olyannyira felötlő sajátsá
gai s melyek által kifejezései a mi nyelvünkétől annyira elütő ala
kokban jelennek meg, a következők : 
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, 1 . A nagy időhézag, mely a két nyelvnek létezési korszaka 
közt fekszik. A latin nyelvnek virágzása óta már innen-onnan két
ezer év fog lefolyni; hogy mily nagy változás állott be azóta az. 
erkölcsi világnak minden rétegében, mindegyikünk tudja. Egészen 
más politikai, vallási s társadalmi intézmények és szokások, a tudo
mánynak óriási haladása, mind oly mozzanatok, melyek a két 
nyelv közt fekvő távolságot tetemesen nagyobbítják. Új fogalmak, 
nézetek s kifejezések támadtak; a mi még hajdanában határozat
lan, ingatag, mozgó volt, az ma már korlátok közé szorítva, meg-
állandosítva van. Az ily módon keletkezett diíferentiák csakis a 
két különböző szemléleti alapnak egybevetése által'egyenlíthetők 
ki s pedig akként, hogy az egyik nyelvben előforduló fogalmi s 
kifejezési sajátság számára aequivalenst keresünk a másikban. A 
szószerénti fordítás ily esetekben tehát még egy Plató ajkát is mo
solyra derítené. Például Plautus „Trinummusának" következő helye 
(596—598): „Ecfugietex űrbe, ubi erunt factae nuptiae: Ibitstatim 
aliquo in maxumam maiam crucem Latrocinatum, aut in Asiam aut 
in Ciliciam" olyan Vajdafi-féle stílusban minő szépen hangzanék: 
Kiszalad a városból, a hol meg lesz téve a menyekző : el fog menni 
mindjárt valahová a legnagyobb gonosz keresztre rablásra vagy Ázsiá
ba vagy Ciliciába!" Pedig ha a kellő aequivalenseket helyettesít
jük, akármelyik modern szolga bízvást elmondhatná: „Mert az szent, 
hogy a menyekző után menten megszökik a városból s valahová po
kolba Ázsiába vagy Ciliciába megy s felcsap zsoldosnak." Vagy ve
gyük fel e magyar szót „lovagu; ez meglehetősen fedezni fogja bár
mely esetben a latin equesi; de már megfordítva az utóbbi szűkebb 
körénél fogva elégtelen amannak jelölésére; ha pedig még egy lé
péssel tovább megyünk s a „lovagiasságot"' akarnók latinul kife
jezni, akkor az eques-nek teljesen háttérbe kell szorulnia s egészen 
más erőket kell alkalmazásba hoznunk. A lovagiasságban, a mint 
azt ma értjük, három oldalt különböztetünk meg : a bátorságot, el
szántságot, — a becsületességet, szavatartást — s az előzékenysé
get, szívességet. Ezen három párnak egy-egy tag]a fogják tehát ké
pezni a segédeszközöket, melyekkel az idézett szót a latinban tel
jesen kifejezhetjük körülbelül ily formán : promptus et integer et ci-
vilis animus. Nem volna-e tehát éles viszásság, föltéve, hogy e burok 
alatt az említett férfias tulajdonság lappangana, azt ekként tenni 
át magyarra: Serény; feddhetetlen és leereszkedő lélek f Pedig hány 
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illyen megállapodott, határozott alakot nyert mai fogalom rejtezik 
gyakorta a mozgó, szélesebb s ha szabad úgy szólnom, laposabb la
tin kifejezés alatt. „Novis rehus sludens" Cicerónál (Cat. I. 1.) s „no-
varumrerum avidvs." Sallustiusnál (Jug. 19.) mindakettő egy fogal
mat fejez k i : azon osztályát a polgároknak, a kiknek a fenálló álla-
dalmi intézmények s kormányforma nem tetszenek s azoknak meg
változását óhajtják vagy elé is készítik. Sárváry Cicerójában vlá-
zangást szitó", Vojdisek Sallustiusában „újításra vágyó" áll; pedig 
az első nem egyéb, mint „felforgató" vagy az új képzésű „forradal-
már", a franczia „revolutionair", a német „toilhler"; az utóbbi pe
dig „elégedetlen" „malcontent" . . . Ciceró a maga pártját Catilina s 
czimborái ellenében következetesen a „honi11 szóval jelöli (Sárváry-
nál „jók"); csak a kérdést kell helyesen felállítanunk, s a felelet 
rá magától jő. Miként keresztelték el az újabb idők kormányférfiai 
minden egyes alkalommal azokat, a kik jó vagy jónak hitt terveik 
kivitelét helyeselték vagy gyámolítottak? .AJó érzelműek" nGutge-
sinnte" . . . „Paucorum superbia" (Sall. Jug. 31.) Memmius szájában 
nem más, mint Dózsáéban a „dölyfös oligarchia" — Vojdiseknél „né
melyek pajkossága." . . . (Nep. Álc. 5.) „Erat popidi potentiae non 
amicus.et optimatium fautor: Arisztokrata vala s ellensége a demo-
cratiának — Schiefnernél: „A néphatalomnak nem barátja, ellenben az 
optimatok kedvelője" —• Czuczornál; „A néphatalomnak ellensége s fő
emberek barátja." . . . (Nep'. Thras. 3.) „Lex oblivionis: Amnestia, köz-
bocsánat;' — Schiefnernél és Czuczornál: „Feledés törvénye'1... (Tac. 
Ann. I. 2.) „Novae resLl és „ille rerum status" mindakettő ugyanaz, 
a mi a mai: „ Ujabb politikai viszonyok, helyzet, fordulat" — Mihály
nál „új dolgok" s „a dolgok ez állása." A porosz fegyvereknek vá
ratlan diadala után a bécsi lapok egyikében olvastam ilyen novus 
ordo rerum-féle, határozatlan kitételt: „neue ordnung der dinge"; s 
íme alig harmad- vagy negyed nap múlva már két magyar lap is 
kedveskedett olvasóinak ezzel a lapos „dolgok új rendje" kifejezés
sel, midőn & politikai helyzet változásáról szólott. A sok, számtalan 
ide tartozó eset közöl csak kettőt említünk még fel. Vegyük Caesar
ból a következő helyet (Bell. Gall. II. 8.) „Hoc facto duabus legio-
nibus in castris relictis, ut, si quo opus esset, subsidio duci possent, 
reliquas sex legiones in acie constituit"; s kérdezzük meg, nem a szak-
férfiakat, hanem akármely értelmes embert, van-e a mai hadtudo
mánynak bizonyos, meghatározott kifejezése vagy is^müszava azon 
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csapatok elnevezésére, a melyeket, hogy Caesar kifejezésével él
jünk, a hadvezér egyelőre nem állít csatarendbe, hanem szükség * 
esetére tart fel, hogy később a körülmények szerént alkalmazhassa,; 
s a felelettel senki sem fog habozni : ezek azon csapatok, melyeket 
a mostani katonai nyelv „tartaléknak" nevez. A királyság a latin 
nyelv virágzásának fénykorában minden intézményével s függelé
keivel csak hírből volt ismeretes a rómaiak előtt; s egy pár ide 
vágó kifejezésnek mégis akadunk nálok, ha nem is magvára, de 
legalább burkára. így Cicerónál (Verr. IV. 27.) a „reges Syriae 
(királyi herczegek vagy királyfiak), qui regnum ad se jjertinere ar-
bitrantur" ugyanaz, a mit a mai történetírók állandóan „trónköve
telőnek, trónkeresőnek" mondanak. Tacitus (Ann. VI. 50.) az „ud
vari orvost" ekként írja körül: medicus regere valetudines principis 
solitus. Sőt még a „dispositionsfond"-nak aequivalensét is megtalál
juk Tacitusnál (Ann. 1.11.) „Necessitates ac largitiones: a szükséges 
(rendes) kiadások s a rendelkezési alap." 

2. A második tényező, melynek a latin nyelv sajátságainak jó 
halmazát köszöni, az objectiv eléadásban fekszik; míg az újabb 
nyelvek annyira saturálva vannak abstract kifejezésekkel, hogy 
már alig vágyunk képesek öt-hat sort leírni képek nélkül. íme egy 
rövid példa: 

„Konyecz jó taktikának tartotta Gierig urat tolni maga elé, 
gondolva, hogy az megszentelt fejű ember; s szava többet ér Bécs
ben, mint száz lovaskapitányé; az már egyszer leszállította Föhn-
wald urat a nyeregből, majd most is elbánik vele; csak annak men
jen neki." {Jók. Szer. bol. IV.) 

E momentum nem kevésbbé sok eltérést szül nyelvünk és a 
latin közt s tetemesen nehezíti a fordítást akár latinból magyarra, 
akár megfordítva. Mi azt mondjuk: gyermek-ifjú-féríi koromban, a 
latin : puer, adulescens, iuvenis; mi: Apafi fejedelemsége idejében, 
Kossuth kormányzósága korában, Hunyadi vezérlete alatt, a latin: 
Cicerone conside, Vérre praetore, duce Hannibálé ; mi: A király csa
pat] ával Horvátországba érkezek, a latin : Pelopidas legátus in Per
sas profectus est ; mi: fiatalság, polgárság, papság, katonaság, a 
latin adulescentes, cives, sacerdotes, milites; mi: hja, ilyen a világ, 
a latin: sic vivitur, sic vita hominum est — nyakába venni a vilá
got: remotissimas terras peragrare. Az egész közönség feláll, éljen-
kiáltás s zajos tapsvihar támad : spectantes consurgunt, feliciter 
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succlamant, vehementissimeqne plauditur. (Liv. II. 10.) Cocles mul-
tis swperincidentibus telis incolumis ad suos tranavit: Cocl. a sza
kadó nyílzápor daczára minden baj nélkül átuszék övéihez. (Liv. 
II . 27.) Plebi crescunt animi: a nép vérszemet kap. (Just. I. 8.) 
Hostes recenti victoria exsultantes: a még gyözelemittas ellenség. 
(Ciö. Verr. IV. 13.) Quidquid illis placuerat, perdendum erat : a mi 
egyszer ezeknek megtetszett, arra hátran keresztet lehetett vetni (az az 
ördögé volt). (Cic. Rosc. Ám. 29.) Una merc'ede duas res adsequi; 
egy csapással két legyet, stb. 

Egyáltalában fordítóinknak nem volna szabad szem elől té
veszteni, hogy a valódi római szemléleti mód s a tárgyilagosság 
nagyobbára karöltve járnak; e körülménynek figyelembe vétele s 
a magyar kifejezésnek helyénvaló módosítása bizonyára igen sokat 
csiszolna le azon darabosságból, mely nagy részöket élvezhetet
lenné teszi. 

A sok helyett álljon a következő példa. 
Ha egy eredeti színmüvet végighallgatunk, vagy regényt át

olvasunk, vagy figyelemmel kísérjük népünk eléadását, egyformán 
azt tapasztaljuk, hogy nyelvünk a megszólításokat túlnyomólag a 
beszélő személyek közt fenálló viszony alapjából képezi; mint: 
fejedelmem, királyom, liivem, férjem, feleségem, gyermekem, uram, 
öcsém, bátyám, húgom, barátom stb. stb.; a római ellenben inkább 
a „ki", mint nmiu-nek szempontjából intézi megszólításait; pl. Ci
cerónak Ligariust védő beszédében folyton ezen megszólítást lát
juk alkalmazva „Caesar"; s így többi irataiban is rendszerint a tu
lajdonnevek szerepelnek. Hogy e véget érni nem akaró s gyakran 
rósz helyre szúrt „Caesar, Atticus, Brutusu aztán egyhangú s meg
lehetősen szögletes, kivált ha hozzáveszszük, hogy a latin a nyel
vünkben szokásos birtokviszony kifejezését is elhagyja, azt eléggé 
igazolja a következő pár idézet Cicero Catójának fordításából: 
„Igen sokszor szoktam, Cato, ezzel a Laeliussal itt csodálkozni... 
No biz az, Scipio s Laelius, nem oly nehéz dolog . . . Hanem, Cato, 
nekünk azzal tennél ám még nagy örömet. . . Szivesen megteszem, 
Laelius . . . Biz igen szeretnők, Cato . . . Megteszem, Laelius... Ugy 
van, a hogy mondod, Cato . . . Ez tesz ugyan, Laelivs, valamit 
stb. stb. 

Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy a latin egy
általában nem ismeri a metaphoricus kifejezéseket, mert sok eset-
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ben igen csattanósan s nagy hatással alkalmazza; mi több a két 
nyelv képletei néha találkoznak is, mint: nagyon sántikál ez az 
egész beszéd: sermo claudicat •— fogd he a nyelvedet: conde linguam, 
az élet alkonya: vita occidens, stb.; hanem hogy aránylag erősebb. 
hajlamot mutat az objectiv eléadáshoz. Innen magyarázható meg, 
hogy ha kissé merészebb a kép, azt quidam, quasi, tamquam, veluti, 
ut ita dicam kifejezésekkel enyhíti. Azért a magyarban e moderá
torokat helyesebb mellőzni; pl. (Cic. Lael. 15.) Amici, optima et 
pulcherrima vitae, ut ita dicam, supellex: a barát, az életnek leg-
becsesb, legdíszesebb bútorzata. (Just. II . 6.) Literae veluti templum 
Athenas habent: a tudományoknak Athenae a szentegyháza. 

3. A sajátságoknak harmadik tényezője a latin nyelvnek, 
hogy úgy fejezzem ki magamat, merevsége, conservativ természete; 
mely nem csak hogy minden újításnak legyőzhetetlen gátokat ve
tett útjába, hanem aggodalmában még a nyelvszellem kiegyengette 
ösvényen sem mert határozottabb lépést tenni előre. Bizonyítékai a 
pár árván maradt összetett főnév, némely képzőknek, különösen a 
verbaliáknak, elhanyagolása-, a supinumoknak szórványos alkalma
zása, s ezeknek következtében feltűnő szegénysége különösen a 
főnevekben. 

E hézagot tehát pótolni kellett; s minthogy határozott purista 
létére a szomszédtól nem vehetett kölcsön, maga-magához kellett 
segélyért folyamodnia; az erőket azonban szaporítani nem mervén 
vagy elfeledvén, nem maradt más hátra, mint azokat megosztani s 
különféle czélokra alkalmazni. S e tekintetben valóban bámulatos 
oeconomiát fejtett k i ; melyet azonban tüzetesen megvizsgálnunk 
ez alkalommal nem lehet, de meg nem is feladatunk. Czélunknak 
elérésére teljesen elégséges, ha e kezelési módot főbb vonásaiban 
szem elé állítjuk; a ki ezt apróbb izeiben is ismerni kívánja, azt 
utasítjuk egyebeken kivűl főleg Nagelsbachnak jeles müvére. (La-
teinische stilistik). 

Az eszközöket, melyekkel a latin nyelv hiányzó főneveit pó
tolja, majd magok a főnevek szolgáltatják, majd a melléknevek 
köréből veszi azokat, majd az igékhez folyamodik, majd pedig 
körülírással helyettesíti. 

7. §. 1. A főnevek közöl pótolja a nem a fajt, az abstractum 
a concretumot s megfordítva. Csak egy példát. 

Ternpus. 
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(Nep. Alc. 1.) Quum tempus posceret, laboriosus, patiens, tem
poribus serviens : A maga idejében munkás, kitartó ; a körülmenyek
nek emberé (a körülményekhez alkalmazkodó.) 

(Nep. Ale. 8.) Lysander tempus rei gerendáé non dímisit: Lys. 
a (tettre) kedvező alkalmat nem szalasztá el. 

(Nep. Pel. 2.) Qui quum tempore ipso, quo studuerant, perve-
nissent, domum Charonis devenerunt, a quo et tempus et dies erat 
datus: S pontban a kitűzött időre megérkezenek s szerencsésen elju-
tának Charon házába, a ki meghatározta volt a napot és órát. 

(Tac. Ann. I. 1.) Dictaturae ad temyus sumebantur : Dictato-
rokat csak ideiglenesen vala szokás alkalmazni. 

(Tac. Ann. I. 1.) Temporibus Augusti dicendis non defuere 
decora ingenia: Az augustusi korszak megírására (szintén) találkoz
tak jeles tehetségek. 

(Cic. Verr. IV. 27'.) Ii temporibus reipublicae exclusi per se-
natum agere, quae voluerant, non potuerunt : Hazánk szorongatott 
helyzete (azonban) meggátlá őket s czéljokat a tanács előtt el nem 
érhetek. 

8. §. 2. A melléknevek szintén igen nagy contingenst szolgál
tatnak a főnevek pótlására; nevezetesen a nemetlen vagy úgyneve
zett semleges egyes, különösen pedig a többes szám nem egyéb, mint 
valamely hiányzó főnévnek helyettesítője. (Cic. Verr. IV. 9.) Sünt 
etiam cetera, quae malo integra reservare: Van még több készletem 
is, de ezt későbbre tartom fel magamnak. (Sall. Jug. 31.) Homines 
sceleratissumi, quibus honesta atqueinhowesía quaestui sünt: A leg
nagyobb gonosztevők, a kik kereskedést űznek a becsülettel és gya
lázattal. (Tac. III . 1.) Complentur portus et .jpr omma maris: Megte
lik a kikötő s a tenger széle. 

Többszörié a magánálló főnevek s melléknevek hüvelye alatt 
összetett főnév lappang. (Tac. Ann. II. 82.) Negotiatores laetior.a de 
valetudineGevnvdmc'i attulere: AkereskedőkGermanicusnak egészségi 
állapotáról kedvezőbb hírt hozának. (Liv. II. 11.) Obsidione eifame 
servitia infida transfugiunt: Megszállás és éhség alkalmával (idejé
ben) a hűtelen rabszolgák át szoktak szökdösni. (Nep. Praef.) Non 
eadem omnibus sünt honesta atque turpia : A becsületes gyalázat fo
galma nem minden népnél azonos. 

9. §. 3. Az igének következő alakjait használja fel a latin 
10* 
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nyelv főnevek helyettesítésére : az infinitivust, gerundiumokat; par-
ticipiumokat s supinumokat. 

Példák az infinitivusra. (Nep. Miit. 3.) Nihil putat ipsis uti- . 
lius quam confirmari regnum Persarum: Bajok nézve, nézete sze
rént, semmi sem lehet hasznosabb, mint a perzsa uralom erösbülése. 
(Sall. Jug. 31.) Pars eorum occidisse tribunos plebis, plerique cae-
dem'm vos fecisse pro munimento habent: Többeknek közölök a 
nép védőinek legyilkolása, nagy részöknek a soraitokban véghezr 
vitt mészárlás bástyául szolgál. (Cic. Tusc. I. 36.) Carere igitur hoc 
significat: egere eo, quod habere velis; inest enim vette in carendo: 
A nélkülözés alatt tehát értjük, annak hiával lenni, a mit bírni akar
nánk ; a nélkülözés ugyanis magában foglalja az akarást. 

10. §. A gerundiumok. 
(Just. XI. 10.) Alexander Parmeniona ad occupandam Persi-

cam classem aliosque amicos ad recipiendas Asiae civitates misit: 
Sándor Parmeniot a perzsa hajóhad elfoglalására, másokat barátjai 
közöl az ázsiai városok visszahódítására külde. (Liv. II. 13.) Jacta-
tum de Tarquiniis restituendis: Szóba hozá a Tarquinius családnak 
visszahelyezését. (Tac. Ann. II . 37.) Ista conciUandae misericordiae 
refero: Ezt köny'örületeaségébresztésböl hozom fel. 

A participiumokról s supinumokról bővebben az igéknél. 
11. §. 4. A negyedik eszköz, melylyel a latin főnévi szegény

ségén segít, a körülírás mondatokkal. 
É mondatok a következők: 
a) A relatív mondat. 
(Cic. Verr. IV. 27.) Nationes qui in (alicuius) regno ac di-

cionesunt: vazallné^ek, hűbéresek. (Just. II . 10.) Fratres itaque 
suos, qui ante geniti essent, privatum patrimonium, non regnum sibi 
vindicare posse: Bátyjai tehát igényt tarthatnak a családi vagyonra, 
de nem a trónra. (Curt. I II . 21.) Ipsam fortunam verebatur, nec 
iniuria ex his, quae tribuisset sibi, quam mutabilis esset reputabat: 
Még a szerencsétől is retteg vala s eddigi kedvezményeiből nem alapta
lanul változandóságát következtéié. 

b) okádó s magyarázó mondat. 
(Nep. Epam. 5.) Idem ille Meneclides quum huic obiiceret, 

quod liberos non haberet neque uxorem duxisset: Midőn más alkalom
mal szemére vétó Meneclides gyermektelenséget s nötlenségét. (Caes. 
B. G. II. 1.) Coniurandi has esse causas: primum quod vererentur, 
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ne ad eos exercitus noster adduceretur : Az összeesküvésnek okai 
a következők: először a rettegés, hogy — 

c) Czélzatos és következményes mondat. 
(Nep. Epam. 8.) Sua opera factum contenderent, ut légi non 

obedirent: Hárítsák rá törvényszegésüket.- (Cic. Rosc. Am. 34.J Ve-
reor ne ita hunc videar voluisse sérvare, ut tibi omnino non peper-
cerim: Szeretném annak látszatát elkerülni, mintha én csak is a te 
rovásodra akarnám védettemet fölmentetni. (Tac. Ann. I. 9.) Non 
aliud remedium • fuisse, quam ut db uno regeretur: nem volt más or
vosság, mint az egyeduralom (monarchia.). (Sall. Jug. 38:) Munitio 
quam uti defenderet acceperat: A védelmére bízott sáncz. 

d) Kérdő mondatok. 
(Caes. B. G. II. 22.) Quid in quaque parte opus esset provideri 

non poterat: a részletes intézkedés merő lehetlenség vala. (SalL Jug. 
30.) Postquam res in Africa gestas quoque modo actae forent fáma 
divolgavit: Miután az afrikai események s azoknak lefolyása köz
hírré lőnek. (Cic. Verr. IV. 12.) Nemo quaereret quanti essent:- Senki 
sem kérdezősködnék értékök után. 

e) Accusativus cum infinitivo. 
(Sall. Jug. 31.) Inpune quae lubetfacere id est regem esse: A 

királyság önkény felelősség nélkül. (Cic. Arch. 6.) Ego verő fateor 
me his studiis vsse deditum: Valóban én magamat ezen tanulmányok 
hívének vallom. . . 

12. §. Ezen rovat alá tartozik a két nyelvnek abbeli eltérése, 
hogy a latin pár eseten kivűl,. minők : agricola, homieida, pontifexy 

anguipes, armiger, stb. nem képez összetett főneveket; míg a magyar
ban ezeknek, mint a takarékosság s gördülékenység tényezőinek, 
igen tág s fontos szerepkör jutott osztályrészül. Tudnunk kell tehát, 
miként jár el a latin ott, a höl mi összetett főnévvel fejezünk ki va
lamely fogalmat. 

Ez háromféle módon történik. 
1. Attributiv viszony által. Multa tela : nyilzápor (Liv. II. 

