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ό ούδενδς ήττον σοφοί των πονητών. 
Aeschines contra Thnaeum 61. 

της μεν χαχης χάχιον ουδέν γίγνεταν 
γυναικός, έσ&λής δ' ουδέν εις υπερ^ολην 
πεφυκ" ιίμεινον διαφερουσι <?' ai φάσεις. 

Kur. Kr. 497. 

(Egy harmatcseppnyi belőled édesebb, 
Mint egy mézzé vált tenger ; 
De egy harmatcseppnyi belőled keserűbb, 
Mint egy méreggé vált tenger. 

Petőfi.) 

Budapest, 1882. Az A t h e n a e u m r . társ. könyvnyomdája. 



E u r i p i d e s t r ó p u s a i 

összehasonlítva Aeschylus és Sophocles trópusaival 

miveltségtörténeti és költészeti szempontból. 

(Olvastatott a m. t. Akadémia 1880. évi junius hó 7-ki ülésében.) 

Tekintetes Akadémia! 

Midőn ez alkalommal Euripidesnek Aeschylus és Sopho-
cles trópusaival összehasonlított trópusairól szóló értekezé-
semet van szerencsém a tekintetes Akadémiának bemutatni, 
mindenekelőtt azokról a szempontokról szeretnék szólani, 
melyek szerint különösen a classicus ókor költészetének képeit 
szokták tárgyalni, és arról a szempontról, mely szerint a három 
görög tragikusnak képeit én tárgyaltam. 

A tropusok tárgyalásának egyik legrégibb és legszokot-
tabb módja a rhetorikai, ha t. i. azt vizsgáljuk, hogy mi módon 
vannak az egyes tropusok használva, vájjon élő élő helyett, élet-
telen élettelen helyett, élő élettelen helyett, élettelen élő helyett 
áll-e; vagy hogy az festő, ez meg rhetorikus allegória vagy hason-
lat-e; vagy hogy az nyugvó, ez meg mozgó kép-e; vagy pedig, 
hogy az egyik plastikus, a másik lélekadó (beseelend), a harma-
dik meg plastikusan lélekadó (plastisch beseelend) personifica-
tió-e, és igy tovább. *) Ilyen rhetorikai szempontból tárgyalja 
pl. Hense a görög költészetben előforduló személyesitést, és 
l lütter Aeschylus metonymiáit (lásd a függelék 4., 5. és 10. pont-
jait). Véleményem szerint ennek az eljárásnak vajmi kevés a 
haszna. Csak azt tudjuk meg általa, hogy itt és itt élő élettelen 
helyett, itt meg itt élettelen élő helyett áll, és igy tovább. 

*) Jónak lá t juk megjegyezni, hogy apersoni f icat ió , melyet a liyper-
holával együt t hibásan számítanak némelyek a tropusoklioz, tulajdon-
képen a rhetor ikába tartozik. 

Μ. Τ . AK. É B T . A N Y E L V - ÉS 8ZKPTUI). KÖRÉBŐL. XX. K. 1 8 8 1 . 1 
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Pontosabb volna a rhetorikai szempont, ha ki lehetne általa 
mutatni, hogy az élő élettelen helyett, élettelen élő helyett 
stb. csak bizonyos jellemzetes esetekben fordúl elő. Megiskisér" 
lettem a tropusoknak ily módon való tárgyalását, de nem tud" 
tam semmi említésre méltó eredményre jutni. 

Az újabb időben a németeknél a classica philologiában 
különös előszeretettel követett liuguistikai irányhoz képest más 
két irány fejlődött ki, t. i. a grammatikai és lexicographiai. 
Az előbbi lehet kétféle, t. i. mondattani, mely arra figyel, hogy 
mi sajátságosat mutatnak a tropusok a mondatrészekre és 
mondatokra nézve; és alaktani, mely arra tekint, minő nyelv-
tani alakokat mutatnak föl a tropusok. így tárgyalta például 
í tappold Aeschylus, Sophocles és Euripides hasonlatait alak-
tani és mondattani szempontból (1. a függelék 8. pontját.) Min-
denesetre ez a legtávolabb eső, sőt mondhatjuk, legkicsinyesebb 
szempont, melyből a tropusokat tárgyalhatjuk, különösen az 
alaktani. — Talán valamivel többet ér a grammatikainál a 
lexicographiai, mely azt mutatja ki, hogy minő szavak hasz-
náltatnak tropice az egyes költőknél és minő különbséget talá-
lunk e tekintetben közöttük. így tárgyalta szintén ítappold 
Aeschylus, Sophocles és Euripides hasonlatait és Schwartz 
Euripidesnek a hajózásból vett metaphoráit (1. a függelék 
8. és 12. pontjait). 

Ugyancsak az újabb időben egy harmadik iránynak vet-
tük észre csiráit, mely nem néz arra, hogy mi módon vannak 
a tropusok használva, mellőzi a grammatikai és lexicographiai 
szempontot, hanem súlyt fektet a tropusok anyagára, vagyis 
arra, a mi a trópust képezi, például e metaphoránál: »jószívű 
bokor« (Arany, Daliás idők) e szóra: »jó szívű«, vagy ehason-
latnál : »olyan volt mellette az ékes királylyány, mint a felhő 
mellett tündöklő szivárvány« (Petőfi, János vitéz X I I I ) , e 
szókra: »felhő« és »tündöklő szivárvány«. így dolgozta föl az 
attikai költők metaphoráit és hasonlatait Coenen, Aeschylus, 
Sophocles és Euripides hasonlatait Eappold, Aeschylus meta-
phoráit és hasonlatait Dahlgren, Sophoclesnek a fóldmívelés-
ből vett metaphoráit és hasonlatait Lueck és Euripidesnek a 
hajózásból vett metaphoráit Schwartz (1. a függelék 2., 8., 9., 11. 
és 12. pontjait). Mindenik többé-kevésbé szerencsésen csopor-
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tosítja az ily módon összegyűjtött anyagot az emberi társada-
lom külöuböző rétegei vagy a természet szerint, a mint t. i. a 
képek az egyikből vagy másikból vannak véve, de az a kár, 
hogy nem mennek tovább : egy pár igénytelen, többnyire 
megint csak grammatikai vagy lexicographiai észrevétellel 
befejezik tárgyalásukat; pedig, véleményem szerint, a munka 
legérdekesebb és leggyümölcsözőbb része csak azután követke-
zik. Lehetetlenség, hogy komolyabb meggondolás után min-
denki észre ne vegye, hogy az ily módon összegyűjtött és helye-
sen csoportosított tropusok érdekes, sőt néha meglepő fényt 
vetnek nemcsak az illető korszakra, melyben a költő élt, hanem 
még sokkal nagyobb mértékben magára a költőre is, az ő jel-
lemére, phantasiájára, költői temperamentumára és művésze-
tére, sőt annak egyes müveire is; lehetetlenség, hogy meg ne 
győződjék mindenki a felől, hogy azok a képek nem is lehet-
nek mások, mint a minők, hogy azok az illető korszellemnek, 
az illető költészeti iránynak és az illető költő szellemének ter-
mészetes és törvényes szülöttei, és mint ilyenek, csakis ilyen 
szempontból, azaz míveltségtörténeti és költészeti szempontból 
(irodalomtörténetinek is nevezhetnők) tárgyalandók. Tehát 
a tropikának egyedül helyes feladata: kimutatni, minő össze-

függésben állanak egymással kor, költő, trópus; minő fényt 
vet a trópus korra és költőre. 

Ezek után áttérek magokra a tropusokra, melyek lénye-
géi-e és a kidolgozás közben követett eljárásomra nézve szin-
tén el szeretnék egyetmást mondani. 

Hogy a tropusok közé tartozik: a synecdoche, metony-
mia, metaphora, allegória és hasonlat, hogy a három utóbbit 
miért nevezem aránytropusoknak, hogy minő mathematikai 
formulákkal tehetjük szemlélhetővé a tropusok lényegét és mi 
okozza a hasonlatnak kisebb vagy nagyobb terjedelmét, azt 
kifejtettem Aeschylus és Sophocles képeiről szóló értekezé-
semben (1. a Nyelvtudományi közlemények X I V . kötetét). 
Ugyanott fölemlítettem Gerbert ama nézetét, hogy a synec-
doche a szemlélődés, a metonymia a reflexió és az aránytro-
pusok a phantasia alkotásai. Ez állítás helyességének bebizo-
nyítására megjegyeztem, hogy ha például Aeschylus a Persae 
563. sorában azt mondja, hogy az »Ionok kezei« (e helyett: az 
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Ionok) tették tönkre a perzsákat, akkor benne a szemlélő tehet-
ség működik; ha Arany János Daliás idők czímű költeményé-
ben azt mondja, hogy »tetszettemagyar szív(e helyett: barát-
ság, vendégszeretet) a fejedelemnek«, akkor ez bizonyára ama 
gondolatból, reflexióból származik, hogy barátság, vendégszere-
tet csak ott lehetséges, hol szíves emberek vannak; vagy ha 
ugyanezen költeményben az vau mondva, hogy »fölvirult a 
béke, mintegy zöld olajfa«, akkor a költő phantasiája arányba 
hozza a béke áldásait az olajfa fölvirulásával s hasonlatossá-
got teremt a kettő között. — De mivel valaki ezt az igen fon-
tos nézetet inkább csak szellemes, mint alapos gondolatnak 
tarthatná, bátor vagyok annak helyességét még Euripides 
következő helyeivel bizonyítani: Medeájában általában véve 
sok metonymia van, mert sok benne a reflexió, a midőn egy-
részt Medea többször igyekszik okadatolni érzelmeit és utol-
já ra kegyetlen szándékát, másrészt meg Tason is többször men-
tegeti Kreon leányához, Glaukéhoz való szerelmét. — Hippo-
lytus 165—193. soraiban, hol a kar és Phaedra dajkája 
úrnőjök balsorsán szomorkodnak, három metaphora van a 
meteorologiai tüneményekből. — A 618—630. sorokban, hol 
Hippolytus ábrándosan kikel a nők ellen, azt mondva, hogy 
jobb volna nélkülök kapni gyermekeket az istenektől adomány-
képen, őket magokat meg kiűzni a világból, négy metaphora 
van a kertészetből. — Andromache 905 — 935. soraiban, hol 
Hermione elmondja Orestes testvérének, hogy ő szerencsétlen 
asszony, mert férje Neoptolemus nem őt, hanem Andromachét 
szereti, igen sok metonymia van. — A Troades 368—404. 
soraiban Cassandra négy merész metonymiát használ, a midőn 
megjósolja anyjának Hecubának a görögök balsorsát és 
Hecuba a 469—508. sorokban öt metaphorával él, midőn 
kesereg. — A 638—683. sorokban, hol Andromache panaszol 
s azzal vigasztalja anyját, hogy az ő sorsa mégis jobb a saját 
sorsánál, tizennyolcz kép fordul elő (köztök egy synecdoche és 
bárom metonymia). De midőn új ra kitör és fiát siratja, 
magasztos érzelme keserűbb lesz és ekkor csak négy képet 
használ (köztök egy synecdochét és egy metonymiát). — Ore-
stes 1256—1322. soraiban, hol a kar nagy óvatossággal vigyáz, 
nem közeledik-e valami ellenség, mialatt Orestes benn készű-
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lődik, hogy anyját megölje, hét synecdoche és négy metonymia 
van. — A Phoenissaek 1080—1097. soraiban, hol a hirnök 
Eteocles elestét jelenti Iocastének, öt, háborúból vett metony-
mia van. — A Heraclidae 803—842. soraiban, hol a szolga 
Demophoon és Euristheus királyok harczát beszéli el, hat, 
háborúból vett metonymia van. — Hercules Eurens 69 — 140. 
soraiban, hol Megara (Hercules felesége) panaszol Amphi-
tryonnak (Hercules atyjának), és ez őt vigasztalja, hét szép 
kép vau. — Ion 1—210 soraiban, különösen az Ion által eléne-
kelt monodiában (82—183) igen sok synecdoche, metonymia 
és aránytropus fordúl elő. A képeknek e sajátságos vegyüléke 
egészen megfelel Ion, nyugodt reflectáló jellemének és annak a 
nyugodt modornak, melylyel templomőri hivatását magasztalja. 
— Az 1230—1261. sorokban, hol a kar és Kreusa aggódva 
búsongnak, négy synecdoche és metonymia van.— Helena 1—65. 
verseiben, hol Helena viszontagságait beszéli el, hét metonymia 
van a házas életből. — A 779—841. sorokban, a Menelaus és 
Helena között tartott dialógusban, hol a házaspár kölcsönös 
hűségéről biztosítja egymást, öt metonymia van a házas életből 
és szerelemből. — Az 1519—1692. sorokban, hol a hirnök 
Menelaus és Helena furfangos megszökését beszéli el, tizenöt 
kép van, köztök több synecdoche és metonymia a hajózásból. 
— A Baccliaekben már az egész darab tárgyánál fogva igen 
sok a vadászatból való metaphora. — A két Iphigeniában szin-
tén tárgyoknál fogva áll sokszor az evező mint synecdoche a 
hajó helyett. Az aulisi Iphigeniában sok metonymia is van a 
háborúból és nemi viszonyokból, ugyancsak a tárgynak meg-
felelőleg. — H a tehát jól összehasonlítjuk e példákat egymás-
sal, látni fogjuk, hogy az érzelem, mely a phantasiával a leg-
szorosabb kapcsolatban áll, sőt rendesen annak forrása, arány-
tropusok kíséretében, az értelem synecdochék és metonymiák 
kíséretében, és az érzelem és értelem vegyüléke aránytropusok, 
synecdochék és metonymiák vegyülékének kíséretében mutat-
kozik. 