10.) Nocturnus visus: álomlátás (Just. I. 7.) , R0 

2. Birtokviszony által. Praedarum acfurtorum receptrix -: orgaz
da. (Cic. Verr. IV.). Immunitás cunctarum rerum : általános teher
mentesség. (Just. XI. 1.) 

3. Az egybecsatlandó fogalmaknak mellérendelése által. Evén,*: 
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tus atque exitus rerum : végkimenet (Oic. Fam. VI. 1.) Temeritas él 
casus: vakeset (Cic. Div. II. 41.) 

Hogy az eddigi, csak is in nuce tárgyalt, főnévkezelési saját
ságokról látszanak-e tudomással bírni fordítóink, fedezhetünk-e fel 
művökben határozott elvet, mely munkálkodásuk közben vezette 
őket, hogy tehát öntudatosan fordítottak-e vagy nem, arra későb
ben felelünk, ha a beszédrészek tárgyalásával s a mondatok közti 
különbségek kifejtésével készen leendünk. 

II. Melléknévkezelési sajátságok. 

13. §. Az előbbi rovatban láttuk, hogy a melléknév néha 
kényszerűségből, máskor hatás kedvóért főnév helyett áll; épen 
ezen okokból gyakran főnév helyettesíti a melléknevet. Vannak t. i. 
szók a latinban, a melyek egyáltalában nem képezhetők mellékne
vekké ; ily esetekben vagy birtokviszonynyal, vagy mellérendeléssel 
vagy körülírással segít a nyelv e hiányon; pl. Testi és lelki tehet
ségek : facultates animi et corpioris. Fiatal erő: inventus ac vires. 
Lehetséges: quod esse, fieri, e/Jici potest. A mindenható Chrysogonus: 
Chrys. is qui plurimum potest (Cic. Rosc. Am. 13.) 

A latin különösen a hely, idő, kor s kedélyállapotnak jelölé
sére többszörte praedicativ kifejezést használ, miclön mi aclverbia-
lissal élünk; mint: (Caes. B. Gr. II. 1.) Crebri ad Caesarem rumores 
adferebantur: egymásután érkezek a hír, vagy e helyütt: egyik hír 
a másikat éré. (Liv. XXVIII. 12.) Hispánia pos'rema perdomita est: 
Hispánia utoljára hódola meg. (Sáli. Jug. 6.) Leoném primus ferire 
— Vojdisek fordításaként: Oroszlánt ö mint első ejtett el. 

E latin sajátság némely kifejezésekben már egészen megho-
nosúlt nyelvünkben; ilyenek különösen: „Elemér, a k i első érke
zek meg a kitűzött helyre" — „Bem, ki utolsó hagyá el a csata
tért", a magyaros ^elsőnek érkezek meg" — „utolsónak hagyá el" 
helyett; vagy pedig: Első vala Elemér — utolsó vala Bem, a ki — 

14. §. A hasonlítást illetőleg következő eltérések mutatkoz
nak a magyar s latin nyelv között. 

Ha valamely tárgy tulajdonságának szokottnál nagyobb fo
kát akarjuk jelölni, a magyar a most használtam kitételen kivűl 
még a következő fordulatokkal él: szerfölött, rendkivül, túlságos, 
pl. szertelen kemény hideg, nagy garázda, vagy euphemismussal: 
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kissé garázda ; a latin : opinione, iusto gravior hiems, moribus solu-
tior. (Nep. Them. 1.): Q,ui quum minus esset jprobatus parentibus, 
quod et liherius vivebat et rem familiarem neglegebat, a patre ex-
heredatus est: Nagg vásottsága s pazarlása miatt nagy mértékben el
játszó szüleinek hajlamát s atyja kitagadá őt. (A liherius vivebat 
egy Plautusnak vagy a vádló Cicerónak szájában nem volna más, 
mint: nagy korhely). (Cic. Cat.m. XVI.) Senectus est loquacior: Az 
öreg ember kissé fecsegő. 

14. §. A superlativust rendes alkalmazásán kivül mi is hasz
náljuk úgy, mint a. latin: a tulajdonságnaklegmagasb fokával bíró 
tárgyak egyikének jelölésére, mint: 0 legjobb barátom! — holott ezzel 
a legtöbb esetben nem a jók közt legjobbat, hanem egyikét a lég
jobbaknak értjük. A latin azonban e használatnak határait sokkal 
tovább terjesztette, mint a magyar; úgy hogy mi az ő superlati-
vusát a leggyakoribb esetben helyesen csak positivusszal s vala
mely fokozó határozóval (igen, nagyon, tetemesen) helyettesíthetjük; 
pl. (Nep. Them. 8.) Hic in navem escendit; quae quum tempestate 
maxima Naxum ferretur — ezt Schiefner ekként fordítja: „Itt ha
jóra szállott; midőn ez a leghevesh szélvész által Naxos felé vitet
nék" e helyett : Midőn azonban ezt a szörnyű ( = igen nagy) vi
har Naxos felé ragadá. 

Egyáltalában az ilyszerü superlativusok fordításánál kissé 
több gonddal kellene eljárnunk; mert épen e tér az, a hol nem 
egy velős magyar kifejezés áll aequivalensűl rendelkezésünkre. (Cic. 
Rosc. Am. 31.) Quum viderent ülos aonplissimam peeuniam possidere, 
hunc in summa mendicitate esse: ha ellenfeleinket a tömérdek vagyon 
birtokában, védettemet pedig koldusbotra jutva látnák. (Cic. Rosc. 
A. 12.) Hominem longe audacissimum nuper habuimus in civitate 
et insanissimum': Volt itt államunkban nem rég egy mód nélkül vak
merő ember, valódi'őrjöngő. (Sall. Jug. 31.) Homines sceleratissumi: 
czégéres gonosztevők. Maxima hominum multitudo : tenger nép. Simil-
limus patr i : szakasztott mása atyjának. Vir honestissimus : tetőtől 
talpig becsületes ember. Injima plebs: csőcselék. Stultissima locutus: 
badarabbnál badarabb dolgokat beszélt, stb. 

15. §.'Megemlítendő még a quisque névmással álló superlativus-
nak megfelelő magyar kifejezés : mendtöl — annál comparativussal, 
vagy épen, főleg, különösen akár superlativussal, akár positivussal; 
pl. (Cic. Fin. II. 25.) Optimum quidque rarissimum esi : mennél jobb. 



152 SZAKVAS GÁBOE 

(valami), annál ritkább, Vagy : épen a jó ritka. (Cic. Lael. 19.) 
Veterrima quaeque esse debent svavissima — Fábián így fordítja: 
„Annak, a mi igen régi, legkedvesebbnek kell lenni* e helyett: 
Mendtöl régibb az (a barátság), annál kedvesebbnek kell lennie— 
vagy : épen a legrégibbnek kell legkedvesebbnek lennie. 

• 
III. Névmáskezelési sajátságok. 

1. A személyes névmás. 
16. §. Nyelvünk a latinnal nagyobbára egy úton jár a személyes 

névmás alkalmazásában ; ha az t. i. alanyul áll, monnó nyelv elhall
gatja, s csak is ellentét vagy nyomaték alkalmával fejezi ki. 

Figyelemre méltó eltérés mutatkozik azonban a viszonyított 
beszédben; s itt sem mi, sem más európai nyelvek nem képesek 
utánozni a latinnak azon irigylendő szabatosságát, melyet a refle
xív s személyes névmásoknak olyszerü kezelésében tanúsít, hogy 
az előbbivel az idézett, nagyobb részt tehát a beszélő alanyt, az 
utóbbival pedig valamely más személyt jelöl. E sajátság hiányában 
nyelvünk kénytelen ily esetekben az utóbb említett névmást sze
mélynévvel helyettesíteni; mint : (Caes. B. Gr. I. 34.) Ei legationi 
Ariovistus respondit: Si quid ipsi a Caesaré opus esset, sese ad eum 
venturum fuisse ; si quid itte se velit, illum ad se venire opportere: 
A követségnek e választ adá Ariovistus : Ha neki volna szüksége 
valamire Caesartól, ö ment volna Caesarhoz ; ha Caesar kíván tőle 
valamit, úgy Caesarnak keli hozzá jönnie. 

z. A b i r t o k o s n e v m a s . 
17. §. A latin a birtokos használatában azon szempontból 

indul ki, hogy minden tárgy, hacsak annak birtokosa határozottan 
nincs megemlítve, kivétel nélkül az idézett alanynak tulajdona; 
ennélfogva egészen úgy, miként a személyest, csupán ellentét s 
nyomaték esetében teszi k i ; itt tehát már a magyartól eltérést tün
tet fel; mi ugyanis mindannyiszor, valahányszor tudva van a tárgy 
birtokosa, e viszonyt ki is szoktuk fejezni; pl. (Cic. Rosc. Am. XIV.) 
Incredibile est mortem oblatam esse patri a filio : hihetetlen dolog, 
hogy a fiú apját megölte. 

A viszonyított beszédben egymással ellentétben álló suus s 
eius vagy eorum birtokosok közöl az egyiket szabatosság kedvéért 
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epén úgy, mint fentebb, személynévéi kell helyettesítenünk; mint: 
(Nep. Miit. 4.) Se hostem esse Atheniensibus, quod eorum auxilio 
Iones Sardis expugnassent suaque praesidia interfecissent : 0 ellen
sége az athenaeieknek, mivel az ö aegélyökkel vették be az ionok 
Sardest s konczolták fel a perzsa helyőrséget. 

3. A m u t a t ó n é v m á s . 

Hic. 
18. §. Ismert jelentménye: ez vagy ilyen; ezenkivül rdég 

használatos a következő érteményekben: miénk (a mi — ) , a kérdé
ses, illető, szóbanlevö, említett; pl. (Nep.Pel. 1.) In quibus Pelopidas 
hic pulsus patria carebat: ezek közt vala a mi Pelopidas«m& is, a 
ki számüzöttül külföldön él vala — Czuczornál : „Közöttök ezen 
Pelopidas is hazájából kivettetve élt." (Cic. Verr. IV. 2.) lile Mum-
mius hunc marmoreum Cupidinem non attigit : egy Mummius nem 
mert a szóbanlevö márvány Cupidohoz nyúlni. (Cic. Verr. IV. 3.) 
Item ante hos deos erant arulae : e két isten előtt állnak vala oltá-
rocskák. 

4. A d e t e r m i n a t i v n é v m á s o k . 

Ipse. 
19. §. Minden egyes nyelvnek megvannak a maga próba-kövei, 

a melyekből első tekintetre felismerheti a maga emberét; a magyar
ban ily próbakővül legtöbbet szokták emlegetni az obiectiv s sub-
iectiv ragozást, habár ennél sokkal keményebb dió az igekötőknek 
kezelése. Annyi s biztosabbnál biztosabb próbaköve azonban alig 
van valamely nyelvnek, mint a latinnak; itt képesek vagyunk egyes 
szókból, a melyeket akár találomra választhatunk ki, megitólni, minő 
készültséggel rendelkezik, mily tájékozottsággal bír a fordítói. Ezen 
szók közé tartozik az ipse névmás is. Egész serege lappang alatta 
a maga névmásból folyó rokon jelentményeknek, melyeknek elha
nyagolása vagy helyén kivül való alkalmazása egyként zavaró ha
tást gyakorol a kerekdedségre, világosságra s szabatosságra. 

Vegyük fel például Cicerónak az ameriai Roscius mellett 
tartott beszédét, s vizsgáljuk, hány különféle árnyalatot fedez a 
benne eléforduló ipse névmás. 

(VI. 17.) Hic autem nuper se ad eum lanistam contulit, qui-* 
que ante hanc pugnam tiro esset, facile ipsum magistrum scelere, 
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audaciaque superavit: — s habár az említett támadó csata előtt 
még inaskodott vala, bűnös vakmerőségben csakhamar felülmúlta 
saját mesterét. ; 

(VII. 18.) Spero ex hoc ipso non esse obscurum ad quem sus-
picio maleficii pertineat: Úgy hiszem, már ez az egy körülmény is 
világossá teszi, kire esik a gaztett gyanúja. 

(IX. 25.). Statim Chrysogonus ipse ad eos accedit: Chrysogo-
nus haladék nélkül személyesen meglátogatja őket. 

(X. 28.) Ita loqui homines: ipso nomine parricidii főre ut Kic 
nullo negotio tolleretur: A mi embereink t. i. í^y okoskodtak : Ez 
a puszta szó „atyagyilkosság" elég leszen, hogy könnyű szerrel láb 
alól eltegyük. 

(XV. 44.) Vides, Eruci, quantum distet argumentatio tua ab 
re ipsa atque a veritate: Látod, Erucius, mily távol jár a te bizo
nyításod a valódi tényállástól s az igazságtól. 

(XVII. 48.) Permultos et ego növi, qui ipsi incensi sünt stú
dió, quod ad agrum colendum adtinet : Magam is ismerek, igen 
sokat, a kik onszántokból s nagy buzgalommal foglalkoznak a gaz
dálkodással. 

(XXII. 63.) Reclamitat istius módi suspicionibus ipsa natura: 
Maga a természet is tiltakozik az efféle gyanúsítások ellen. 

(XXIX. 82.) Si quid est, quod ad testes reservet, ibi quoque 
nos, ut in ipsa causa, paratiores reperiet, quam putabat: Különben, • 
ha még némi dolgot a tanúvallomásra tartogatna fel, ott is, ép úgy, 
mint a tulajdonképi tárgyalásnál, sokkal készültebbeknek fog ta
lálni bennünket, mint álmodta volna. 

(XXXVI. 102.) Ex ipsa caede volucrem nuntium Ameriam 
ad socium atque magistrum suum misit: Nyomban (közvetetlenül) 
a gyilkosság után egy hírvivőt futtat lóhalálában Ameriába czin-
kostársához és mesteréhez. 

(XXXVIII. 111.) Quibus in rebus ipsi interessé non possu-
mus: Azon ügyekben, melyekben magunk személye se n jelen nem 
lehetünk. 

Idem. 

Helyes fordítása a benne rejlő különféle jelentményeknél 
fogva nem kevesebb figyelmet követel, mint az előbbié. Magyar, 
aequivalensei a hely minőségi szerént, a melyben áll, különbözők: 



LATINOSSÁGOK. . 155 

ugyanaz, egy és ugyanaz, épen olyan; is, egyszersmind, hasonlóké
pen, egyként; mégis, mindamellett; ellenben; azonos, azonosság; pl. 

(Nep. Ages. 7.) Domo eadem fűit contentus, qua Eurystbenes 
progenitor maiorum suorum fuerat usus : Ep oly (egyszerű) házzal 
megelégedék, minő elődeinek ősapjáé, Eurysthenesé vala. 
• (Liv. II. 2.) Dieere deinde incipientem primores civitatis cir-

cumsistunt, eadem multis precibus orant : A mint aztán beszélni 
kezd, az előkelő polgárok körülfogják s szintén hathatós szavak
kal kérik őt. 

(Nep. Miit. 7.) Post hoc. proelium classem septuaginta navium 
Athenienses eidem Miltiadi dederunt : E csata után az athenaeiek 
újra hetven hajónyi hajóhadat bízának Miltiadesre. 

(Nep. Con. 2.) Itaque contulit se ad Pharnabazum, satrapem 
loniae et Lydiae, eundemque generum regis et propinquum : Elméne 
tehát Pharnabazushoz, Ionia s Lydia helytartójához, a ki egyszers
mind a királynak veje s rokona vala. 

(Liv. II. 2.) Consul timens, ne postmodum privato sibi eadem 
illa cum bonorum amissione acciderent: A consul tartván tőle, hogy 
ha utóbb magánéletbe vonuland, ez mégis be fog következni, s 
hozzá még jószágát is elvesztheti. 

(Nep. Eum. 13.) Nemo Eumene vivő rex apellatus est, sed 
praefectus; eidem post huius occasum statim regium nomen sumpse-
runt: Eumenes életében egyiköket sem nevezek királynak; halála 
után ellenben rögtön királyi czímet vevének föl. 

(Nep. Praef. 3.) Hi si didicerint, non eadem omnibus esse ho-
nesta atqueturpia: Ha az ily emberek megjegyzik maguknak, hogy 
a becsület és gyalázat fogalma nem minden népnél azonos. 

. 

IT. Igekezelési sajátságok. 
20. §. Az igékre vonatkozó diíferentiák nyelvünk és a latin 

közt nem csak hogy jóval számosabbak, mint akármelyik beszéd
részé, hanem sokkal fontosabbak is. Tudvalevőleg az állítmány a 
mondatnak lelke, veleje; az itt elkövetett tévedés tehát csak első 
szemét fogja képezni a botlások szakadatlan lánczának; fontosab
bak azonkivül, mert épen a Intin igék sajátságos alkalmazásának 
szolgai utánzásából szivárgott át a legtöbb latinosság nyelvünkbe. 
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\. Az i g é k a l a k j a. 

Bármit mondjanak is az ellentáborban, az az egy elvitázha-
tatlan marad, hogy a magyar embernek nyelve s füle nem igen 
tud megbarátkozni a szenvedő alakkal. Nem szólok itt asszonyaink
ról, gyermekeinkről, nem azon férfi tagjairól népünknek, kiket 
nem rontott el az iskolai levegő; magokat a literátus embereket 
hívom fel tanúknak, s kérdezem, szoktak-e a mindennapi életben, 
közönséges társalgás közben, midőn nem reflectálva beszélnek, ha
nem öntudatlanul öltöztetik alakba gondolataikat, szoktak-e szen
vedő alakkal élni ? Nem. Én legalább régóta figyelemmel kísérem 
különösen diákos uraink beszédét, de a szenvedő alakot csak nagy 
ritkán veszik ajkokra. „Mit adtak tegnap a színházban? Jól ját
szottak-e? Hát a képviselőházból mit hallani? Sok mindenfélét 
beszélnek, úgy mondják, hogy elfogják napolni." Ezek mind eről
tetés nélkül, oly könnyen, oly természetesen folynak, s ép ezáltal 
erős bizonyítékául szolgálnak föntebbi állításomnak. 

'A latin azonban kiváló előszeretetet tanúsít különösen némely 
kifejezéseiben a szenvedő alak iránt; narratur, itur, ventum est a 
legszokottabb s egészen a latin nyelv szellemében használt kitéte
lek. Hanem hagyjuk is meg neki e sajátságát s ne akarjuk ráerő
szakolni nyelvünkre, úgy a mint teszik azt fordítók és nem fordítók, 
mégpedig olymértékben, hogy szinte már ijesztő kezd lenni. „Mon
datik, öletik, legyőzetik" még csak hagyján; hanem már ilyenek is 
lábra • kezdenek kapni: „tudatik, lakatik, járatik"; sőt ez utóbbi 
már meg is honosúlt e kitételben: „jövőre akként járassák el!u Az 
első lépés meg van téve, a többi magától következik; s egyszer csak 
arra ébredünk majd fel, hogy a mi fölött még most mint csodadol
gon elmosolyogjuk magunkat, egyedüli, általánosan elfogadott s 
kedvelt kifejezés lesz. 

Hogy mennyire nem veszik figyelembe fordítóink e sajátság-
beli különbséget, tanúskodnak róla a következő példák. 

Czuczor (Nep. Arist. 3.) „Mennyi pénzzel járuljon minden köz
társaság a mezei seregek kiállításához, Aristidesre bízatott, hogy 
vesse ki. ítélete szerint évenként négyszáz hatvan talentum adatott 
Delusba, de utóbb e pénz mind Athenaebe vitetett." 

Télfy (Agr. 12.) „Némelyek azt hiszik, hogy a gyöngyhalá-
szoknak hiányzik a jártasság; mert a vörös tengerben élve és le-
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helve szakittatnak el a szirtekről, Britanniában pedig úgy szedetnek 
össze, a mint kivettetnek. (13) Népek meghódíttattak, királyok elfo
gattak s Vespasian kijelentetett a végzet által." 

„Parisjelien két nagyobbszerü támadás intéztetett, de az ered
mény koránt sem volt olyan, a minő váratott. A kormánycsapatok 
a fölkelők által visszaverettek. Tegnap a támadás a déli erődök el
len megnyittatott, de a fölkelők által ismét visszavettetett, s e két
szeri kudarcz Thierst annyira lehangolta volna, hogy újabb táma
dásról nem akar tudni." {Magy. Újság vezérczikkének kezdete, ' 
apr. 15-én.) 

21. §. Az általános alanyt a szenvedő alakon kívül nem rit
kán a cselekvő egyes második személyivel jelöli a latin nyelv; a 
magyarban azonban ez kissé szokatlan s azért hibául kell felrónunk 
fordítóinknak, ha azt különösen elbeszélésekben szolgamódon utá
nozzák ; mint: (Germ. 14.) „Restségnek és tunyaságnak tartatik 
izzadással keresni, mit vérrel szerezhetsz... Urat és szolgát a neve
lésnek semmi fénye által meg nem különböztethetz.u (Germ. XX, 
Télfy.) 

22. §. A latinnak nincsenek reflexiv igéi. E hiányon kétféle 
módon segít: vagy a reflexiv névmás közvetítése által pótolja, vagy 
többszörte a szenvedő alakkal fejezi k i ; pl. (Tac. Germ. 22.) Statim e 
somno lavantur: Alvás után nyomban megfürdenek. (Sall. Jug. 13.) 
Fáma tanti facinoris per omnem Africam brevi divolgatur : E ször
nyű tett híre csakhamar elterjed egész Afrikában. (Tac. Germ. 1.) 
Rhenus septemtrionali Oceano miscetur: A Rhenus az éjszaki ten
gerbe ömlik (vegyül). 

A fordítók nem ugyan minden, de nagyon sok esetben botla
nak e szabály ellen világos jeléül annak, hogy valamint egyéb, 
úgy eme sajátságát sem ismerik a latinnak; különben a szenvedő 
alatt lappangó reflexiv kifejezést nem fordítanák szenvedővel; mint 
(Czuczor. Nep. Them. 2.) Qua celeriter effecta primum Corcyraeos 
fregit: Melyek gyorsan elkészíttetvén, először is a corcyrabelieket 
törte meg — elkészülvén helyett. (Schiefner. Nep. Cim. 2.) Tali 
modo custodia liberatus Cimon celeriter ad principatum pervenit: 
Ilykép fogságából kiszabadítva, Cimon gyorsan elsőségre vergődött 
— kiszabadulván helyett. (Vojdisek. Sall. Jug. 54.) Quae negotia 
multo magis quam proelium male pugnatum ab suis regem terre-
bant; quippe cui spes omnis in fuga sita erat, sequi cogebatur: Ily 
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eljárás a királyt sokkal inkább ijészté meg, mint az emberei által 
elvesztett csat?,; mert minden reménysége a futásban lévén, most 
követni kényszeríttetett — kényszerül vala helyett. 