Míg az aránytropus oknál arra kell ügyelni, hogy honnan 
vannak véve, addig a synecdochénél és metonymiánál arra 
kell tekintettel lenni, hogy hol vannak alkalmazva; mert a 
synecdoche és metonymia anyaga alig nyújt valami fontosat, 
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de igeii az alkalmazása, a mennyiben látható, minő alkalom-
mal élt a költő egy kevésbé költői fogással ugyan, de a mely 
mégis csak költői. Mert a synecdocbe és metonymia által a 
költő mindig kötve marad a tárgynál, midőn annak egyik vagy 
másik oldalát fogja föl ; ellenben az aránytropusok alkalmat 
adnak neki, egészen más tárgyakra átröppenhetni phantasiájá-
va l ; oly tárgyakra, melyek vagy saját egyéniségének vagy a 
korszellemnek felelnek meg, melyre neki, mint dramatikus 
költőnek, tekintettel kell lenni. Helytelen tehát Morelnek 
(1. a függelék 3. pontját) azon eljárása, hogy ő a testrészeket 
jelentő és metaphorikusan használt görög szavaknál azokat a 
dolgokat emeli ki, melyek az illető testrészeket jelen+ő szavak 
által metaphorikusan fejeztetnek ki. Könnyen beláthatjuk az 
eddig mondottakból azt is, hogy az aránytropusok nem csak 
költészeti, de különösen miveltségtörténeti szempontból is sok-
kal fontosabbak, mint a synecdocbe és metonymia. 

Az anyag megválasztását illetőleg csak a költészeti 
értékkel biró tropusokat vettem föl, mert az ily féle kifejezések, 
mint példáid a kályha »válla«, nem birnak többé költői érték-
kel s mint ilyenek, nem a költészet, hanem a nyelv tropikáljá-
hoz tartoznak, melynek napjainkban legkitűnőbb mívelője és 
megalapítója Brinkmann (1. a függelék 6. pontját). Az ily 
módon összegyűjtött tropusokat a római számokkal jelölt 
főczikkekben csoportjaik szerint sorolom elő, mert igen érde-
keseknek tartom a csoportokat költészeti szempontból. Valósá-
gos bokrétái ezek a költészetnek, miket a költő művészi keze 
kötött egybe a phantasia virágaiból, s ha az ilyetén fölsorolás 
következtében egy s ugyanazon trópus több helyt van fölemlítve 
(mint pl. a tenger, a hullám stb.), az csak épen úgy van. mint 
a hogy szokott lenni egyik és másik bokrétában is egy-egy rózsa 
vagy ibolya. Hogy minő tropusok tartoznak együvé és képeznek 
egy csoportot, azt syntaktikai vagy másféle viszonyokból kima-
gyarázni nem, azt csakis érezni lehet. Ha t. i. érezzük, hogy 
több szorosan egymás mellett levő kép (ha mindjárt két külön-
böző mondatban van is) egy fölvillanó gondolat körébe tartozik, 
akkor együvé valók, de ha érezzük, hogy valamely kép (ha 
mindjárt egészen közel áll is egy másikhoz) egy új gondolat 
szüleménye, akkor nem képez az előtte valóval egy csoportot. 
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Az egyes csoportokban levő tropusok közül azokat, melyek 
nem tartoznak tulajdonképen azon főczikkliez, melyben idézve 
vannak, zárjelbe tettem és utalok rájok azon főczikkben, a hová 
tartoznak. Igyekeztem továhbá a látszólag egymáshoz igen 
hasonlító, de egymástól mégis elütő dolgokat kellőkép meg-
különböztetni. Például »a fenyüfa a bajó helyett«, meg »a 
fenyüfa a hajóhad helyett«-féle kifejezéseket metonymiák-
uak vettem, de »a gerenda a hajó helyett« kifejezést mái-
jónak láttam a synecdoche közé sorolni. »A vér a holt test 
helyett«-féle metonymia tartozliatik az ember meg a liarcz 
categoriájába is, a szerint t. i., a mint valaki az emberi társada-
lomban vagy a harcz terén veszti el életét. A »szél« és a 
»vibar«-féle metaphorák tartozhatnak a hajózás és meteoro-
logiai tünemények categoriájába is; hogy minden egyes eset-
ben melyikbe, azt a szövegben való helyzetükből ítélhetjük meg. 

Mindezt tekintetbe véve, a következő categóriákra akad-
tam : Synecdoche: az ember, vallás, mythologia, háború, 
állami élet, lótenyésztés és lóverseny, hajózás és a természet 
következő kisebb categoriákkal: az állatok és a meteorológiai 
tünemények. Metonymia: az ember, emberi tettek és cseleke-
detek általában véve, vallás, mythologia, táncz, zene, szövés 
mestersége, háború, állami élet, lótenyésztés és lóverseny> 
földmívelés, szőlőmívelés, hajózás és a természet következő 
kisebb categoriákkal: a víz és a meteorologiai tünemények. 
Aránytropusok: az ember, ház, emberi tettek és cselekedetek 
általában véve, vallás, mythologia, versenyjátékok, táncz, ének, 
zene, építészet, festészet, orvostudomány, háború, állami élet, 
vadászat, halászat, lótenyésztés és lóverseny, baromtenyésztés, 
méhtenyésztés, kertészet és földmívelés, szőlőmívelés, kereske-
delem, hajózás és a természet következő kisebb categoriákkal: 
általános természeti sajátságok, állatok, növények, tüz, víz és a 
meteorologiai tünemények. 

Dolgozatomnak alapjáúl ezúttal is Dindorf criticus szö-
vegkiadását vettem : Poetarum scenicorum graecorum Aeschyli, 
Sophoclis, Euripidis et Aristophanis fabulae superstites et per-
ditarum fragmenta. Editio quinta correctior. Teubner. 1869 



A) A s y n e c d o c h e . 

I. Az ember. 
1. A fej az ember helyett. 1. μ κακόν κάρα. Hipp. 651. 

2. ως σον εχ&αίρω κάρα. 1054. 3. "Εκτορος ρίλον κάρα. 
Troad. 656. 4. μων το βακχεϊον κάρα της ΟεΟπιωδου δενρο 
Κασάνδας ι/έρεις; Hec. 676—677. 5. ω καΰίγνητον κάρα. 
Or. 237. 6. ω κασίγνητον κάρα. 294. 7. Αηνος ομόλεκτρον 
κάρα. 476. 8. Μενέλαε, προψ&έγγει νι·ν, ανόσιον κάρα; 481. 
,9. (Τον καταιδονμαι κάρα. 682. 10. τί δ5 εΟτιν, "Ελένης 
πρόσπολβ Ιδαίον κάρα. 1380. 11. ρητούς ονομάζει.ν κάρα. 
Plioen. 613. 12. ω καθ' "Ελλάδ άλκιμώτατον κάρα. Suppl. 
163. 13. ουκ Ι'στ άλλοθεν το σον κάρα. Heracl. 539. 14. 
το καλλίνικοι' κάρα. Here. 1046. 15. έτικτε σον κάρα. Ion. 
1476. 16. τις ευσεβής εμον κάρα προσάγεται ματέρα κτα-
νόντος; ΕΙ. 1195 —1196. 17. εϊσορων το σον κάρα. Bacch. 
1312 — 1313. 18. ω κασίγνητον κάρα. Iph. Τ. 983. 

2. Α haj α fej helyett, επί δ1 έσεισε ν κόμαν. Iph. 
Τ. 1276. 

3. Α szem az ember helyett. 1. λα&όντες όμμα [τονμον 
α'ίρεσίλαι ψυγην μέλλον α ιν. Phes. 54 —55. 2. δίκη γαρ ουκ 
έ'νεστ tv υφίλαλμοΐς β ρότων. Med. 219. 3. αίρει γαρ ανδρών 
ομματ. Troad. 892. 4. uifiiju ομμάτων ελευθέρων φέγγος 
τόδ\ Hec. 367—368. 5. δι οονιΟογονον ομμα... δνσελένας. 
Or. 1387—1388. 6. /ρόνιρ σον ομμα μνρίαις εν άμέραις 
προσεΐδον. Plioen. 307—309. 7. αΐδόμενος το σον όμμα. 
Here. 1200. 8. ποθώ γαρ ομμα δη σόν. Iph. Α. 637. 9. 
εΐ'δονσα Α Μνους συμφορά πολνν χρόνον νυν όμμ εγείρει. 
Er. 402. 

4. Α szemöldök α szem helyett, έκκάετε την όψου ν ίληρος. 
Cycl. 657—658. 
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5. A szemhéj a szem helyett. 1. νπνιο τ άνπνον βλέφα-
noν εκταθείσα δός. Or. 302. 2. έλίααετέ νυν βλέφαρον. 1266. 
3. παν τα τοι βλέφαρον διώκω. Ion. 205. 4. βλέφαρον τέγ-
γονσ* άπαλόν. El. 1337. 5. μαινομένον "ζελέτω βλέφαρον 
Κνκλωπος. Cycl. 617—618. 6. Οντις με τυφλοί βλέφα-
ρον. 673. 

6. Α szem fény α szem helyett. 1. λείβομαι δάχρυΟιν κόρας. 
Andr. 532. 2. κοίκ άν δνναίμην προσ βλέπειν όρθαίς κόραις. 
Hec. 972. 3. λεπτά γαρ λεν α am κόραις. Or. 224. 4. δεινό ν 
δέ λενσσεις ομμάτων ξηραΐς κο'ραις. 389. 5. γέροντος ομμά-
των (ί/εύγων κόρας. 469. 6. δόχμιά νυν κόρας διάφερ ομμά-
των. 1261. 7. κόρας διάδοτε δια βατ ρ ν χω ν παντα. 1267. 8. 
•/.άγιο σκνθρωπονς ομμάτων ε'ξω /Αράς. 1319. 9. κάβλεχβαν 
άλληλοισι διαδόντες κόρας. Plioen. 1371. 10. ελίσσει σίγα 
γοργωπονς κόρας. Here. 868. 11. τί /.λύεις και 'ξνναμπίσ χεις 
κόρας; 1111. 12. στάζονσι κόραι δακρνοισιν έμαί. Jon. 876. 
13. κόρας δακρνοισι τέγ'ξας. ΕΙ. 501—502. 14. επιβαλών φάριι 
κόραις εμαΐς. 1221. 15. θασσον . . . ι; αν ξννάι/χας βλέφαρα 
βασιλείοις κόραις. Bacch. 746—747. 16. δι ήνεγκαν κόρας. 
1087. 17. διαστρόφονς κόρας ελίσσονσ\ 1122—1123. 18. τί 
σιγί] δακρίοις τέγγεις κόρας; Ιρίι. Α . 1434. 19. προς αίθέρ 
εζαμίλλησαι κόρας. Er. 764. 

7. Α száj az ember helyett, άραί τε τον σον στόματος. 
Hipp. 1167. 

8. Az dllkapcza az ember helyett. 1. Κνκλωπίαν γνάθο ν 
την άνδρα β ρω τ α δυστυχώς άφιγμένοι. Cycl. 92—93. 2. πάρες 
το μάργον σης γνάθου. 310. 

9. Az dllkapcza az arcz helyett. 1. άρτι δ' οινωπόν γέννν 
καθρμάτιοσεν. Plioen. 1160 —1161. 2. ονδ1 ηλλαξεν οίνωπόν 
γέννν. Bacch. 438. 3. πλόκαμος . . . γέννν παρ' αυτήν κεχν-
μένος. 455—456. 4. και καταατίκτονς δοράς α φέσι κατεζώ-
σαντο λιχμωσιν γέννν. 697—698. 

10. Α nyak az ember helyett, φασγάνιρ λεν/, η ν φονεύων 
της ταλαιπιόρου δέρην. Iph. Α. 875. 