28. §. Az újabb nyelvek s velők a magyar is, ama viszony kife
jezésére, mely az alany és a cselekvés közt létezik, bizonyos, az úgy
nevezett módozati segédigéket használja ; a latin ellenben e viszonyt, 
nagyobb részt figyelem kivűl hagyja s a cselekvést egyszerűen 
mint tényt állítja olvasójának szeme elé; pl. Kecsegtetem magamat 
a reménynyel, hogy barátságunk emléke örökké élni fog: Amicitiae 
nostrae memóriám spero sempiternam főre. 

Ezen segédigék, melyek a latinban, közönségesen elhallgatva 
az egyszerű ige alatt rejtve vannak, melyeket azonban a magok 
helyén fordításunkban alkalmaznunk kell, a következők: hat, tet, 
kell, akar, mer, érez, szeret, enged, tud, bír, (meg)tanúl, lát s ha
sonlók. 

(Cic. Tusc. I. 38.) Non deterret sapientem mors, quominus suis 
consulat: A bölcset nem képes elriasztani a halál övéinek gondos
kodásától. 

(Nep. Cim. 4.) Complures pauperes mortuos suo sumptu extulit: 
Igen sok szegény halottat saját költségén temettető el. 

(Cic. Verr. IV. 11.) Laudatum etiam vos quemquam venitis: 
S még ti merészkedtek valakinek dicséretével eléállni ? 

(Cic. Verr. IV. 4.) Tot praetores, tot consules in Sicilia fuerunt, 
tot homines cuiusque módi, non loquor de integris, innocentibus, re-
ligiosis, tot cupidi, tot improbi, tot audaces: Annyi praetor volt Si- . 
cihában, annyi consul, annyi mindenféle ember, a becsületeseket, 
önzésteleneket, lelkismereteseket nem is szükség említenem, hanem 
annyi haszonleső, gézengúz, orczátlan. 

(Just. V. 8.) Sic defletae urbi hostes superveniunt, et obsidi-
one circumdata obsessos fame urguent: A már előre megsiratott vá
rosra rájön az ellenség, ostromzár alá veszi s ki akarja éheztetni. 

(Cic. Rosc. XVIII . 52.) Audio; nunc dicis aliquid quod ad 
rem pertineat: Ezt már szeretem hallani; most legalább olyasmit 
mondasz, a mi a tárgyhoz tartozik. 

(Cert. III. 32.) Et praeteritae fortunae fastigium capio et prae-
sentis iugum páti possum: A mit egy részről fel tudom fogni egykori 
szerencsém nagyságát, úgy másrészről képes vagyok elviselni mos
tani sorsomnak terhét. -
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(Caes. B. G. I. 8.) Helvetii ea spe deiecti ratibus compluribus 
factis.: A helveták e reményükben csalatva erezvén (látván) mago
kat, nagy számúHutajokat készítenek. 

2. A z ö s s z e t e t t i g é k . 

24. §. A praepositiók közöl némelyek igékkel egybekötve a 
mellett, hogy a cselekvést a bennök rejlő értelem szerént módosítják, 
azonkivűl még többször oly erőt kölcsönöznek az igének, melyet a 
magyarban csak superlativ jelentményü batárzókkal fejezhetünk 
ki. E praepositiók különösen per, con, de, ex, prae, ante. 

(Nep. Alc. 5.) (Lticed&emonü) pertimuerunt, ne (Alcibiades) ab 
ipsis descisceret et .cum suis in gratiam rediret: A lacedaemoniak 
nagyon tártának Alcibiadestöl, hogy tőlök elpártol s hazája fiaival 
kibékül. 

(Nep. Paus. 4.) Adulescentulus vincla epistulae laxavit, signo-
que detracto cognovit, si perhdisset, sibi esse pereundum: Az ifjú 
a levélzsinórt megtágítá, a pöcsétet lefejté és tartalmából megérté, 
hogy ha azt rendeltetése helyére elviendi, vesznie kell. 

(Caes. B. Civ. III. 87.) Hunc esse exercitum, qui Galliam Ger-
maniamque devicerit : Ez az a hadsereg, mely (teljesen legyözé =) 
meghódítá Galliát s Germaniát. 

(Caes. B. Gall. VII. 21.) Conclamat omnismultitudo: Az egész 
tömeg hangos tetszésnyilatkozatban tör ki. 

(Caes. B. Civ. III. 87.) Jam animo victoriam praecipiebant: 
Már előre beleképzelik vala magokat a győzelembe. 

25. §. A magyar nyelv az összetett igék kezelésében több oly 
sajátságot tud felmutatni, melynek aequivalense a latinban néha 
egészen más téren keresendő. 

Az igekötők megkettőzése a cselekvésnek koronként való be
állását vagy is gyakoriságát, ismétlődését fejezi k i ; e szerént tehát 
ugyanazon erőnek felel meg, melynek képviselői a latinban: ali-
qvando, interdum, identidem ; saepe ; creber, frequens ; modo-modo, 
alias-alias; továbbá az imperfectum; mint: El-• elpanaszkodott, hogy 
az emberek minden egyéb esetben nagyobb buzgalmat tanúsíta
nak : Saepe querebatur, quod omnibus in rebus homines diligenti-
ores essent. (Cic. Lael. XVII. 62.) Betorquet oculos saepe ad hanc 
urbem: hátra—hátratekint a városra. (Cic. Cat. II. 2.) . . . E csata 
elbízottá tévé a helvetákat s nagy vakmerően meg-megállának : 
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Quo proelio sublati Helvetii audacius suhsistere nonnunquam coepe-
runt. (Caes. B. G. I. 15.) Az ellenséges lovasság vissza-visszavo-
núl az erdőbe övéihez s meg-megtámadja onnan a mieinket: Hos-
tium equites se identidem in silvas ad suos recipiunt ac rursus ex 
silva in nostros impetum faciunt. (Caes. B. G. II. 19.) Az ostromzár 
alatt fel-felgyújtá vagy szét-s'zétrombolá Antigonusnak hadi kész
leteit : In hac conclusione apparatum Antigoni alias incendit alias 
disiecit. (Nep. Eum. 5.) 

3. I d ő b e l i k ü l ö n b s é g e k . 

26. §. Az igeidők helyes kezelése még azon nyelvekben is, 
melyekben az egyes időalakok már rég meghatározvák, legbonyo
lultabb, legnehezebb részét képezi a syntaxisnak; mi azonban még 
azzal sem vagyunk tisztában, hogy melyik időalak minő időfogal
mat pótol; ennélfogva nem is állhatunk elé valami rendkivüli kö
vetelésekkel. Egyet mindamellett méltán megvártunk volna fordító
inktól, a következetességet, azt, hogy az egyes időalakok tekinte
tében megállapodásra jussanak; s ha egyszer meggyőződésök egyik 
vagy másik időalak mellett nyilatkozott, ahhoz hívek is maradja
nak ; s ne tanúsítsanak oly csodálatos következetlenséget, hogy a 
két egymás mellett álló, úgynevezett egyszerű jövőnek egyikét írni 
fog, a másikát már irand, a futurum exactumot pedig ismét irand, 
majd irandott, majd pedig írni fogott vagy irandani fogott alakkal 
jelöljék s mindezt egy két sorban. 

•Itt a kérdés tüzetes tárgyalásába nem bocsátkozhatunk s elég
nek tartjuk a latin időknek magyar aequivalenseit egyszerűen fel
sorolni. 

1. Praesens: scribo = írok. A két alak a 3. pont alatti megszorí
tással egymást tökéletesen, minden esetben födözi.. 

2. Imperfectum: scribebam =z írok vala. A latin alak tágabb 
körű, mint a magyar; mert a frequentativ múltat is magában 
foglalja. 

3. Perfectum-aoristus: scripsiz— írtam, irék. A latin perfectum 
szélesebb körű a magyarnál, a mennyiben a gnomicus mondatokra 
is kiterjed, míg a magyar ez esetben inkább a praesenshez szít. 

4. Plusauamperfectum: scripseram = írtam vala v. volt. Alkal
mazásuk egészen egyező. 

5. Futurum simpleoc: scribam=: írni fogok. 
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6. Futurum exactum : scrvpsero = irandok. A latin ismét na
gyobb körben mozog, mint a magyar; kiterjeszkedik t. i. az utó-
idejű cselekvésekre s olyszerű fő mondatokra is, melyekben a mű
ködést határozottan bekövetkezőnek jelentjük k i : a magyar az 
utóbbi esetben kivétel nélkül, az előbbiben inkább az egyszerű 
jövőt használja. 

4. M ó d b e l i k ü l ö n b s é g e k . 

211. §. I. A magyarban indicativus, a latinban coniuncti-
vus áll. 

1) A subiectiv-okádó mondatokban. 
(Caes. B. G. I. 11.) Haedui, quum se suaque ab iis defendere 

non possent, legatos ad Caesarem mittunt auxilium rogatum: Mint
hogy a haeduok ellenökben személyüket s birtokukat megvédeni 
képteleneknek érzik vala magokat, segélykérő követséget indítanak 
Caesarhoz. 

(Caes. B. G.I. 16.) Graviter eos accusat, quod tam propinquis 
hostibus ab iis non sublevetur: Komolyan megdorgálja őket, hogy 
az ellenség tőszomszédsága ellenére sem gyámolítják öt. 

(Cic. Verr. 27.) Rex, qui illum non nosset, sine ulla suspieione 
libentissime dedit: Minthogy a király őt nem ismeré, minden gya-
nakodás nélkül, a legnagyobb szívességgel átszolgáltatá neki. 

Nem helyeselhető latinosságok tehát a következők : 
Czuczornál (Nep. Miit. 7.) „Ex his Parum insulam quum ora-

tione reconcüiare non posset: Közölök midőn Parus szigetét szép 
szóval meg nem hajthatndu — e helyett : minthogy vissza nem térít* 
hété. (Them. 8.) „Lacedaenionii legatos Athenas miserunt, qui eum 
absentem accusarent, quod societatem cum rege Perse ad Graeciam 
opprimendam fecisset: A lacedaemonok követeket küldenek Athé* 
naebe, vádolni a távollevőt, hogy & perzsák királyával Graecia el
nyomására szövetkezett volna.u — e helyett : hogy a perzsa király-
lyal szövetkezett. 

2) Minőségi mondatokban. 
(Nep. Alc. 2.) Tanta erat commendatio oris atque orationis, 

Ut nemo ei dicendo posset resistere: Hangja, kiejtése, beszéde any-
nyira behízelgő vala, hogy egy szónok sem szállhata ki vele sorom
póba — Czuczornál : „Már külseje maga s beszédmódja annyira 
ajánlákj hogy szólása mindenkit magával ragadna." 

iSÍKLVTÜD, KÖZLEMÉNYEK X, 1 1 
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(Nep. Miit. 3.) Sic enim facillime putavit se Graeca lingua 
loquentes, qui Asiam incolerent, sub sua retenturum potestate, si 
amicis auis oppida tuenda tradidisset, quibus se oppresso nulla spes 
salutis relinqueretur ; Mert úgy gondola legkönnyebben hatalma 
alatt megtarthatni Ázsiának görög ajkú lakóit, ha a városok oltal
mát barátjaira bizandja, kiknek az ő buktával nem lehet reményök 
magok fentartására — Czuezornál: „Mert gondola, Ázsia lakosait, 
a görög nyelvvel élőket, úgy tarthatja meg legkönnyebben hatal
mában, ha oly barátira bízza a városok oltalmát, kiknek az ő veszte 
után, magok fentartásához reményök nem lehetne.11 

3) Időmondatokbanl 
(Nep. Miit. 3.) Hic quum crebrí adferrent nuntii male rem ge-

i-ere Dareum premique a Scythis, Miltiades hortatus est pontis 
custodes, ne a fortuna datam occasionem Graeciae liberandae di-
mitterent: Midőn ekközben hír hír ut&ajöve, hogy Dareus szeren
csétlenül harczol s a szittyák is szorongatják, Miltiades lelkesíteni 
kezdé a hídőrséget, ne szalaszszák el a Görögország megszabadí
tására kedvező alkalmat — Czuezornál : „Itt, midőn gyakran hoz
nák hirül, hogy Dárius szerencsétlen s szorongattatik a seythák-
tól; Miltiades inté a hídöröket, ne szalasztanák el a szerencsétől 
Graecia szabadítására nyújtott alkalmat." 