11. Α kéz az ember helyett. 1. όπλίζου χέρα. Blies. 23. 
2. άπλονς ε π' έχθροΐς μνθος όπλίζειν χέρα. 84. 3. αν <Υ ώς 
τί δ ράσων προς τά'Τ οπλίζει χέρα; 99. 4. κακαι γεωργεΐν 
χείρες εν τεθραμμέ ναι. 176. 5. ει γαρ εγώ τόιΫ ε τ ημαρ 
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ειοίδοιμ ,αναίζ,οτφ πολυφόνου χήρος άποινα σα (jέρπις λόγχα. 
463—466. 6. χέρα (μυγών (μάν. 694. 7. (πει γαρ ημάς ηι'νασ' 
Έκτόρεια χειρ. 762. 8. τρόπω δ' Ι!τω τεθνασιν οί θανόντες 
ουκ Ι'χω (/ράσαι, ο ν δ' εξ οποίας χειρός. 800—802. 9. καί 
πως με κηδενσωσιν ανίλεντων χέρες. 873. 10. φιλίας άλόχου 
χέρα βαστάζων. Ale. 917. 11. έτοιμος άι/θόνιρ δούναι χερί. 
Med. 612. 12. εκδονναι τέκνα αλλ η ψονεϊσαι δυσμενεστέρα 
χερί. 1238 — 1239. 13. αγ ώ τάλαινα χειρ (μή. 1244. 14. η 
την έμη ν ά'ναγνον εκλιπών χέρα. Hipp. 1448. 15. καπειτα 
τον γέροντος ήσσήθη χερί; Andr. 917. 16. ιλάρσει γέροντος 
χεϊρα. 993. 17. (fóvov βίαιον της Ορεστείας χ'od ς. 1242. 
18. τις σοι ζυνέσται χειρ; Hec. 879. 19. ιιήί)? ότλίζεσ&αι 
χέρα. Or. 926. 20. αλλ" ε]ιό, όπως αν μη καταργωμεν χέρα. 
Phoen. 753. 21. τί γαρ προς ήμας ήλ&ον 'ικεσία χερί. Suppl. 
108. 22. άνανδρία χερών. 314. 23. μιας γαρ χειρός ασθενής 
μάχη. Heracl. 274. 24. ση δεσποτουμενον χερί. 884. 25. ες 
δέ σας χέρας βλέπει. Here. 434—435. 26. ήλθον, εί τι δεΐ, 
γέρον, η χειρός ν μας της έμης η ξνμμάχων. 1170—1171. 
27. θ ε ο ίο ι ν δούλα ν χέρ έχει ν. Ion. 132. 28. ουδέ γαρ ψανειν 
καλόν ιλέων πονηράν χείρα. 1315—1316. 29. ου γαρ ελπίδων 
είαω βέβηκα μίαν υπερδραμεϊν χέρα τοσούσδε ναντας. Hei. 
1523—1525. 30. μη τρία ης (μην χέρα. ΕΙ. 220. 31. οικεία 
δέ χειρ. 629. 32. δέσμιους χέρας σώζονσι. Bacch. 226—227. 
33. κληδές τ άνηκαν ίλύρετ ρ άνευ Ονητης χερύς. 448. 34. 
ουχί την (μην <(ονέα νομίζων χείρα. Ιρίι. Τ. 585 — 586. 35. 
που χρι'ι μ' ά θλίαν (λίλουσ αν εύρεϊν αήν χέρ επίκουρο ν 
κακών; Ιρίι. Α. 1026--1027. 36. αοφόν γαρ εν βούλευμα τάς 
πολλάς χέρας νικα. Fr . 220. 

12. Λ láb az ember helyeit. 1. σπουδή ποδός στείχει. 
Blies. 85—86. 2. ήοω ναυς (π' Αργείων πόδα. 203. 3. ί'εααν 
([ υγη πόδα. 798. 4. οί Ö' άφ ήσυχου ποδός δνσκλειαν ίκτή-
σαν το καί ραθυμίαν. Med. 217—218. 5. άπαλλάσσον πόδα, 
729. 6. πήματος εξω πόδα τουιΤ απέχεις. Hipp. 1293. 7. περα 
γαρ ήδ' υπό σχηνης πόδα Αγαμέμνονος. Hec. 53—54. 8. 
τίχρημ (πέμψω τον (μόν (κ δόμων πόδα; 977. 9. ουκ άπ 
οίκων πάλιν ανά πόδα σον είλίξεις; Or. 170—171. 10. παρ-
θένου δέχον πόδα. 1217. 11. διώκω τον εμόν (ς δόμους 
πόδα. 1344. 12. είσορω . . . Όρέστην (π το η μένω ποδί. 1503— 
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1504. 13. ως οχλοςνιν υστέριο ποδί πάνοπλος άμφέπει. Phoen. 
147—148. 14. ώς τυφλω ποδί οφθαλμός ει αύ. 834—835. 
15. πέλας γαρ, Τειρεσία, φίλοιαι αοίς εξώρμισαι σον πόδα. 
845 — 846. 10. έκβάς τεθρίππων "I "Αλός αρμάτων πόδα. 
Heracl. 802. 17. όμαρτείτ άθλίφ μητρός ποδί. Here. 336. 
18. όταν παραστώ σοι μεν εγγυθεν ποδός. Ion. 612. 19. συ 
μέν νυν είσω προξένων μέθες πόδα. 1039. 20. τις προθυμία 
ποδών Ι'χει σε. 1109—1110. 21. εκ γαρ οίκων προνλαβον 
μόλις πόδα. 1253. 22. πείσαντε δ1 εκ γης διορίααιμεν αν 
πόδα; Hei. 828. 23. τειχεων μεν εντός ου βαίνω πόδα. ΕΙ. 
96. 24.'ίν έκβάλλω πόδα άλλην επ αίαν. 96—97. 25(Αργει 
κελσας πόδ1 άλάταν. 138. 20. ρωτάς κακούργους έξαλνξομεν 
ποδί. 219. 27. Θέτιδος εινάλιον γόνον, ταχΰπορον πόδ\ 450— 
451. 28.(μεταστήσω πόδα. Baccli. 49. 29.στησον πόδ1, όργί) δ1 

υπό θες ήσυχο ν πόδα. 647. 30. τί γαρ ποτ1 ες γην τήνδ1 

έπόρθμενσας πόδα. Iph. Τ. 936. 31. ες τ εμόν πόδα ες τάς 
Αθήνας δή γ1 επεμψε Λοξίας. 942—943. 32. ένδέξιος σόι 
πόδι παρασπιστής. Cycl. 6. 33. έστρεχβ εκ δόμων ταχνν 
πόδα. Fr . 781., 39. 

13. Α láb az ember helyett (és az evező lapát, a hajú 
helyett), όμως δε πρόφερε πόδα σον επί πλά τ ας 1 Αχαιών. 
Troad. 1331—1332. 

14. Α láb és α kéz az ember helyett, ούδ1 ίπέσπασε φυγρ 
πόδ', αλλ1 ε'δωκεν ουκ ακων χέρας. Bacch. 436—437. 

15. Α testalkat az ember helyett. 1. τις . . . ξένος . . . 
ρίσεται τούμύν δέμας. Med. 387—388. 2. τυίιμον εκσωσαι 
δέμας. 531. 3. φάτις ήλθε δέσποιναν τειρομέναν νοσερα κοίτα 
δέμας εντός ε χ ει ν οίκων. Hipp. 130—132. 4. λέχους γαρ ες 
τόδ1 ημέρας αγνόν δέμας. 1003. 5. αΥρετ είς ορθόν δέμας. 
Troad. 465. 6. κρύπτετ1 άθλιο ν δέμας. 772. 7. είσορώ γαρ 
τοϋδε δεσπότου δέμας Αγαμέμνονος. Hec. 724—725. 8. ου 
γάρ ποτ όμμα λαμπρόν ένθήσεις κόραις. 1045. 9. τί δ1 ουχί 
θυγατρός ίΕρμιόνης πέμπεις δέμας. Or. 107. 10. εν πέπλοιαι 
κινεί δέμας. 166. 11. μέθες πεπασθαι πατρί παρθένου δέμας. 
1197. 12. σον δέμας θηρώμενος. Phoen. 699. 13. ποτ1 άρα 
και αόν όψομαι δέμας. Ion. 564. 14. μων σ1 οίκτος είλε, 
μητρός ως είδες δέμας. ΕΙ. 968. 15. νυμφεύω δέμας Ηλέκτρας. 



1 4 1)11. l'ECZ VILMOS. 

1350—1351. 16. εξ υπνου κινείν δέμας. Baccl). 690. /7. l'ioV 
έκρνπτόμην δέμας. 730. 

16. Α hús α test helyett. Παρθείτε ααρκός έξαμείφιαοαι 
τρο'μον. Bacch. 605—607. 

II. Α vallás. 
Α láb az áldozati bika helyett, ταύρειος δέ πους ουκ 

ηίίε'Ζ ορθός Οανίδα προοβηναι κάτα. Hei. 1555—1556. 

III. Α ínythologia. 
1. Az arcz Apollo és Artemis helyett, δίδυμων προαοίπων 

καλλιβλέφαρον φως. Ion. 186—189. 
2. Α szem Artemis helyett. ^Άρτεμι κλυων μεν 

ανδην, όμμα δ' οι, χ υ ρω ν το od ν. Hipp. 72—86. 
3. Α szem Zeus helyett, το Οεμνόν Ζην ας όμμ άτιμάοας. 

Hipp. 886. 
4. Α láb az istenek helyett, κρυπτενονΰι δέ ποικίλως 

δαρόν χρόνου πόδα. Baccli. 888—889. 
5. Α keréktalp α nap kereke helyett. ΙΙαρνηΟιάδες δ' 

άβατοι κορυφαΐ καταλαμπόμεναι την ημερίαν αιβϊδα βροτοίοι 
δέχονται. Ion. 86—88. 

1Υ. Α háború. 

1. Α kéz az ellenség helyett. 1. ahV οι τις εατιν ος τον 
:Αλκμήνης γόνον τρέααντα χεΐρα πολεμίαν ποτ όιρεται. Ale. 
505 — 506. 2. Ι'ρνμα πολέμιας χερύς. Med. 1322. 

2. Α lándzsa hegye α lándz sa helyett, ταν (poviov έχετε 
φλόγα δορός τε λόγχαν. Troad. 1318. 

3. Az erőd az ellenség és város helyett. 1. ηδη A αγύρτης 
πτωχικην Ι'χων στολην είσηλ&ε πύργους. Blies. 503—504. 2. 
και γαρ απ" ίχ ίδρων ηκετε πύργων. Andr. 515 — 516. 

V. Az állami élet. 
1. A kéz a rabszolga helyett, τάχ εξ οπαδών χειρός 

ώοϋηοει βία. Med. 335. 
2. Α láb α rabszolga, helyett, δραπέτην γαρ εξέκλεπτον 

εκ δόμων πόδα. Or. 1498—1499. 
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Yl. A lótenyésztés és a lóverseny. 

1. A szem a ló helyett, φοβερό ν γαρ άπαράμνΟον ό'μμα 
πωλικόν. Iph. Α. 620. 

2. Α pata α ló helyett, τεθρίππων ώκίοταν χαλάν επι-
βάσ. Ion. 1240.—1241. 

3. Α kocsikarfa α kocsi helyett. 1. μη Όρανσαντες άντύ-
γων χνόας. Blies. 118. 2. επ άντνγα βαίη. 236. 3. δεσμά 
πωλικων εξ άντίγων κλάζει σίδηρου. 567—568. 

4. Α kéz α kocsis helyett, οι/re ναυκλήρου χερυς ovit·' 
ϊπποδέσμων . . . μεταστρέφουσαι. Hipp. 1224—1226. 

VII. Α hajózás. 

1. Α hajó födélzete α hajó helyett. σέλμαιΤ ωρμισται 
νεων. Οι\ 242. 

2. Α hajó előrésze α hajó helyett. 1. πρψραι ναων ώκεΐαι 
Troad. 122. 2. σοίσοντε νεων πριόρας ενάλονς. ΕΙ. 1348. 

3. Az evező lapát α; hajó helyett. 1. άνδρες γαρ εκ γης 
τησδε νυκτέρω πλάτη . . . αιρεαΟαι. φυγην μέλλουοιν. Blies. 
53—55. 2. 2'ιμόεντι δ' επ εύρείτσ πλάταν Ι'σχασε. Troad. 
809—810. 3. ναυπόρφ ό' άγειν πλάτη "Έλληνίδ' ες γην. 
877—878. 4. μο'ναν δη μ Αχαιοί κομίζονσι . . . εναλίαιΟι 
πλάταις. 1091—1095. 5. el'<9'' . . . δίπαλτον ιερόν ανά μέσον 
πλαταν πέαοι . . . πιρ. 1100—1104. 6. ώς . . . ο'ι'καδ' όρμήση 
πλάτην. 1154—1.155. 7. L. I . 13. 8. προς οίκον ενΟννοντας 
εναλίαν πλάτην. Hec. 39. ,9. άλιηρει κωπα πεμπομέναν τάλαι-
ναν. 455—456. 10. λιμένα δέ Νανπλΐειον έκπληρων πλάτη. 
Or. 54. 11. η πίραίϊεν άλίφ πλάτα. Heracl. 82. 12. ό ΙΙρια-
μίδας επλενσε βαρβάρψ πλάτα. Hei. 234. 13. στράτευμα 
κωπη διορίσαι Τροίαν επ ι. 394. 14. πόδα χριμπτόμενος 
είναλίο) κωπρ. 526—527. 15. πετομένου κώπας, πετομένον 
ό' έρωτος αδίκων γάμων. 667. 16. οτ εμολεν εμολε πεδία 
βαρβάρψ πλάτα. 1117. 17. και πως ό'ό' ουκ κοινωνων πλάτης; 
1212. 18. Φοίνιοσα 2ιδωνιάς ω ταχεία κωπα. 1451—1452. 
19. ούτοι μακρόν μεν ηλΟομεν κώπη πόρον. Iph. Τ. 116. 20. 
ω παι τον τας Τροίας πύργους έλίΐόντος κλεινά ξυν κωπα. 
139—140. 21. ηκουσιν . . . πλάτη φυγόντες δίπτυχοι νεανίαι. 
241—242. 22. εμέ δ' αντου προλιπουσα βησει ροΟίοις πλά-
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ταις. 1132. 23. oi δ1 ώκυπόμπονς ελξετ ες πόντοι) πλάτος. 
1427. 24. πρρ&μεύων πλάτη. 1445. 25. Αχαιών οτρατιάν ως 
κατιδοίμαν Αχαιών τε πλάτας ναυαιπόρονς ήιϋέων. Ipb. Α. 
171—173. 26. και κέρας μεν ην δ έξι υ ν πλάτας έχων ΦΟίοι-
τας. 235—237. 27. ενΟάδε παρ ενπρύμνοισιν Αρχείων πλά-
ταις. 723. 28. όταν . . . ευπροβιροισι πλάταις είρεσία πελάζη. 
764—766. 28. ναυτίλοι πλάτη Αρχος, κατασχων. Er. 229. 

4. Az evező lapát a csónak helyett. Χάρωνος επιμένει 
πλάτ a. Here. 432. 

5. A gerenda a hajó helyett. 1. το δε νάϊον Αργόίλεν 
δόρυ. Ith es. 459. 2. ίπ Αργυ'ιου δορός άξενοι' υγρά ν ίκπε-
ρασαι. Andr. 791--794. 3. πόσον δ άπείργει μήκος εκ γαίος 
δόρυ; Hei. 1268. 4. ίαβηναι δόρυ. 1568. 5. ες ΆλλαΆ είπεν 
ιν&ννειν δόρυ. 1611. 6.'ίνα τε δόρατα μέμονε. Iph. Α. 1495. 
Γ. ηνϋννον αμιμιρες δόρυ. Cycl. 15. 8. άνεμος εμπνεύσεις δορί 
ε ξέ βαλε ν η μας· 19—20. 

6. Α kéz az evezős helyett. Αρχείων προς ναυσίν κινείται 
κωπήρης χειρ. Troad. 160—161. 

7. Α hajó fenekén összegyűlt· víz a tenger helyett, άλίμε-
νόν τις ως ες άντλον πεοών. Hec. 1025. 

VIII. Α természet. 

α) A z á l l a t o k . 

1. Α szárny α madár helyett, πάραχε πτέρυχας. Ion. 166. 
2. Α láb α madár helyett, ουκ άλλα ifoivixoifag πόδα 

κινήσεις; Ion. 162—163. 
3. Az ének a hattyú helyett, αίμάξεις, εΐ μι) πείσει, τάς 

καλλιψΙίόγχους ιίιδάς. Ion. 168—169. 
4. Az állkapcza α vadállat foga helyett. L. C . X X I V . 

b. 35. 

b) M e t e o r o l o g i a i t ü n e m é n y e k . 
A kör a nap helyett. 1. νυν πανύοτατον ακτίνα κύκλον 

x)? ηλίου προσόι/ιεται. Ale. 207—208. 2. κύκλο ν ϋ? ηλίου 
προσδίνομαι. Hec. 412. 3. άμ ιππεύοντος ηλίου κύκλω. Ion. 41. 
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Β) A n i e t o n y m i a . 

I. Az ember. 
1. A test az ember helyett. 1. δεΐζαι γαρ Άργείοιβι αωμ 

αίο χύνομαι. Or. 98. 2. ώσπερει πολις προς έχθρων αωμα 
πνργηρηνμεθα. 762. 3. άπόδος το ΰο>μα πατρί, μη ξννθνησκέ 
μ'οι. 1075. 4. μη με . . . ουκ εκφρωο άναίμακτον χρόα. Plioen. 
263—264. 5. ώ λευκά γ ήρα ΰωματ. Here. 909. 

2. Az arcz α nyak helyett, λενκήν διήμησ '/([ιγόνης 
παρηίδα. ΕΙ. 1023. 

3. Α szemhéj α tekintet helyett. orA' εγώ ες σον ßkhf ά-
ρον πελάαω. ΕΙ. 1332. 

4. Α szemhéj α látás helyett, είθε μ ο ι. ομμάτων αίμα το εν 
βλέφαρον άκέοαι άκέσαιο τναλόν. Hec. 1066—1067. 

5. Α szemhéj az álom helyett, ολεΐς, εί βλέφαρα κινήσεις 
'ύπνου γλυκυτάταν φερομένψ χάριν. Or. 157—158. 

G. Α fény α szem helyett. 1. κατ εύφρόνην άμβλωπες 
αυγαί. Phos. 736—737. 2. ες τίνα βάλλων τέριρομαι αύγάς • 
Antlr. 1180. 

7. Α nézés az élet helyett, ου ταυ τον, ώ παί, τω βλέ-
πει ν το κατ&ανεΐν. Troad. 628. 

8. Α látás α szem helyett, δεργμάτων κόραιαι πολνπλά-
νοις επίσκοπων. Phoen. 660—661. 

9. Α látás α szemhéj helyett, ο f i ν δ' ομμάτων ξυνήρ-
μοσεν. Iph. Τ. 1167. 

10. Α hallás α fül helyett, (φέρε νυν εν πύλαισιν άκοαν 
βάλω. Or. 1281. 

11. Α száj α hang helyett. ^Ίακχον άθρόω οτόματι τον 
Αιος γόνον Βρομιον καλουααι. Bacch. 725—726. 

12. Az állkapcza α torok helyett. ελ&\ ώ διά ξουθαν 
γενΰων έλελιζομένα. Hei. 1111. 

13. Α nyak α száj helyett, ών οίΐτε αίτα διά δέρης έδέξατο. 
Or. 41. 

14. Α kar α kéz helyett, ία ας δέ μοι ψήφους διηρίθμησε 
Παλλάς ώλένρ. Iph. Τ. 965—966. 
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15. A kéz a tett helyett, εξόν μιας μοι χειρός εν χδέαϋαι 
τάδε. Here. 938. 

16. Α kéz α modor helyett. 1. βίαιοι χειρί δαιμόνων άπο-
λιπεϊν αφ έδη. Herael. 103. 2. κονδεν βιαίψ τ ißt χρήαομαι 
χερί. 106. 3. τά Α Ι'ργα βαρβάρου χερός τάδε. Herael. 131. 

17. Α tenyér α kard helyett, πνριγενεΐ τέμνειν παλάμα 
χρόα. Or. 820—821. 

18. Α láb α lépés helyett. 1. τις ηγεμών μοι ποδός δμαρ-
τήσει τνφλον; Plioen. 1616. 2. βαίνοναι λαιψηρφ ποδί. 
ΕΙ. 549. 

19. Α láb α kéz helyett, ουκ ει ενόπλψ ποδί βοηδρο-
μησετε. Or. 1622. 

20. Α láb α sietség helyett, ονν παρ\%V(i) τε και προθυ-
μία ποδός. Plioen. 1430. 

21. Α lábbeli α lépés helyett, ψοφεϊ γυνν άρβύλη δόμων 
ί'αω. Bacch. 638. 

22. Α lábbeli talpa α láb helyett, ώ ίδεοί, τίν ες γ ην 
βάρβαρου άγίγμεθα ταχεί πεδίλιρ; Er . 123. 

23. Α lábbeli az ember helyett. Όρέστας, Μυκηνίδ' άρβυ-
λα ν προβάς. Or. 1469—1470. 

24. Α lépés α láb helyett. 1. ου λήι/εει κόρην, μη κονφον 
αΐρτ] βημ ες Άργείων οτρατόν; Troad. 341—342. 2. τρομε-
ρά ν 'έλκω ποδός βάαιν. Plioen. 304—305. 

25. Α lépés α járó ember helyett. ;)σί)όμην κτύπου τινός 
κέλευϋον. Or. 1311—1312. 

26. Α lépés α fáradt tagok helyett, άναψύχονσι θηλν-
πονν βάαιν. Ιρίι. Α. 421. 

27. Α nyom az ember helyett. 1. φέρετ έμόν ίχνος. 
Troad. 1329. 2. ποδός ίχνος επαντελλων. Plioen. 104. 3. έξω 
τρίβον τουδ' ίχνος άλλαξώμεϋα. ΕΙ. 103. 

28. Α nyom α járás helyett, ατείχει ταχνπονν ίχνος 
εξανύων. Troad. 232. 

29. Α nyom α láb helyett. 1. ίχνος δ' ίκφνλααα' όπου 
τί&ης. Ion. 741. 2. (δες ες χορόν, ω φίλα ίχνος. ΕΙ. 859. 
3. έφερε Α η μεν ώλίνην, η Α ίχνος ανταις άρβνλαις. Bacch. 
1133—1134. 

30. Α nyom és α lábbeli α láb helyeit, σίγα σίγα, λε-
πτόν ίχνος άρβνλης τίχδετε. Or. 140—141. 
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31. Az elesés a meggyilkolt helyett. 'Ελένης τττωμ ίδών 
ένάίματι. Or. 1196. 

32. Az ész az ember helyett, ιίποπτον iV εστί κάρτ^έμη 
φρενί. Rlies. 79. 

33. Α szív az élet helyett, λέχριος εκπεβεί φίλας καρ-
δίας. Hec. 1026. 

34. Α vér az élet helyett, αλλ' αίμα ϋήαεις ξνμβαλών 
βάκχαις μάχην. Bacch. 837. 

35. Α vér α család helyett, φάνω φόνος αμείβων δι 
αίματος ον προλείπει. Or. 816—817. 

36. Α vér aboszú- helyett. 1. το μητρός δ' αίμα νιν τροχ-
ηλατεΐ. Or. 36. 2. πορενων τις ες δόμο ν άλαοτόρων ματέρος 
αίμα σας. 336—337. 

37. Α vér α bűn helyett. "ΙΙρα προοάψαι κοινόν αίμ 
αν τω &έλει. Here. 831. 

38. Α vér az ölés helyeit, νόμος δ' ί·ν νμΐν τοις τ 
ελευ&έροις ίσος και τοίσι δονλοις αίματος κείται πέρι. Hec. 
291—292. 

39. Α vér α gyilkosság helyeit. 1. μίασμα φενγων αίμα-
τος Παλλαντιδων. Hipp. 35. 2. εξ ονπερ αίμα γενέ&λιον 
κα τήνυσεν. Or. 89. 3. εξίΟυσ' ο Φοίβος η μας μέλεον άπό-
φονον αίμα δονς πατροφόνον ματρός. 191—193. 4. είργασται 
(Ρ εμοϊ μητρφον αίμα. 284—285. 5. αίματος τιννμεναι δίκαν. 
322—323. 6. μητρός αίματος τιμωρίαι. 400. 7. ως τ α χ υ 
μετηλ&όν ς αίμα μητέρας ίλεαί. 423. 8. ούδ" ηγνισαι σον 
αίμα κατά νόμονς χεροϊν; 429. 9. χρην αυτόν επι&είναι 
μεν αίματος δίκην ό σία ν διώκοντ . 500—501. 10. όστις αίμ 
ε'χων κυροϊ. 514. 11. κακής γυναικός ουνεχ αίμ έξέπραξεν. 
1139. 12. σταθείς επί <] οι νιο ν αίμα. 1256. 13. 'Γυδευς μεν 
αίμα συγγενές φενγων χ&ονός. Suppl. 148. 14. δικαστής 
αίματος γενήσομαι • Here. 1150. 15. αίμα τε παιδοφόνον. 
1201. 16. τοις αποκτείνασί σε προστρόπαιον αίμα χλησεις. 
Ion. 1259—1260. 17. ον πρώτον θεοί εζοντ επί φήφοισι 
αίματος πέρι. ΕΙ. 1258—1259. 18. ειπών δ άκουσας ιΤ 
αίματος μητρός πέρι. Iph. Τ. 964. 