(Caes. B. Gr. I. 7.) Tamen, ut spatium intercedere posset, dum 
milites, quos imperaverat, convenirent, legatis respondit diem se ad 
deliberandum sumpturum: Hogy azonban időt nyerjen, míg újból 
szedett katonasága megérkezik, azt válaszolá a követeknek, hogy 
szándéka higgadtan megfontolni a dolgot — Szenczynél : „Mind
azáltal hogy időt nyerjen, míg a katonák, kiket szedetni parancsolt, 
összejönnének, válaszolá a követeknek, hogy meggondolja a dolgot." 

(Caes. B. G, VII. 36.) De obsessione non prius agendum con-
stituit, quam rem frumentariam expedisset: Az ostromzárolást nem 
szándékozék előbb foganatba venni, míg az élelmezésről nem inte'z-
kedendik — Szenczynél: „Föltéve magában, hogy annak köztábor-
latához előbb nem fog, mint az eleségről szorgoskodott volna.a — 
„A felizgatott tömeg a Szajnába fullasztott egy rendőrkómet, miután 
előbb e szerencsétlent elkínozta volna.11 (Ellenőr. 1871. 172. sz.) 

4) A félésféle kifejezésektől függő czélzatos mondatokban. 
(Caes. B. G. I. 39.) Se rem frumentariam, ut satis commode 

subportari posset, timere dicebant: Kijelenték abbeli aggodalmokat, 
4 
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hogy az élelemszállitás nem leszen könnyű — az összefüggés azonban 
egészen más fordulatot követel. 

(Caes. B. Q. II. 26.) Quo facto quum alius alii subsidium fer-
ret, neque timerent, ne aversi ab hoste circumvenirenUir, audacius 
resistere ac fortius pugnare coeperunt: Ekként egymást kölcsö
nösen támogatva, nem vala okuk rettegnij hogy az ellenség hátulról 
megtámadja — Szenczynél: „nem tartván, hogy hátulról az ellen
ségtől bekerítessenek." 

(Tae. Ann. I. 11.) Pa trés, quibus unus metus, si intettig ere vi-
derentur, in questus, lacrimas, vota effundi: A tanács tagjai egye
dül attól rettegének, hogy elárulhatják, hogy szívébe látnak — Mi
hálynál: „Kik csak attól féltek, nehogy őt érteni látszassanak.''1 

5) Indirect kérdésekben. 
(Cic. Rosc. Am. XXVII. 73.) Quaero, quo modo occiderit,: 

Csupán azt kérdem, mi módon ölte meg— Sárvárynál: „de az 
egyre mégis felkérlek, mondd meg, miként Ölte legyen meg.11 

(Nep. Hann. 11.) Quae iacta initio risum pugnantibus conci-
tarunt, neque, quare i&jieret, poterat intelligi: A dobálás kezdet
ben kaczajra indítá a harczosokat, s nem láthaták be, miért törté
nik ez — minthogy itt azonban a kérdő mondat főnévpótló, helye
sebben: czélját fel nemfoghaták, okát be nem láthaták •—• Czuczor-
nál: „mert okát, miért történt légyen, nem tudták." 

(Tac. Agr. 11.) Ceterum Britanniám qui mortales initio colue-
rint, parum compertum: Egyébiránt minő emberek voltak Britan
niának őslakói, nem igen lehetett kifürkészni — Télfynél: „Egyéb
iránt minő emberek lakták legyen eleinte Britanniát, kevéssé van 
tudva." 

„Mi legyen az arcz szépsége, e thémáról már könyveket írtak." 
(Főv. Lap. 1871. apr. 14.) 

„Mily természetűek lennének e megállapodások, arra nézve 
semmi bizonyost sem bírunk mondani." (Ellenőr 1871. 172. sz.) 

6) A viszonyított beszédben. Magától érthető azonban, hogy 
e szabály alól ki vannak zárva azon mondatok, melyek nyelvünk
ben már az oratio recta-ban is conjunctivus, vagy optativusban 
állanak. 

(Caes. B. G. 1.36.) Ád haec Ariovistus respondit: Jus esse 
belli, ut qui vicissent, iis quos vicissent, quemadmoduin vellent, im-
perarent; item populum Romanum victis non ad alterius praescri-

U * 
) 



164 SZARVAS GÁBOR. 

ptum sed ad suum arbitrium imperare consuesse. Si ipse populo Ro-
mano non praescriberet, quemadmodum suo iure uteretur, non opor-
tere sese a populo Romano in auo iure impediri. Haeduos sibi, quo-
niam belli fortunam tentassent et armis congressi ac svperati essent, 
stipendiarios esse factos: Ez üzenetre Áriovistus ekként válaszola: 
A hadjog szerént a győztes a legyőzöttel kénye-kedve szerént bán-
hatik el; a római nép sem szokott egy harmadik Ítéletére hajtani, ha
nem meghódoltjairól saját belátása szerént intézkedik. Ha tehát ő 
nem szabja Karómaiaknak, mily terjedelemben gyakorolják jogu
kat, a rómaiaknak sem szabad őt jogában korlátozniuk. A haeduok 
meg akarták kisérleni a hadi szerencsét, de nyílt csatában legyőzte 
őket s így adózóivá váltak. 

Hibás módkezelést tüntetnek fel tehát a következő s számta
lan más helyek: 

„Midőn Callistratus többek közt előhozta volna: „Gondol
nák meg az arcasok, mily polgárokat szült légyen ezen két város, 
kikről a többire is következtetést húzhatnának." (Czuczor. Nep. 
Epam. 6.) 

„Emlékezem, miként szokta beszélni, hogy ő első ifjúságá
ban a bölcsészet tanulmányát hevesebben élvezte volna." (Télfy. 
Tac. Agr. 4.) 

„Fabricius csodálkozott azon, hogy Cineástól azt hallotta lé
gyen, van Athenaeben egy ember." Fábián (Cato. 13.) 

Hogy a magyar a kijelentő hogy-os mondatokban, követke
zőleg, hogy az oratio obliquában sem alanyi, hanem tárgyi szem
pontból fejezi ki a cselekvéseket, hogy tehát indicativusi, nem pe
dig conjunctivust használ, annak erős bizonyítéka a romlatlan, egész
séges népnyelv. 

„Csudálkozom drága kincsem dolgodon; 
Másnak adtad hűségedet, úgy hallom ? 

„Az éjjel álmomba arról álmodoztam: 
A bihari kertbe hat lovat hajtottam; 
üiaesem es ott vot, az ekét tartotta. 
Minden fordulásba egy pár csókot ada.li 

„Az inas elbeszélli, hogy Ő az este mijén későn jött haza, s 
az erdőn egy setét árokba látott egy félsinges emberkét, a ki egyik 
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ágról a másikra szökdösött, fonalat matollált s mind azt dúdolgatta. 
(Kriza. Vadrózsák.) 

S a nép e nemű mondatokban, a mennyire eddig megfigyel
tem, csak nagy ritkán veazi ajkára a coniunctivust; s ezt is csu
pán oly esetekben, midőn erős kétségét vagy még inkább az állí
tás hihetetlenségét akarja vele hangsúlyozni; mint: 

— Hogy farkast láttak volna itt a vidéken; igaz-e atyafi ? 
— Úgy beszélik, hogy ott járt volna az erdöszélen. 
Itt mind a kérdésben, mind a feleletben erős vonásokban ben-

fekszik & „nem hiszem." 
Nézetem szerént tehát idegen nyomot taposnak lapjaink, s el

járások nem helyeselhető, hogy pár év óta, de legkivált az utóbbi 
időben annyira fel kezdik kapni az efféle idegenszerűségeket: „Bécsi 
lapok biztos hírként említik, hogy a király fővárosunkba érkeznék, 
itt azonban csak néhány napot töltene, hanem Gödöllőre rándulna/' 

„Mint hírlik, Asniéresnél a.versaillesi csapatokból 3000 em
ber elvágatott volna/ (P. Napló. 1871. apr. 14). 

i,A Kr. Z. azon hírt kapta^ hogy a párisi gr. koronaörökős 
lenne/ (Bef. 1871. apr. 14.) 

„A rendőrségnek tudomására esett, hogy tömeges demonstrá-
tiót terveznek, melynek folytán a király erélyes intézkedéseket 
fogna elrendelni/ (P. Napló. apr. 14.) 

„A Times szerint 3000 kormányi csapat foglyul megadta volna 
magát a felkelőknek." (P. Napló. apr. 15.) 

„A Dunafejedelemségek elfoglalása csak a végső esetben tör-
tennék meg/ (u. o.) 

28. §. II. A magyarban coniunctivus, a latinban subiun-
ctivus. 

E különbség oly czélzatos mondatokban áll be, mélyek egy 
múlt idejű mondatoknak vonzatai; pl. (Caes. B. Gr. I. 34.) Quamob-
rem piacúit ei, ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postu-
larent, uti aliquem locum médium utriusque colloquio deligeret: El
határozd tehát, hogy követséget küld Ariovistushoz azon felszólítás
sal, hogy jelöljön ki mindkettejüktől egyenlő távolságnyira vala
mely helyet értekezletül. 

Latinosságot árul el tehát ily esetekben az optativus alkalma
zása a magyarban, mint: 

Szenczy (Caes. B. G. I. 42.) „Caesar legtanácsosabbnak vélte 
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a tizedik legiobeli katonákat azokra felültetni, hogy minél biztosabb 
védőrei lennének* — legyenek helyett. 

Czuczor (Nep. Them. 4.) „Themistocles szolgáját a királyhoz 
küldé, ki tudtára adná az Ő nevében" — tudtára adja helyett. 

Fábián (Cic.) „Kérnélek, a miket akadémiánk számára szer
zel, minél előbb küldenéd megil — küldd meg helyett. 

„Arról volt szó, hogy a bajok beavatkozássaUmwéiefc-e elmel-
lőzendők." (P. Napló. apr. í 5.) 

29. §. III. A magyarbán optativus, a latinban coniunctivus. 
Oly óhajtó, kétkedő, föltétes s megengedő mondatokban, me

lyek lehetőséget tartalmaznak. 
(Cic. Att. 4. 16.) Utinam conata efficere possim: Oh bár meg

valósíthatnám tervemet! 
(Cat. I. 9.) Quamquam quid loquor ? Te ut ulla res frangot; 

tu ut umquam te corrigas; tu ut ullam fugám meditere; tu ut exsi-
lium cogitesf Utinam tibi istam mentem di immortales duint!: De 
mit is beszélek? Téged rendíthetne meg valami; te javulhatnál meg; 
te gondolnál menekülésre; neked jutna eszedbe a számkivetés ? Oh 
bár beléd sugallaná isten lelke e gondolatot! 

(Cic. Cat. I. 8.) Haec si tecum patria loquatur, nonne impe-
trare debeat: Ha tehát így szólna hozzád a haza, ugy-e bár telje
sülnie kellene kérésének ? 