40. Α vér α rokoni gyilkosság helyett, προς Έρινύσι 11 
αίμα σύγγονον εξει. Here. 1077. 

7* 



2 0 1)11. l'ECZ VILMOS. 

41. A vér a gyilkos ember szeme helyett, τωνδε πυοσ-
τρόπαιον αίμα προσλαβών ουδέν κακωσαι τους αναίτιους θ~έλω. 
Here. 1161—1162. 

42. Α vér α halál helyett. 1. τον σον δε παιδός αίματος 
κοινού μεν ην. Andr. 654. 2. οηδ' επί τοξοσί<να ψονίφ πατρός 
αίμα το διογενέ ς ποτέ Φοίβο ν βροτός ες θεό ν άνάχραι. 
1194—1196. 3. πατρί θ? αιμάτων εχθίστων επίκουρος. ΕΙ. 
137—138. 4. πάτριες θανόντος αίμα τιμωρούμενος. Iph. 
Τ. 558. 

43. Α vér α holttest helyett. μήΙΕ αίμα μου δέ'ξαιτο κάρ-
πιμον πέδον. Or. 1086. 

44. Az élet α lélek helyett, άπέπνενσεν ahova. F r . 798. 
45. Az élet az ember helyett, πριν ες (jως σον κατα-

στήσει ι βίον. Ale. 362. 
46. Α lélegzés az élés helyett, καν έπίσχτ] πνέων. Epist, 

J ' , 28. 
47. Az erő az ember helyett. 1. άλκην τίν αινείς; Rhes. 

708. 2. τίκτω . . . Πολυνείκους βίαν. Phoen. 55 — 56. 
48. Aphrodite α szerelem helyett. 1. ουκ αύ σιωπή Κν-

πριδος άλγησεις πέρι ,· Andr. 240. 2. ού δια μίαν γυναίκα και 
μίαν Κΰπριν. Troad. 368. 3. πετέχοιμι τας '/1({ροδίτας. Iph. 
Α. 557. 4. κατά Κνπριν κρυπτάν. 571. 

49. Aphrodite α kívánság helyett, μέμηνε δ' Alf ροδίτη 
τις "Ελλήνων στρατιο. Iph. Α. 1264. 

50. Aphrodite az öröm helyett, εχονοιν Άφροδίτην τι ν 
ηδείαν κακών. Phoen. 399. 

51. Α szerelem α szerelmes helyett, ε.ρωά ε'ρωτ εκδημον. 
Hipp. 32. 

52. Α házasság α kérő helyett, ζηλον ού σμικρόν γάμων 
εχονσ\ Hec. 352—353. 

53. Α házasság α feleség helyett. 1. όμνυμι των σων 
μήποχΤ άοιασθαι γάμων. Hipp. 1026. 2. καλόν νύμψενμα 
τ<7) σρατηλάτρ. Troad. 420. 

54. Α házasság α házaspár helyett, ού γέλωτα δει σ 
όψλείν τοις Αισνψείοις τοις τ 'Ιάσονος γάμοις. Med. 
403—404. 

55. Α házasság α nö helyett, εκπειγεύγασιν γάμοι με. 
Hei. 1622. 
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56. A házassági rokonság a nö helyett, σιγώμεvov ró 
κηδος είχεν tv δόμοις. Troad. 399. 

57. A házasság a szerelmi erőszak helyett. ΙΙανός άru-
ft a ü γάμους. Hei. 190. 

58. A házasság az ágy helyett, γάμοις Ιάσων βαοιλι-
κοϊς εννάζεται. Med. 18. 

59. Α rokonság α feleség helyett, ουκ ώδε κήδος σον 
διώσεται πόσις. Andr. 869. 

60. Az ágy α nő helyett. 1. εϊ δέ σος ποΟις καινό λέχη 
σεβίζει. Med. 154—155. 2. ε γ κλήρο ν εννήν προσλαβών. Hipp. 
1011. 3. τονμον παρώσας δεσπότης δονλον λέχος. Andr. 30. 
4. εκβαλουσα λέκτρα τάκείνης βία. 35. 5. ουδέποτε δίδυμα 
λέκτρ1 επαινέσω β ρότων. 464. 6. μίαν μοι στεργέτω πόσις... 
ευνάν. 467—470. 7. δια γαρ πυρός ή λ Ο1 ετέριγ λέκτρω. 487. 
8. άλλην τ ιν ευ ν ή ν αντί σου στέργει πόσις; 907. 9. κακόν 
γ1 έ'λεξας, άνδρα δ ίσα1 Ι'χειν λέχη. 909. 10. ή δουλεύσομεν 
νόθοισι λέκτροις. 927—928. 11. κακών δέ λέκτρων μι) 1πιθυ-
μίαν εχειν. 1280. 12. άτάρ λέχος γε τ η ο'δ1 άν ουκ έκτησά-
μην. Troad. 416. 13. της μαντιπόλου βάκχης άνέχων λέκτρ . 
Αγαμέμνων. Hec. 123—124. 14. ναυστολήσων Έλένας επί 
λέκτρα. 633—634. 15. Πυλάδη δ1 αδελφής λέκτρον, <!> ποτ1 

ηνεσας, δός. Οτ. 1658—1659. 16. κόρης τε λέκτρον Αντι-
γόνης σέθεν. Plioen. 1588. 17. κότα αόν γαμεί λέχος; Ιοιι. 
297. 18. ήλθες ες νόθον τι λέκτρον; 545. 19. λαβών δε 
δούλα λέκτρα. 819. 20. ώς εμόν σχήσων λέχος. Hei. 30. 
21. έξηνέμωσε ταμ Αλεξανδρή) λέχη. 32. 22. ος εξέι/υσεν 
Αερόπης λέκτρων «το. 391. 23. ποίων δέ λέκτρων δεσπότης 
άλλων ε'φυς; 572. 24. ΙΙριαμίδαις άγων Λακεδαίμονος άπο 
λέχεα οέθεν, <3 Έλένα. 1118—1120. 25. τάμα λέκτρ άλλφ 
δίδουσα; 1634. 26. επίσημα γαρ γήμαντι και μείζω λέχη. 
ΕΙ. 936. 27. κασιγνήτης λέχος ουκ άν προδοίην. Iph. Τ. 
716—717. 28. τάμα δ1 εοχες αυ λέχη. Iph. Α. 1156. 
29. πανσαί τε λέκτρων άρπαγας "Ελληνικών. 1266. 30. λέκτρα 
συλασθαι βία. 1275. 31. και γαρ έκ καλλιόνων λέκτροις επ1  

αίσχροϊς είδον έκπεπληγμένους. F r . 212. 32. μετρίων λέκτρων, 
μετρίων δέ γάμων μετά σωφροσύνης κυροαι θνητοϊσιν άρι-
στον. 505. 33. πονηρό ν λέκτρον. 524. 34. κοινό ν γαρ είναι 
χρι ν γυναικείοι' λέχος. 655. 35. ελεύθερος δ1 ών δουλός έστι 
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roií λ εχονς. 772. 36. χρόνος εκράν a λέχος έμοϊσιν άρχέταις. 
775., 50—51. 37. ό μεν γάρ άλλης λέκτρον ίμείρει λα-
βείν. 906. 

61. Az ágy α nö helyett (és α lándzsa hegye α harczos 
helyett), τά δέ Κασάνδρας λέκτρ" ουκ ειμί την της. Α χιλείας 
πρόσθεν θήσειν ποτέ λόγχης. Hec. 129 -131. 

62. Az ágy α lány helyett. 1. fl τοναδε γ εύνης οννεκ" 
ου στέργει πατήρ. Med. 88. 2. έχει λέκτρα τυράννων. 140. 
3. εν νυν τόδ' ίσθι, μη γυναικός οννεκα γημαι με λέκπρα 
βασιλέων. 593—594. 4. έ'χω τά της Αιός τε λέκτρα Λήδας 
θ\ Hei. 638. 

63. Az ágy α szüzesség helyett, πρώτος τό παρθένειον 
έζενξω λέχος. Troad. 671. 

64. Az ági/ α nö keze helyett. Κρέων άδελιφός τάμά 
κηρύσσει λέ.χη, όστις σοφής αίνιγμα παρθένου μάθοι, τούτοι 
ξννάιμειν λέκτρα. Phoen. 47—49. 

65. Az ágy α férfi helyett. 1. Φρνγίων λεχέων έπλευσε 
π/.αθεΐα". Rhes. 911. 2. τις σοι ποτ ε τας άπλάτου κοιτάς 
ερος; Med. 1 5 0 - 1 5 1 . 3. μακαρία 8" εγώ βασιλικοΐς λέκτροις 
κατ ""Αργός ά γαμονμένα. Troad. 312—313. 4. άνδρα τον 
πάρος καινοισι λέκτροις άποβαλονο" άλλον φιλεϊ. 662—663. 
5. εν ί] σε λέκτρον y/ίμονος μένει. Phoen. 1638. 6. ώ λέκτρων 
δύο συγγενείς εύναί. Here. 798—799. 7. βά'ξις, ά σε βαρ-
βάοοισι λέχεσι, πότνια, παραδίδωσιν. Hei. 225. 8. δνσκλειαν 
δ5 από σνγγόνον βάλετε βαρβάρων λεχέων. 1506—1507. 

66. Α ζ ágy α kérő keze helyeit, λέκτρα γάρ τά Θησέως 
ουκ Ι'στι δωμά θ' ήτις εΊσειαιν γυνή. Hipp. 860—861. 

67. Az ágy α szerelem helyett. 1. ώ γυναικών λέχος πολύ-
πονον. Med. 1290—1291. 2. της ειιης εννης χάριν. Andr-
1253. 3. őg λεχέων στυγερών χάριν ώλεαε π έργα μα Τροίας. 
Troad. 592. 4. καίτοι λέγονσιν ιός μι ευφρόνη χα λα τό 
δυσμενές γυναικός εις ανδρός λ.έχος. 660—661. 5. μιας γυ-
ναικός και λέχους στυγνού χάριν. 776. 6. ώσπερ σν τάμά 
λέκτρ έσωζες ασφαλώς. Here. 1372. 7. δόλιον εννήν έζέπραζ". 
Hei. 20. 8. ουκ επί λέκτρα βαρβάρου νεανία. 666. 9. κρυ-
φίαις γάρ εύναΐς πείσας άλοχον. ΕΙ. 720—721. 10. όταν 
τις δελεάσας δάμαρτά τον κρνπταϊσιν ενναΐς. 921—922. 
11. Αχίλλειος λέκτ,μιΰι πείσας νίχετ. 1020—1021. 12.παλίρ-
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οους δε τά ihV υπάγεται δίκα διαδρόμου 'λέχους. 1155. 
13. θηρωσι λέκτρον τούμόν. Iph. Α. 960. 14. μάλλον δε 
λέκτρων σων πόθος «' εισέρχεται 1411. 

(18. Az ágy α szerelmes helyett, ενταύθα λέκτρων ίκε-
τενομεν φυγάς. Hei. 799. 

69. Az ágy α férjhezmenés helyett, παρθένων επί λέκτροις 
α νόμος ε'χει. Troad. 324. 

70. Az ágy α házasság helyett. 1. βοα τον εν λέχει 
προ δόταν κακόνυμφον. Med. 205—206. 2. όταν δ5 ες ευ ν ην 
ήδικημένη κύρη. 265. 3. σον μεν έχθαίρων λέχος. 555. 4. ήν 
δ' αύ γένηται ξυμφορά τις ες λέχος. 571. Γ>. άπτολέμους δ' 
εύνάς σεβίζουσ. 640. 6. ουκ ία μεν εν ν ης άζνγες γαμήλιου. 
673. 7. ά φονεύσεις τέκεα νυμφιδίων ενεκα τεκέ ων. 997—998. 
8. συ δ' ουκ έμελλες ταμ άτιμάσας λέχη τερπνόν διάξειν 
β ίο τ ο ν. 1354—1355. θ. λέκτρων άμιλλα κούραις. Hipp. 1142. 
10. τλημον δε συ, παί, μητρός λεχέων ός ύπερθνήσκεις. 
Audi·. 497—498. 11. τάμα λέκτρα. Troad. 404. 12. φενγουοα 
λέκτρα. 981. 13. ης λέχος ποτ ηνεσα. Ον. 1092. 14. πο'ι 
γαρ εκφευξει λέχος; Phoen. 1674. 15. τηδ1 εν ήμέρρ λέχη 
κράναι. Er . 775., 68—69. 16. λέχεά IV Αλίου. 781., 65. 

71. Az ágy α menyasszony helyett. 1. ε" σε μ ή κνίζοι 
λέχος. Med. 568. 2. ευ ν ης εκατι και λέ χους αφ άπώλε σας. 
1338. 3. λέχονς αφ' άρ ήξίωοας οί'νεκα κτανεΐν; 1367. 
4. άλλως λέκτρ ε'γημ εν Αυλίδι. [ph. Τ. 538. 5. Αχιλευς 
λέκτρων άπλακών. Iph. Α. 124. 

72. Ar. ágy α férj helyett. 1. λυπεί δέ λέκτρων ανδρός 
έστερημένη. l\Ied. 286. 2. τας άνανδρου κοιτάς όλέσασα 
λέκτρον. 436—437. 3. σων δέ λέκτρων άλλα βασίλεια κρείσ-
αων δόμοις έπανέστα. 443—446. 4. μεγάλα γαρ κρίνω τάδε, 
λέχους στέρεσ&αι. Andr. 370—371. 5. τις ουν αν εί'η μ ή 
πεφυκότων γέ πω παίδων γνναικί συμφορά πλην ές λέχος 
905. 6. συ την κακία τ ην αιχμάλωτου εν δόμο ις δούλη ν 
άνέξει σοι λέχους κοινού μεν ην; 932—933. 7. ουκ άν εν γ" 
έμοϊς δόμοις βλέπουιϊ άν αύγάς ταμ έκαρποντ άν λέχη. 
934—935. 8. γαμεΐ βιαίως σκότιου Αγαμέμνων λέχος (Ag. 
értelmezője). Troad. 44. 9. αντί παίδων και γαμήλιου λέχονς. 
Or. 1050. 10. η δέ σύναιμον λέχος ήλθε ν. Phoen. 817. 
11. επειδή λέκτρ1 άφήκεν Αιακού. Hei. 7. 12. θανείσθαι 
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κο'ποτ άλλά'ξειν λέχη. 836. 13. τά πρώτα λέκτρα ννμιρικάς 
θ' ομιλίας τιμαν. 1400—1401. 14. γννη . . . ον των τεκόι·-
των εστίν, άλλα τον λέχονς, Er . 320. 

73. Az ágy α feleség helyett. 1. εΐ δέ τι καινόν ελοιτο 
λέχος πόαις. Ale. 464. 2. ννμφιδίονς εννάς 9ανά τοις κεράί-
ζομένας ον τλητόν όραν. 885—887. 3. καινά θ' εκτήαω λέχη. 
Med. 489. 4. ξνγγνώοτ άν ην σοι το ró'' ερασθηναι λέχονς. 
491. 5. βάρβαρον λέχος . . . ονκ ευδοξον έξέβαινέ σοι. 
591—592. 6. δάμαρτος ονσης, η λέχονς άπειρος ων; 672. 
7. πότερον ερασθείς η σόν εχθαίρων λέχος; 697. 8. ös οντε 
λέκτρων νεογάμων ονήσομαι. 1348. 9. νοσοννθ" ορώντας 
λέκτρα. Hipp. 463. 10. την δεσπότου προδοϋσαν εξανδά 
λέχος. 590. 11. σώζεται πικρό ν λέχος. 635. 12. η χρηστά 
λέκτρα. 636. 13. ωλεσας κεδνόν λέχος. 835. 14. λέχονς μοι 
και τέκνων ίπιατολάς εγραχρεν. 858—859. 15. ιίσχννε τάμά 
λέκτρα. 944. 16. λέχη τ ερημ άν ο ν ποτ εξελείπετο. Andr. 
308. 17. όστις προς άνδρός Φρνγός απηλλάγης λέχονς. 592. 
18. η μέν τι κερδαίνονσα συμφθείρει λέχος. 947. 19. ώ π αϊ, 
μ ή ποτ ε σων λεχέων τό δνσώννμ ον ιίίφελ' ίμόν γένος ές τέκνα 
και δόμον άμφιβαλέσ&αι. 1188—1191. 20. γαμεί . . . Κλν-
ταιμνήσρας λέχος. Or. 19—20. 21. αν δ' άλλο λέκτρον παι-
δοποίησαι λαβών. 1080. 22. η ζων μακάριοι· κτήαει λέχος. 
1208. 23. λέκτρ' έπ(νεσ\ 1672. 24. έπει ό' άπαις ην χρόνια 
λέκτρα ταμ έχων. Phoen. 13—14. 25. μαθών δέ τάμά 
λέκτρα μητριό ων γάμων. 59. 26. τίνι τρόποι ό" εσχες λέχος; 
408. 27. κει μη γάρ εννης ηψατ , άλ'/ί έχει λέχος. 946. 28. είθε 
τινές ε ν ναι δικαίων νμεναίων εΙν^Άγρει αανωσιν τέκνοισιν 
έμοϊς. Suppl. 1026—1028. 29. επίσημοι· εννιμ· Άΐρακλεΐ ζννοι-
κίσας. Here. 68. 30. τάλλότρια λέκτρα δόντος ονδενος λαβών. 
345. 31. χρόνια δέ σπείρας λέχη άτεκνός εστί και Κρέουσ1. 
Ion. 61—65. 32. ονς αποδείξω λέκτρων προδότας άχαρι-
στους. 879—880. 33. φνλάσσειν τάμ άναγκάαας λέχη. Hei. 
427. 34. ον τί που λελήσμεθ' έ'ξ άντρων λέχος; 475. 35. όθεν 
σύ θεοπόνητ ε χεις λέχη. 584. 36. τά δέ κέν εξάξει λέχη; 
590. 37. η γάρ γαμεϊν τις τάμ έβονλήθη λέχη; 784. 38. τάμ 
αποκτείται λέχη. 807. 39. τάμά γ" άποδονναι λέχη. 974. 
40. ίίταν ό' . . . άμαρτάνη πόσις τάνδον παρώσας λέκτρα. 
ΕΙ. 1036—1037. 41. μικρά γάρ μεγάλων άμείνω σώφρον εν 
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δόμοις λέχη. 1098—1099. 42. ti ης ix δόμων λαβών οϊχοιτο 
τόν τ έχον τ άπωθοίη λέχονς. Ιρίι. Α. 62—63. 43. ει μι) 
παρ ημών είσιν ες Φ θ ία ν λέχος. 103. 44. παϊδ' ίπεφήμισα 
νυμερείονς εις αγκώνων εννάς εκδώσει ν λέκτροις. Iph. Α. 
130—132. 45. λέκτρα χρήστ ερζις λαβείν; 383. 46. άπο-
λέσας κακόν λέχος αναλαβεΐν θέλεις. 390. 47. την (μην 
μέλλονσαν εννήν μή κτανεϊν. 1355. 48. γενναϊον λέχος ευρεϊν. 
Fr . 153. 4.9. εγώ γαρ έξω λέκτρα. 1044. 

74. Az ágy sötétsége α sötétségben levő feleség helyett, 
λέκτρων σκότια ννμφεντήρια. Troad. 251. 

75. Az ágy az erkölcsi tisztaság helyett. 1. ώς σώισαιμι 
Μενέλεω λέχος. Hei. 48. 2. 'ίνα μή λέκτρ νποστρώαω τινί. 
59. 3. ϊν άνδρι τάμα διασώση λέχη. 65. 

76 Az ágy α szerelmi egyesülés helyett, ει δέ λέκτρα 
διέφυγες τάδ' ουκ έχω. Hei. 794. 

77. Az ágy α házas életben levő bajok helyett. Κνπρις ... 
κρίνοι λέχη γυναικών. Med. 640—641. 

78. Az ágy a feleség helyett és a feleség versenytársa 
helyett, κρυπτά κοίτα λεχέων σων. Hipp. 154. 

79. Az ágy a hütelen feleség csele helyett, λέκτρα τε 
Κρήσσας Αερόπας δόλιας δολίοιαι γάμοις. Or. 1009—1010. 

80. Az ágy α házasságtörés helyett. Αίγισθου λέχος. 
Or. 619. 

81. Az ágy az erkölcstelenség helyett. Ιι'σιος απ εύνάς ων. 
Ion. 150. 

82. Az ágy a szerelmi viszony helyett. 1. ουκ ή ν θεοπό-
νητά μου λέχη. Troad. 953. 2. λέκτρων φθονούσα Ζηνί. 
Here. 1309. 3. εγώ δέ τους θεούς ούτε λέκτρ ά μή θέμις 
οτέργειν νομίζω. 1341—1342. 4. πώς δέ σκοτίας αναφήνω 
εύνάς; Ion. 860—861. 5. ούκέτι κρύψω λέχος. 874. 6. ά είδε Α 
ύμνοι ς άμέτερα λέχεα. 1091—1092. 7. παλίμφαμος άοιδά ... 
ϊτω δυσκέλαδος άμφΐ λέκτρων. 1096—1098. 8. (ς Ζην άνα-
φέρειν τήν άμαρτίαν λέχονς. Bacch. 29. 

83. Az ágy α mátka helyett. 1. πάσας αν εύνάς θυγατιά 
ήδικημένην βονλοι αν ενρεΐι1. Andr. 350—351. 2. αλλ' έπη-
νέγκω λέχη τάλλότρια. ΕΙ. 1089—1090. 

84. Az együtt-nyugvás α feleség helyett, ώ γενναία συγ-
κοιμήματα, Νηρέως γένεθλον, χαίρε. Andr. 1273—1274. 
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85. A szülési fájdalmak a gyermek helyett, η δέ τον 
έμόν ώδίνων πόνον μαστοΐς νψεΐτο. Plioen. 30—31. 

86. Α gyermek α szülés helyett. 1. ου γαρ otA εγώ, δε-
κάτη σελήνη παιδός ως νομίζεται. ΕΙ. 1125 —1126. 2. παιδός 
άριχδμον ώς τελεσφόρου θ'ύσω θεοϊσι. 1132—1133. 

87. Az emlő α nö helyett, δια κενής άρα εν σπαργάνοις 
σε μαστός έξίθρεη/ ό'δε. Troad. 753—754. 

88. Α ház az ember helyett. 1. τάμα A ουκ έπίσταται 
πέλαϋρ άπωίδεΐν. Ale. 566—567. 2. Πελίον Α εχθρός εστί 
μοι δόμος. Med. 734. 

89. Α ház α nemzetség helyett, ό τ ε γηγενέτα ς δόμος 
ονκετι νύκτα δ έρχεται. Ion. 1466. 

90. Α tűzhely az ember helyett, βασιλίδ1 εστίαν1Ατρειδάν 
κακώς έβαζε. Blies. 718—719. 

91. Az éjfél az álmosság helyett, ουκ άμολγόν έξομόρ-
ξετε. Er . 781. 

92. Az álom az alvó helyett, σέλας πυρός μέλαιναν αίγλαν 
έδωκεν ϋπνω. Troad. 548—550. 

.93. Α gondolkozásmód az ember helyett, τοις σοφοί ς δ 
ενκτόν σοφφ έχθρα ν ξυνάπ τειν, μάμαθεϊ φρονήματι. Herael. 
458—459. 

94. Α szegénység α szegény helyett, σοφό ν δέ πενίαν τ 
είσοράν τον όλβιον. Suppl. 176. 

95. Α szomorúság α halott helyett, αλλ1 έπειθε με λέγων 
θνραίον κήδος ες τάφο ν φέρειν. Ale. 827—828. 

96. Α név α barát helyett, ώ ποθεινόν όνο μ ομιλίας 
εμής. Or. 1082. 

97. Α tiszteletesség α tiszteletes ember keze helyett, σέβας 
γαρ χειρός αιδούμαι τό σίν. Hipp. 335. 

98. Α bátorság α bátor i f j ú helyett, οταν τις . . . τολ-
μάς άφαιρή. Suppl. 448—449. 

99. Α lándzsa α boszuló ember helyett. 1. ώστ Ατλαν-
τικών πέραν φενγειν ορών νιν δειλία τούμόν δόρυ. Here. 
234—235. 2. ώστε διαφύγειν τούμόν δόρυ. Ιρίι. Τ. 1326. 

100 Α kard az ember helyett, που 1 στιν ούτος og πέφενγε 
τούμόν εκ δόμων ξίφος: Or. 1506. 
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101. Az Eriny8 az átkos ember helyett, έρημα σ1 ά. πο-
λνστονος Οιδίποδα δώματα λιπουσ υλχΕ Έρινύς. Suppl. 
835—836. 