(Cic. Off. I. 24.) Sünt qui, quod sentiunt, etsi optimum sit, ta-
men invidiae metu non audent dicere: Vannak emberek, a kik 
gyülölségtől tartva, nézetöket, ha mindjárt a leghelyesebb volna is, 
nem merik kimondani. 

ő. A p a r t i c i p i u m o k . 

30. §. A participiumok mind a latin, főleg azonban a magyar 
nyelv háztartásának legfontosabb tényezőit képezik; úgy hogy al
kalmazásuknak tüzetes,[részletekig beható kifejtése maga több ívnyi 
kötetet tenne ki. Itt tehát csak a leglényegesebb sajátságokat s 
differentiákat soroljuk fel. 

Említve volt fentebb, hogy a latin aránylag nagyon kevés 
verbal főnévvel rendelkezik; láttuk továbbá, hogy ezeknek nagy 
részét az igének névi alakjaival pótolja, névszerént az infinitivus-
sal, gerundiumokkal; ehhez járul még a két supinum, mint a kö
vetkező pont alatt látni fogjuk. Megtörténik azonban, hogy a kivánt 
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fogalom kifejezésére egyike sem alkalmazható a felsorolt erőknek; 
ilyenkor tehát a nyelv a rendelkezésére egyedül fenmaradt pótló
szerhez, a participiumhoz folyamodik. A magyar ás, és verbalkép-
zŐnek latin aequivalense a legtöbb esetben a tión, ritkábban ión 
képző ; pl. reg-tión- (rectionem) = igazgat-ás-(t\ ób-sid, -ión-(i) = 
megszállásnak. Vegyük azonban fel pl. e magyar szót „születés"; • 
ennek aequivalense volna a latinban natio ((g)na-tión-); de ez egé
szen más jelentmény számára levén elfoglalva, a nativitas pedig 
ismeretlen levén, a nyelvnek szükségkép pótláshoz kellett folya- * 
modnia. A születés főnévnek pótló eszközei lesznek tehát az infiniti-
vus, gerundium, supinum; pl. A fejedelmi vérből születés esetleges : 
Nasci a principibus fortuitum est (Tac. Hist.1.16.) A születés ideje : 
Tempus nascendi. Születésre nézve nagyobb = öregebb : natu maior. 
Minthogy azonban ez igealakok az időviszony kifejezésére elégte
lenek, ennek beálltával csak a negyedik s ötödik tényező segíthet, 
t. i. a participium, s a körülírás mondattal; pl. A kire egyszer te 
néztél születésekor mosolygó szemmel, Melpomene: Quem tu, Mel-
pomene, semel nascentem placido lumine videris. (Hor. Od. IV. 3.). 
Thebaé valamint Epaminondás születése előtt, úgy kimúlta után is 
folyton külső befolyásnak hódolt : Thebas et ante Epaminondam 
natum et post eius interitum perpetuo alieno paruisse imperio (Nep. 
Epam. 10.) 

A participiumoknak ilyszerű használata aztán annyira át
ment a római nép vérébe, hogy még oly esetekben is, midőn nem 
csak hogy nem hiányzott egyik-másik főnevök, hanem a nominális 
kifejezés majdnem általános használatú vala, át-átcsaptak s pedig 
igen gyakran a participialis szószerkezethez: pl. (Caes. B. G. I. 5.) 
Post mortem eius nihilominus Helvetii id, quod constituerant, facere 
conantur, ut e finibus suis exeant : A helveíák (Orgetorix) halála 
után is megmaradnak kivándorlási határozatuk mellett. (Liv. I. 32.) 
Mortuo Tullo res ad patres redierat: Tullus halálával a kormány 
újra a tanácsra szállott volt. 

31 . §. Participialis szerkezettel él azonkivül a latin főleg a 
következő esetekben : 1) az elbeszélési mellérendelt mind fő, mind 
mellékmondatokban; 2) relatív; 3) idő ; 4) okádó; 5) megengedő 
s 6) föltétes mondatok helyett; továbbá a magyar „a nélkül hogy"* 
féle adverbialis kifejezés pótlására. 

Az ccldig mondottakból önként foly, hogy melyek & latin ré* 
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zesülőknek s a most említett monda toknak aequivalensei a ma
gyarban ; t. i. 

1. A nominális kifejezés. És pedig a) Az időmondatokban az 
egyidejűség jelölésére a következő suffixumok s viszonyszók se
gélyével : kor, alatt, közben, vei, ben; az előidejűség kifejezésére 
vei, ra, után, óta. 

(Caes. B. G. I. 19.) Simul commonefacit, quae ipso praesente » 
in concilio de Dumnorige sint dicta: Egyszersmind figyelmezteti 
őt a Dumnorix felöl saját jelenlétében ejtett nyilatkozatokra. 

(Caes. B. G. I. 27.) Qui quum fientes pacem petissent: Köny-
nyek közt békéért esdeklének. 

(Caes. B. G. I. 30.) Bello Helvetiorum confecto legati ad Cae-
sarem gratulatum convenerunt : A helvét háború bevégezte után —. 

(Caes. B. G. I. 32.) Hac oratione ab Divitiaco habita omnes 
qui aderant auxilium a Caesaré petére coeperunt : Divitiacusnak 
beszédére a jelenlevők mindnyájan —. 

(Caes. B. G. I. 42.) Cognito Caesaris adventu Ariovistus lega-
tos ad eum mittit: Ariovistus Caesar megérkezésének hírére követ
séget indít hozzá. 

b) Okádó mondatokban : ért, miatt, folytán, következtében, 
fogva ; a föltételesekben : esetében, alkalmával; a megengedőkben: 
ellenére is, daczára is; a hiánytartalmúakban: nélkül. 

(Nep. Lys. 1.) Quofacto Athenienses se Lacedaemoniis dedi-
derunt : Ennek következtében Athenae meghódolni kényszerűié Spar-
tának. 

(Liv. I. 4.) Sünt qui Larentiam vulgato corpore lupám inter 
pastores vocatam putent: Egy más monda szerént Larentiát a csor
dások nevezték el lupa-nak (lotyó) szqjhálkodása miatt. 

(Just. IX. 5.) Auxilia deinde singularum civitatium descri-
buntur , s ive adiuvandus ea manu rex oppugnante aliquo foret, 
sive —: Ezután az egyes államoktól kiállítandó segédcsapatok szá
mát határozzák meg, akár támadás esetében a király gyámolításáúl, 
akár — 

(Curt. III . 15.) Hac epistula accepta, tamen quod dilueras 
bibi : E levél ellenére is megittam orvosságodat. 

(Liv. I. 35.) J$um.a,m non petentem in regnum accitum: Kumát 
minden ajánlkozás (föllépés) nélkül szólították fel a trón elfogla
lására. 
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(Nep. Hann. 5.) Hac pugna pugnata Romám profectus est 
nullo resistente : Ezen csata után minden ellenállás nélkül Rómáig 
hatola. 

2. A latin részesülőknek mondatokkal való helyettesítése; 
különösen a föltétes, okádó, megengedő, s elbeszélésekben a mellé
rendelt főmondatokból rövidült mondatokban. Az előbbieknek he
lyettesítését az érthetőség, világosság, szabatosság teszi ajánla
tossá ; az utóbbit pedig nem csak egyáltalában a modern, az élénk
ségét s gördülékenységet hathatósan emelő irály, hanem a tulaj
donképi magyar s pedig mind az irodalmi, mind a népies elbeszélési 
eléadás is látszik követelni. Erre nézve a sok helyett csak egy-
egy példa! 

„A rósz idők beálltával abba kellett hagynia Malvinának a 
korán reggeli kilovaglást; az angol tanórát is át kellé tenni késő 
délelőttre. így aztán óvhatatlan volt, hogy Elemér össze ne talál
kozzék Ilonkával. 

Egy délelőtt az úrfi /ellátogatott Lemming úrhoz. A financzi-
ernek nem volt most ideje ifjú barátjával enyelegni; azt mondta 
neki, hogy menjen át nej éhez." (Jók. Szer. bői. III.) 

„Fogott a barna ménlóhoz s azt addig ütte, dühölte, gőbödte, 
míg kenjába lefekütt; vette a kantárt s a fejébe vágta; kivezette, fel
pattant reá, s úgy eljártatta, hogy a hab szakadt le róla; visszave
zette s hejjire köttet (Kriza. Vadrózsák.) 

(Liv. I. 13.) Tum Sabinae mulieres crinibus passis scissaque 
véste victo malis muliebri pavore ausae se inter tela volantia inferre, 
ex tYSLnsyerso impetu facto dirimere infestas acies, dirimere irashinc 
patres, hinc viros orantes, ne se sanguine nefando soceri generique 
respergerent : Ekkor a sabin nők keblében a veszély pillanata erőt 
vesz nemök félénkségén; megszaggatják ruhájokat s zilált hajjal 
vakmerően a repülő lövetek közé rohannak, oldal támadással szét
választják az ellenséges sorokat, szét a bőszülteket; itt apjoknak, 
amott férjöknek esedeznek, ne fertőztessék be bűnös kezöket ipájok, 
vejök vérével. 

(Just. I. 5.) Epistula palám fieri nequibat regis custodibus 
omnes aditus obsidentibus : Minthogy a testőrök minden bejáratot 
megszállva tártának, a levél nem vala nyíltan bevihető. 

Nem igen ajánlatos tehát ily esetben a részesülő mondat al-
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kalmazása, mint: „A telkek emelkedett helyen feküdvén: a kilátás 
igen szép." (Főv. Lap. apr. 15.) 

(Just. I. 8.) Amisso unico filio Tomyris orbitatis dolorem non 
in lacrimas effudit: Tomyris nem önté ki könnyekbe vesztesége 
fájdalmát, noha egyetlen fiát vesztette volt el. 

(Just. I. 9.) Qui ex continenti, ne dato in poenitentiam spatio 
res per quemquam narraretur, ad regiam pergunt: Hogy azonban, 
ha netán időt hagynának a megbánásra, valamelyikök el ne árulja 
ügyöket, legott a királyi palotába mennek. 

32. §. Nem tartom helyesnek a participiumoknak alaki for
dítását oly mondatokban, melyek valamely mondatsorozatot zárnak 
be ; pl. (Nep. Them. 1.) Totum se dedidit rei publicae diligentius 
amicis famaeque serviens — Schiefner szerént : „Egészen a köztár
saság ügyeire fordítá erejét, többet gondolván barátjai s jóhirével" 
— Czuczornál: „Teljes erejét a közügyekre fordítá, barátiért és ön 
jó híréért gondosabban munkálkodván." „A vidaiak Toroczkóra 
bementek, a magyar alkotmányra hitet teendő? (Orsz. vil. 1871. 
6. sz.) „Bismarck elutasítá Favre külön-küldetését, utalván a brüsseli 
küldöttekre." (P. Napló apr. 14,) „Hoffman Brüsselbe ment, az 
ottani alkudozásokban részt veendo.u (Rtf. apr. 14.). „Kincshalma
zok borítják el az utczákat, megnyitván a diadalmenetet." (Magy.-
orsz. Nagyv. apr. 16.) „A mit meg is cselekedett a jó lélek, hozván 
he parazsat" (Jók. Felf, vil.). Ezek semmiben sem különböznek a 
következőktől: Szegény anyám a sírban nyugszik, még az őszszel 
meghalván — Most az egyszer megbocsátok, meg nem érdemelvén — 
Már három napja, hogy nem Ízlelt ajka bort, az orvos szigorúan 
megtiltván. 

Pedig a participiumoknak ily szerű alkalmazása annyira el 
van terjedve nyelvünkben, annyira szokásos, hogy már fel sem 
tűnik; különösen pedig a hivatalos fogalmazványokban tenyészvén 
és virágozván. 