102. Az Erinys α kegyetlen tett helyett, άλυρον άμφί 
μονσαν όλομέναν τ Έριννν. Phoen. 1028—1029. 

103. Α gyilkosság α méreg helyett, (φανερά r«cT (t. i. 
πώματα) ηδη Οπονδάς εκ Αιονίσον βοτρνων θιιαΐς εχίδνας 
σταγύοιν μιγννμένας ((ιόνιο. Ion. 1231 —1233. 

104. Α gyilkosság α meggyilkolt helyett. Μνρτίλου φόνον 
δικών ες οίδμα πόντου. Or. 990. 

105. Α gyilkosság α vér helyett. 1. ώς αν τις αν των... 
κλίμακας ράνη φόνο). Bhes. 72—73. 2. Ορήξ τε συμμιγης 
φόνος. 431. 3. ομμάτων τ ά'πο φόνου σταλαγμοί σι) ν κατ έ-
σταζαν γένυν; Hec. 240—241. 4. άφίεσαν λαιμών βροτείων 
εν Ους ουριον φόνον. Heracl. 821—822. 5. νεκρών άπαντ 
Ίσμηνόν έμπλήσω φόνον. Here. 572. 6. φόνω δε να ν ς έρρεϊτο. 
Hei. 1602. 7. "Ελλην ου καταστάζει φόνος. Ιρίι. Τ. 72. 

106. Α gyilkosság α holttest helyett, πνλας άνοιξα ς σων 
τέκνων όψει φόνον. Med. 1313. 

107. Α gyilkosság α vakitds helyett, εις ομμαθ·' αυτόν 
δεινόν εμβάλλει φόνον. Phoen. 61. 

108. Α lopás az elfogott einher helyett, κλοπάς σάς εκ 
δόμων εδέξατο. Hei. 1675. 

109. Α félelem az ijesztő hang helyett. I. πολλοισι συν 
κιόδωσι εκτνπει φόβον. Blies. 308. 2. ε'ννυχος γαρ εξώρμα 
φόβος. 788. 

110. Α betegség α beteg ember helyett, νόσημα κηδενοντα 
παιδαγωγία. Or. 883. 

111. Α halálban való küzdelem α holttest helyett, δέδορ-
κας τόνιΤ άγων εμων τέκνων; Here. 1229. 

112. Α cedrusfa α koporsó helyett, εν ταϊσιν ανταίς γάρ 
μ επισκήψο) κέδροις σοι τούσδε ίΐεΐναι. Ale. 365—366. 

113. Α Hades α halál helyett. 1. η σ' επήγαγε θανάσι-
μου προς "Αιδαν. Hec. 1032—1033. 2. ός τάν θηλνγενη 
στολάν νάρθηκα τε πιστόν "Αιδαν έλαβε ν ενθνρσ ον. Bacch. 
1156—1158. 

114. Hellas α görög nők helyett, βοά ν βοά ν δ' Ελλάς 
κελάδησε κάνωτότνξεν. Hei. 370—371. 
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II. Az emberi tettek és cselekedetek általában véve. 
1. A sötétség a takaró helyett, κρατί περιβάλω οκότον. 

Here. 1159. 
2. A láb az út helyett, νόστιμον <V Ι'λϋοις πόδα. 

Ale. 1153. 

III. A vallás. 

1. A jősmadár a jóslat helyett, ohovóv ί&έμην καλλίνικα 
ο« στέψη. Plioen. 858. 

2. A szárny a jósmadarak repülése helyett, δι οίωνων 
πτεροϊς. Ion. 377. 

3. Az áldozat az oltár helyett, μετάστησον ϋεας a(f α-
γίων, εφ' o'tai 'ξενοφόνους τιμάς Ι'χω. Ιρίι. Τ. 775—776. 

4. Az átok az oltár helyett, αίμορράντων δνα([ύρμιγγα 
ξείνων αίμάασουσ αταν. Iph. Τ. 225—226. 

ΰ. »1 táplálék az oltár helyett, νέος μεν ουν ων άμφί 
βωμίους τρυγάς η λα τ ά&νρων. Ion. 52—53. 

6. Α leölés az áldozati juh helyett, πυρά τ επέσφα'ξ 
αίμα μηλείου φόνου. ΕΙ. 92. 

7. Α leölés az áldozati barom vére helyett, ως σφαγαΐσι 
Αιοννΰον πέτρας δεύσειε διααάς. Ion. 1126—1127. 

8. Α leölés α f öláldozott ember vére helyett, ως μι; μιάνη 
βωμόν ενγενεί φόνψ. Ιρίι. Α. 1595. 

9. Α folyás α föláldozott ember vére helyett, ουδέ πω 
βωμός &εας "ΕλληνικαΧσιν εξεψοινίχ3 η ροαΐς, Iph. Τ. 
258—259. 

10. Α vér α föláldozás helyett, πριν επί ξίφος α'ίματι 
ου) πελά σαι; Iph. Τ. 880. 

11. Az elesettnek vére az italáldozat helyett, οί/δέ προς 
τάφους tolf όστις αν τοις αίμα γη δωρήσεται. Troad. 
381—382. 

12. Α szikla α dephii jósda helyett, τελουμένων δέ ζίελ-
φίς είσεται πέτρα. Andr. 998. 
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IV. A mythologia. 

1. Az ágy az istenek szerelmi viszonya helyett, ov λέκτρ 
εν άλλήλοισιν, ών ουδείς νόμος, ζυνηψαν. Here. 1316—1317. 

2. Az ágy Zeus szerelmi viszonya helyett, ως πιστό ν μοι 
τύ παλαιόν ήδη λέχος, ώ Ζεϋ, τό σόν ουκ επ έλπίδι φ άνθη. 
Here. 801—804. 

3. Α dohás Zeus villáma helyett, κέρα υ νιους βολάς λαβον-
σιι πατρός εκ χερών. Troad. 92—93. 

4. Α királyi páleza Persephone helyett, ούτι... εισορω... 
σκήπτρα Λήμητρος κόρης. Here. 1103—1104. 

5. Α tisztelet Dike helyett. υ> Ζεν πρόγονε και Λίκης 
σέβας. Or. 1242. 

6. Α vér α Bacchus által leölt kecske helyett, άγρεύων 
αίμα τραγοκτόνον. Bacch. 138—139. 

7. Α Musa Orpheus éneke helyett, ένθα ποτ Όρφενς 
κιθαρίζων ξυναγεν δένδρεα ΜονΟαις. Bacch. 561—562. 

8. Α bukás α Cadmus előtt menő tehén helyett, μόσχος 
άδάματον πέσημα δίκε τελεσφόροι' δίδουσα χρησμό ν. Phoen. 
640—642. 

9. Az állkapcza α Cadmus által megölt sárkány fogai 
helyett, ός δράκοντας γέννος εκπέφυκε παις. Phoen. 941. 

10. Α szárny α Spliinx helyett, τό παρθένων πτερό ν. 
Phoen. 806. 

11. Az erő α Chimaera helyett, τάν πυρπνέουσαν έναίρει 
τρισώματον άλκάν. Ion. 203—204. 

12. Α gyilkosság α Gorgo mérges vére helyett, κοίλης μεν 
'όστις φλεβός απέσταζεν φόνος. Ion. 1011. 

13. Α fenyőfa Charon csónakja helyett, λίμναν Άχε-
ροντίαν πορεύοας έλάτιχ δικοί πι ρ. Ale. 443. 

14. Az evező Charon csónakja helyett, εί'θ" . . . δ υ ναι-
μα ν δέ σε πέμψαι ι(άος ες Αΐδα τεράμνων Κωκυτον τε 
ρεέθρυιν ποταμΐα νερτέρα τε κώπα. Ale. 455—459. 

V. Α táncz. 

Α láb α táncz helyett, πάλλε πόδ" αιθέρων, ιιναγ' άναγε 
χορό». Troad. 325. 
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TI. A zene. 
A lotusfa a fuvola helyett. Λίβυς τε λωτός έκτύπει. 

Troad. 544. 

Υ1Ι. A szövés mestersége. 
A vetélő a szövet helyett. κερκίδ' Ήδωνης χερός fjvovv. 

Hec. 1153—1154. 

VIII. A háború. 
/. A fővezérség a hadsereg helyett, ώ τ η σι)' άνάσσων 

"Ελλάδος στρατηγίας. Iph. Τ. 17. 
2. Ares α háború helyett, πόλις άδ' επ άκροις εστακ' 

Αρεως στεφάνοιοιν. Phoen. 832—833. 
3. Ares α hadsereg helyett. 1. δεΰπότου πέροαντος Ά χα ιόν 

Αρη. Rhes. 237. 2. ώ Τροία, . . . είλέ α' ό χιλιόναυς "Ελλά-
δος ώκυς Αρης. Andr. 105—106. 3. Αρεος ίππότην οχλον. 
Suppl 660. 4. άρας ναναί χιλίαις Αρη ες γην έπλευσε, ΕΙ. 
2—3. 5. όταν χάλκααπις Αρης πόντιος ευπρόρροιοι πλάταις 
είρεσίιχ πελάζΐ], Iph. Α. 764—765. 

4. Ares α hadi erő helyett. 1. ρίπτεις κνβενων τον προς 
Αργείους "Αρη. Rhes. 446. 2. μάλα δ1 όξνς Αρης ό Μυ-
κηναίων. Heracl. 289—290. 

ύ. Ares α hadakozó fél helyett, λόχου δ' εξέβαιν Αρης. 
Troad. 560. 

6. Ares α harczos helyett. 1. Πολυνείκης πυλαις Αρη 
προαηγε. Phoen. 1123—1124. 2. ό Μυρμιδόνων Αρης. Ιρίι 
Α. 237. 3. λευκήρετμον δ1 Αρη Τάιμον ήγεν. 283—984. 

7. Ares α harci bátorság helyett. Αρη δ' ΑΙτωλόν εν 
στέρνοις ε χει. Phoen. 134. 

8. Ares és α lándzsa α hadsereg helyett, αλλ" ό Καδμείων 
"Αρης κρείοοων κατέστη τον Μυκηναίου δορός. Phoen. 1081— 
1082. 

9. Ares α hadsereg helyett, és a lándzsa hegye a harczos 
helyett, ήξω δέ πολλήν Αρεος Αγρέ ίο ν λαβών πάγχαλκον 
αίχμήν δεόρο. Heracl. 275—276. 
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10. Ares a háború helyett és a sárkány a ihebaei har-
czosok helyett, τις δ' εκ δράκοντος θοΰρος άν γένοιτ Αρης; 
Suppl. 579. 

11. Α lándzsa α háború helyett. 1. δ ορός γέρας δοθείσα 
λείας Τρωικης εξαίρετοι1. Audr. 14—15. 2. και νυν πόλις μεν 
παά άνέατηκεν δορί. Hec. 494. 3. και αφάγια προ δ ορό ς 
καταβάλοις. Or. 1603. 4. δορός Φοίβω μ επεμψαν ένθάδ' 
άκροθίνιον. Phoen. 281—282. 5. τροπαΐα πως αναστήσεις 
δορός; 572. 6. μ ή μοι δορί ουνταράξης . . . πόλιν. Heracl. 
378—380. 7. Μνκήνας εν δαίμονα και δορός πολυαίνετον 
άλκα. 759—760. & στρατηλατήσας κλεινά Καδμείων δορός. 
Here. 61. 9. δορί τε γα πατρία φέρει σωτήρων άλκάν. Ion. 
483—484. 10. άθλο ν Έλλησιν δορός. Hei. 43. 11. ό δέ 
δ'ορός προθυμία. 717. 12. φασίν νιν ονκέτ ουσαν οί'χεσθαι 
δορί. Iph. Τ. 519. 13. νικηφόρου δορός τύχοιτε. Iph. Α. 
1557—1558. 

12. .4 lándzsa α hadsereg helyett. 1. ουκ οίσθα δορός 
πέλας Αργείον νυχίαν ή μας κοίτην πάνοπλους κατέχοντας; 
Klics. 20—22. 2. θέλω και π äaav έλθω υ Έλλάδ' έκπέρσαι 
δορί. 471—472. 3. ουχ ώδε πορθεϊν ράδί1 ως λέγεις δορί. 
478. 4. προς Αργείον δορός ολωλε πορθηθεϊσ\ Troad. 8—9. 
5. γη δορί πεσονά Ελληνικοί. 868. (>'. εί δέ; μ ή Φρυγων 
πύργους πεσόντας ήσμεν Ελλήνων δορί. Hec. 1111—1112. 
7. κάκεΐ γαρ ήν τις πόλεμος Εύμόλπου δορός. Phoen. 854. 
8. πως γαρ Αργείων δι'ρυ πυλών άπεατήσασθε πυργηρούμε-
νοί; 1086—1087. 9. φύλακας Αργείον δορός. 1094. 10. μ ή 
νυν τρέσης Ι'τ εχθρό ν Αργείον δόρυ. Heracl. 500. 11. πόσον 
τι δ' ε στ άπωθεν Αργείον δόρυ; 674. 12. τά πρώτα μέν 
νυν πίτνλος 1Αργείον δορός έρρήξαθ' ήμας. 834—835 
13. έτρεψαμεθ' Αργείον ές φνγήν δόρυ. 842. 14. σύμμαχου 
φέρων δόρυ. Here. 1165. 15. ολίγον άλκιμον δόρυ κρείσσον 
στρατηγού στρατεύματος. Fr . 245. 