Nem tartom helyesnek pedig azért, mivel a participialis mon
datok attributiv s így alárendelt mondatok; már pedig a magyar
ban a jelző a jelzett névnek előtte, nem pedig utána áll; úgyszin
tén az idevágó alárendelt mondatok is rendszerént megelőzik vonzó 
mondatukat. 

Ily esetben tehát vagy előre bocsátjuk a részesülőt, vagy tar
talma szerént fő vagy mellék mondattá alakítjuk; p. (LW. I. 17,) 
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In variis voluntatibus regnari tamen omnes volebant libertatis dul-
cedine nondum experta : E véleménykülönbség ellenére is monnó 
fél a királyság mellett vala; (nem csoda), hisz az édes szabadságot 
még meg nem ízlelték volt. Vajdafi Géza (megkülönböztetendő a 
csodafordító Vajdafi Józseftől) e hely áttételénél a mondatrendre 
nézve egészen helyes irányt követett: „Ily különböző akarat mel
lett még is, nem tapasztalván még a szabadság édét, mindnyájan 
királyt akarának." 

• 
6. V e r b á l i s k i f e i e z é s e k . 

33. §. Kényszerültség s ennek folytán megszokás, majd elő
szeretet, ezek azon tényezők, melyek a latin igéknek oly nagy ru
ganyosságot kölcsönöznek, hogy velők nem csak névi, Jianera ad-
verbialis fogalmakat is födözhet a nyelv. Azon igék s igés kifeje
zések, melyeknek magyar megfelelői majd kizárólag, majd lehető
leg határozók, a következők: 

1. Egyszerű igék. 
Propero, maturo, feslino: sebten, nyakrafőre, nagy gyorsan, 

hamar, sietve; certo: vetélkedve ; (Gaes. B. G. I. 7.) Caesar quum id 
nuntiatum esset, matúrát proficisci : Caesar a hirre sebten útra kel. 
(Verg. Aen. VI. 176—178.) Tum iussa Sibyllae festinant aramque 
sepulchri Congerere arboribus caeloque educere certant: Most Si-
bylla rendeletét haladék nélkül foganatosítják s vetélkedve czipelik 
egybe s tornyosítják fel a ravatalra való fát. 

Occujpo: előbb, hamarabb; pl. (Liv. I. 30.) Occupat Tullus in 
agrum Sabinum transire: Tullus előbb nyomula a sabin földre — 
Vajdafinál: „Tullus megelözé amazt és átnyomula." 

Simuló: szemszúrásból, látszólag, külsőleg, mintha; videor: 
mintha ; pl. (Cic. Lael. XXVI. 99.) Xec enim facillime agnoscitur, 
quippe qui litigare se simulans blandiatur: Az ilyen ugyanis nem 
egy könnyen ismerhető fel, minthogy szemszúrásból kötekedve hí
zeleg — Fábiánnál : „minthogy mikor daczot mutat, kedvez. 

(Verg. VI. 257.) Visaeque canes ululare per umbram Ad-
ventante dea : S mintha ebek üvöltenének az istennő közeledtére. 

Pergő: tovább, egyre; audeo: vakmerően; pl. (Curt. IV. 2.) 
At ille docere pergit: Dareus azonban tovább oktatja őket. 

(Liv. I. 13.) Sabinae mulieres ausae se inter tela volantia in-
ferre : A sabin nők vakmerően a repülő lövetek közé rohannak. 
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Desino, clesisto: tovább nem, többé nem ; non desisto, non inter 
mitto: egyre, folyton, szüntelenül, szakadatlanul; pl. (Caes. B. Gr. I. 
42.) Magnam in spem veniebat, főre uti pertinacia desisteret: Biz
tosan hivé, hogy tovább nem fog daczolni. (Caes. B. G. V. 11.) In 
his rebus circiter dies decem consum it ne nocturnis quidem tempo-
ribus ad laborem militum intermissis : E munka körülbelül tíz na
pot emészte föl, noha katonái még éjjel is szakadatlanul dolgoztak 
vala — Szenezynél: „A katonák éjjeli s nappali szakadatlan mun-
kálódása által mintegy tíz nap alatt ezzel elkészült." 

Constat: tudvalevőleg ; pl. (Caes. B. G. III. 6.) Ex hominum 
milíibus amplius triginta, quem numerum barbarorum ad castra ve-
nisse constabat, plus tertia parte interfeeta: Több mint harmincz 
ezer emberből — tudvalevőleg ily erővel jelentek vala meg a barbá
rok a tábor előtt, — harmad részénél többet mészáriának le. 

Ide tartoznak még: opinor, suspicor, credo, videor: valószínű
leg, aligha nem; spero: hihetőleg; non vereor ne: alig, nehezen, s 
hasonlók. 

2. Synonym igék. 
(Cic. Rosc. Am. XIII. 36.) Vos hóminum eiusmodi intoleran-

dampotentiam primo quoque temporeexstinguere atque opprimere de-
betis: A ti kötelességtek az e fajta embereknek szenvedhetetlen ha
talmaskodását a legelső alkalommal csirájában elfojtani (gyökerestől 
kiirtani) — Sárvárynál: megsemmisíteni, elnyomni," 

Ezen pont alá tartozik Cicerónak amaz ismeretes catilinai 
helye : „Non feram, non patiar, non sinam"; melyet fakó halvány
sággal nagyobb részt úgy fordítanak, mint Sárváry: „Nem tűröm, 
nem szenvedem, nem fogom elnézni" e helyett: nem tűrhetem, nem 
fogom tűrni, nem szabad tűrnöm. 

3. Jóval fontossabbak ezeknél nyelvünkre nézve a mondatok, 
melyeknek külseje alatt határzói kifejezés lappangj fontosabbak 
pedig azért; mert némelyike kiváltságos latin szólásmód, s az indi-
genatus vagy meg van már adva nekik, vagy legalább czélba véve ; 
továbbá, mert nagyobb részt laposak, nehézkesek, döczögősek. 

Quo facto: ezután, erre ; quo factum est ut : ennek következté
ben, ezért; quum haec ita sint: ennélfogva, tehát; pl. (Nep. Att. 3.) 
Quo factum est, uthmc omneshonores haberent —• Czuczornál: „iw_ 
nen történt, hogy miúden tiszteletet megadának neki" — s ezért he-
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lyett. (Cic. Cat. I. 5.) Quae quum ita sínt, Catilina, perge quo coe-
pisti — Sárvárynál: „Mindezek így levén Catilina" 

Quantum potest: telhetőleg, tehetségéhez képest; quum primum 
potest: első alkalommal; pl. (Nep. Tim. 3.) Itaque quum primum po
fáit impérium deposuit: Tehát a legelső alkalommal letevé a fő ha
talmat. 

Nescio an, haudscio an, incertum an: talán; pl. (Cic.Lig. IX. 
26.) Constanstiam dico ? nescio an melius patientiam possim dicere; 
Szilárdságot mondtam ? Helyesebben talán türelemnek kellene ne
veznem — Sárvárynál: „Szilárdságnak nevezem, nem tudván, nem 
lenne-e jobb türelemnek mondanom." (A jegyzetet, melyet Sárváry 
épen e helyhez függeszt, magam is készséggel aláírom, hogy t. i. 
„az egész menet valóban metsző gunyornak tekinthető"). 

Fieri non potest quin: szükségképen kell, lehetetlen nem — ; pl. 
(Cic. Phil. XI. 63.) Effici non potest quin libertatis inimicos oderim: 
A szabadság ellenségeit (reactionariusokat) lehetetlen nem gyűlölnöm. 

Non prohibet, non impedit quominus: miatt; pl. (Cic. Cat. m. 
XVII. 60.) Nec aetas impedit quo minus agri colendi studia tenea-
mus usque ad ultimum tempus senectutis: Az öregség miatt egész 
késő vénségünkig foglalkozhatunk a földmüveléssel. 

Megjegyzendő e helyütt a „megtilt"'-féle szószerkezetnek az 
újabb időkben divatba jött eíféle használata: „Meg van tiltva neki, 
hogy távozzék a városból" e helyett: hogy el ne távozzék, el ne mer
jen távozni a, városból; mint a dal is mondja: 

Tiltnak rózsám, tiltnak tőled, 
Titkon se beszéljek véled. 

Non dubito, nemo potest dubitare quin: kétségtelenül, minden 
habozás, gondolkodás nélkül; pl. (Cic. Verr. IV. 26.) Nunquamdubi-
tavit (abstulisse), quotiescumque alicuius anulo delectatus est: Ha 
megtetszett neki valakinek a gyűrűje, azt minden teketória nélkül 
lehúzta (az ujjáról). (Cic. Lig. VI. 17.) Non dubito quin admiratus 
sis: Bizonyára (tudom) csodálkoztál. 

Tantum abest ut — ut: nem hogy nem hanem inkább ; némely 
esetben: mentsen isten, isten őrizz1 — inkább ; pl. (Cic. Tusc. V. 2.) 
Philosophia tantum abest ut laudetUr, ut a multis vituperetur : Nem 
hogy dicsérnék (nem csak hogy nem dicsérik) a bölcseletet, hanem 
sokan inkább gyalázzák. 

Non multum abest, paullum abest quin; majdnem^ alig hogy 
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nem, isten tartotta, őrizte, hogy nem, hajszálon függött (valami); pl. 
(Cic. Att. XI. 15.) Prorsus nihil abest, quin sim miserrimua: Majd
nem & legszerencsétlenebb vagyok. Non multum abfuit, quin more-
retur: Hajszálon függött élete. t 

Ezzel azonban korántsem azt akarjuk mondani, hogy az idé
zett verbális kifejezéseknek csupán és egyedül határozók felelnek 
meg a magyarban; hanem hogy ezek szokottabbak nyelvünkben 
s gördülékenyebbek; néha meg csak is az adverbialis kifejezés a 
helyes, névszerónt a „tantum abest ut " n á l ; mert ennek szószeréníi 
fordítása távol attól hogy szép volna, de még inkább nehézkes, s na
gyon kiérzik belőle, hogy idegen és pedig római földből van átül
tetve nyelvünkbe. 

SZARVAS GÁBOR. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
(Forschungen im Gebiete der altén Völkerkunde von Joh. Gustav 

Cuno. Erster Theil. Die Skythen. Berlin 1871.) 

, „Ezen könyv, azt írja szerző az előszóban, első részét teszi 
egy nagyobb kísérletnek, mely ó-Európának két nagy népét tár
gyalja, a kelteket és skythákat. Mind a kettő csak olykor emelke
dik fel a történelem láthatárára, rendesen alatta marad; de a görög 
és római történelem folyvást emlegeti őket, s a nélkül hogy látnók, 
mindig érezni lehet, mint hatalmas mozgalmak okait. Tehát a régi 
történelem álláspontjából lényeges érdek vonz hozzájok, mert so
kat fejthetnek meg ; de az új történelem álláspontjából is érdeke
sek, mert az általok lakott tartományok- az új történelem szülő 
helyei." 

„Közelebb hozhatná szemünk elé a két népet a nyelvhason
lítás ; s ez megtanítván minket az egyes népekben fölismerni és 
tisztelni az egyetemes szellemnek nyilatkozásait, kiváltképen pedig 
azért nem vetni meg azokat, hogy keveset tudunk róluk, meg sem 
tagadja tőlünk segédeszközeit. A hol az emberek hallgatnak, ott 
gyakran közvetlenül szól a szellem, a mely a nyelvben lakik. Ha 
ezen tolmács segítségével meg lehet mutatni, hogy a két nép azo
nos és rokon olyan népekkel, a melyeket jól ismerünk : ethnologi-