13. Α lándzsa α hadi evő helyett. Τροία ν έασαι πολε-
μίων πεσεΐν δορί. Khes. 398. 

14. Α lándzsa α csatasor helyett, έ'στη μέσοισιν εν 
μεταιχμίοις δορός. Heracl. 803. 

15. Α lándzsa α harezos helyett. 1. πολεμίους . . . συν 
βλέποντας ές δόρυ. Phes. 113—114. 2. ο υ τ' άν αφ' Αχιλλέως 
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ου τ' αν Αί'αντος δόρυ . . . σχέθοι. 601—602. 3. μή κλω-
πός αινεί φωτός αίμυλον δόρυ. 709. 4. Γίριάμοιο δέ γαϊαν 
Ελλάς ώλεσ' αίχμά. Troad. 837—838. Γ>. έζη τε Πρίαμος 
"Εκτορός τ ' η ν θ ει δόρυ. Hec. 1210. 6. δι' Αγαμέμνονος 
δόρυ λαβόντα νυμφην. Or. 1146—1147. 7. ει Μυκηναίου 
δορός φόβω παρείην. Phoen. 513—514. 8. πριν ες μάχην τε 
καί δορός τάξιν μολείν. 697. 9. εγγύς άλκίμου δορός. Heracl. 
815. 10. πεδίον έμπλήαας δορός. Iph. Α. 355. 11. έρις έρις 
Ελλάδα συν δορί ναυαί r ' άγει ές πέργαμα Τροίας. 588— 
589. 12. είς άλκήν δορός. F r . 300. 13. ουκ αν νιν εξέπεμπαν 
εις μάχην δορός. 362, 24. 

16. Λ lándzsa α harcz helyeit. 1. νυν γάρ κακώς πράσ-
σουσιν εν μάχη δορύς. Blies. Arist, hypoth. 2. ούδ' ώδε γ' 
οία χρως έπεσον εν τροπή δορός. Blies. 82. 3. πώς γάρ περά-
σεις ακόλοπας εν τροπή δορός. 116. 4. "Εκτορος μεν ευ τυ-
χόν ν τος ές δόρυ. Troad. 1162. 5. "Εκτωρ τ αδελφός ουμός 
ην τύχει δορί. Hec. 18. 6. ήλθαν δέ προς κίνδυνον Αγρείου 
δορός; Phoen. 1080. 7. κλεινός εν κλείνω δορί. Suppl. 593. 
8. οί τε συμμετασχόντες δορός. 648. 9. στοατηλάταις δορός 
διπλάζεται τιμά. 780—781. 10. σκοπεί . . . ποία προσάξει 
ατρατόπεδύν τ' άνευ δορός. Heracl. 395—396. 11. οέ μεν 
δόκησις έλα β εν ευκλεής δορός. Here. 288. 12. ος επί δόρυ 
γιγαντοφόνον ήλθε. 1192—1193. 13. ő r ' ήλθεν ες δόρυ. 
Ion. 997. 14. Αρη τό καώ έμέ κοσμήσω δορί. Iph. Α. 931. 
15. Τροίας τ ε πέργαμ έξελεϊν ή μας δορί. 1576., 16. 

17. Α lándzsa az ellenség helyett. 1. πεσουσα δορί κα-
ταφθίνει γα. Troad. 1301. 2. πάλιν κίνδυνος έσχε δορί πεσείν 
Έλληνικιρ. Hec. 4—5. 3. τί δράσας ή δορός ποίου τυχών; 
Here. 540. 

18. Α lándzsa α szövetség helyett, κοινιρ δορί. Ion. 296. 
19. Α lándzsa α segítség helyett. 1. ξυμμάχων κενόν δόρυ 

έχων. Or. 688. 2. ως νοσουντι τειχέων είη δορός αλκή δι' 
ολίγου. Phoen. 1097—1098. 3. φερνάς γε πολέμου καί δο-
ρός λαβών γέρας. Ion. 298. 

20. Α lándzsa α lesből való megtámadás helyett, αλλ' 
άμφί δεΐπνον ουσι προσβάλω δόρυ; Phoen. 728. 

21. Α lándzsa α hadi szerencse helyett, επειδή τούμόν 
ευτυχεί δόρυ. Bhes. 319. 
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22. A lándzsa a győzelem helyett, καλλινίκου δορός 
άγαλμ ϊδρνσατο. Here. 49. 

23. Α lándzsa hegye a háború helyett, ό λοι ντο λόγχαι 
και τά Μενέλεω κακά. Ιρίι. Α. 658. 

24. Α lándzsa hegye α hadsereg helyett, ηγούμενος λόγ-
χαιοιν. Bacck. 1359. 

25. Α lándzsa hegye α harezos helyett. 1. L . I . 61. 
2. όσον ήσσονες 'Ελλάδος έγενόμεθ' αίχμας. Or. 1484—1485. 
3. ι/Α)', ως σε λόγχη σπαρτός εν πάλει λάβτ], Suppl. 578. 
4. Αγαμέμνονα τε λόγχαις 'Ελλάσι. Ipk. Α. 1528—1529. 
5. λόγχης αριθμώ πλείονος κρατονμεναι. F r . 288, 12. 

20. Α lándzsa hegye az ellenség helyett. 1. μαλερά μέ-
λαθρα πυρί κατάδρομα δαΐω τε λόγχη. Troad. 1298—1299. 
2. πολλοί δέ λόγχαις πολεμίων άμείνονες η'σσους γεγωτες 
κρείσσον ηλθον είς τύχην. F r . 303. 

27. Α lándzsa hegye α harcz helyett. 1. ότ άμφί Τρωι-
καίς δεκέτεις άλάληντο νέοι λόγχαις. Andr. 306—307. 2 
λαμπροί δ' εν αίχμαΐς ^'νίρεος εν τ ε αυλλόγοις. F r . 16. 

28. Α lándzsa hegye α küzdelem helyett, θηρών εν αιχμή. 
Here. 158. 

29. Α lándzsa hegye α párbaj helyett. 1. αιχμή ν ες μίαν 
καθίστα τον. Pkoen. 1273. 2. ην μεν φθάσω παίδας προ 
λόγχης. 1280—1281. 

30. Α lándzsa hegye és α lándzsa α fogság helyett, ώς 
οίιχ υπ" αιχμής σ' ονδ' ν π Άργείον δορός γάμους γαμεισθαι 
τονσδ' έδόξαζόν ποτε. Troad. 346—347. 

31. Α kard α harcz helyett, άορι δ' εν φονίο) τετραβά-
μονες 'ίπποι επ άλλον. ΕΙ. 476. 

32. Α tengerpart α tengerparton bolyongó s α harezban 
elesettekért jajveszéklők helyeit, meg a kard a háborúban levő 

férj helyett, ηιόνες δ3 άλιαι ιαχονσ' . . . αϊ μεν άορας, αϊ 
δέ παϊδας. Troad. 826—831. 

33. Α kard és α lándzsa α harezos helyett, ην δέ νικήσμ α' 
οδε, Ιργειά τ εγχη δόρυ το Καδμείων ελη, Plioen. 561—-562. 

34. Α vas α háború helyett, είτε σίδαρος είτ ΐρις είτε 
πατήρ ό αός αίτιος. Phoen. 350—351. 

35. Α pajzs α hadsereg helyett, ότ εκ Μυκηνών πολυ-
πόνφ ξυν άαπίδι εοτειχε. Heracl. 932—933. 
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36. A pajzs a harczos helyett. 1. πολλήν á Ονο/σας άσ-
πίδ1 Άργύων αγει. Phoen. 78. 2. μονομάχου δι άοπίδος 
διαλλαγάς έγνωσαν ου τελοιιμένας. Herael. 819—820. 

37. Α kéz α hadsereg helyett, όταν μόλωαι δεϋρο συν 
πολλή χερί. Herael. 1035. 

38. Α kéz α csapat helyett, γερός ενστοχίαν έξεΐλε ναών. 
Troad. 811. 

39. Α kéz α hadi erű helyett. 1. "/Ιργους τοαήνδε χεΐρα . . . 
προσ&έσθαι πάλει. Herael. 156—157. 2. τάξω Ο', όπως άν 
τόν Μυκηναίων στρατό ν πολλή δέχωμαι χειρί. 336—337. 

40. Α kéz az ellenség helyett, πλήρη πεδία πολέμιας γε-
ρός. Rhes. 286. 

41. Α kéz α segítség helyett. όιΨ "Εκτορος μεν εντυχούν-
τας ες δόρυ διωλλνμεσίδα μνρίον τ άλλης γερός, Troad. 
1162—1163. 

42. Az erő α hadsereg helyett, άνήρ γαρ άλκης μυρίας 
στρατηλατων στείχει. Rhes. 276. 

43. Az erő α csapat helyett, σμικρά ξυν αλκή των λε-
λειμμένων ιφίλων. Or. 690. 

44. Az erő α harcz helyett, και σ . . . άλκας κο,,ΰσσοντ 
ουκ εδείμαιιον Τλανεϊν. Rhes. 932—933. 

45. Α döf és az ellenségnek paizs által nem fedett test-
része helyett, πληγήν σιδήριο παραδοθεί σαν είσιδών. Phoen. 
1393. 

46. Α vér α háború helyett. °Άρης αίμα δά'ίον (/λέγει. 
Phoen. 240—241. 

47. Α vér α holttest helyett, τρισσά φέρουσα τ ά. δ' αίματα 
σνγγονα. Phoen. 1503. 

48. Α gyilkosság α vér helyett, θεων ανάκτορα φόνοι 
καταρρεΐ. Troad. 15—16. 

49. Α gyilkosság α csatatér helyett, ή που πικρως i'iv 
θ-έ απες ήγον έκ φόνου - Suppl. 762. 

50. Az elesés α harczos helyett. 1. Έτεοκλέους δε πτώμα 
ΪΙολννείκους τε που; Phoen. 1697. 2. ώ φίλα πεσ ή ματ 
άθλι άθλιου πατρός. 1701. 

51. Α harczi mén tüzessége α tüzes tüsszentés helyett, ui 
A έρρεγκον ες άντηρίδων θυμό ν πνέουσαι κάνεχαίτιζον φό-
βην. Rhes. 785—786. 
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52. Az ékes fejszerszám a harczi mén helyett, χρεών . . . 
μοναμπνκων τε γάλαρα κινείσΟαι στόμα· άφρω καταστά-
ζοντα. Suppl. 584—587. 

53. Α. szavak α hírnök helyett, πέπψω λόγους Κρίοντι. 
Suppl. 357—358. 

IX. Az állami élet. 

1. A királyi pálcza az uralom helyett, σκήπτρα χώρας 
τησδ' άναρπάσας. Here. 1167. 

2. Α lándzsa az uralom helyett, γης ης έμόν κρατεί δόρυ. 
Hipp. 975. 

3. Α lándzsa α kormánypá/rza helyett, φίλιππον λαόν 
εν&ννων δορί. Hec. 9. 

4. Α zsarnokság α zsarnok helyett. 1. ουδ' επί πόλεσί 
γε δίπτυχοι τυραννίδες μιας άμείνονες φ,έρειν. Audr. 471 — 
472. 2. ψήμ εγώ τυραννίδα κτείνειν τε πλείστους. Fr . 288. 
5—6. 

5. Α zsarnokság az ország helyeit, πολλής γαρ άρχω 
κάν&άδ' ών τυραννίδος. Rlies. 484. 

6. Az ágy α szülőföld helyett, πατήρ μεν εκπεσών στρω-
τού λέχους. Here. 555. 

7. Α zár α kapuőr helyett, τα μεν πνλωρων κλυ Αρά μ' 
είσεδέξατο. Plioeu. 261. 

8. Α város α polgárok helyett. Θήβαις εθηκεν υ μ μ' 
ελεύθερον βλεπειν. Here. 221. 

.9. Α kéz α népcsoport helyett, η προς 'Αργείας χερός. 
Or. 445. 

10. Α kéz α szavazó nép helyett, άλις απ' Αργείας χερός 
τετνηχβ ό τλημων. Or. 1027—1028. 

11. Cadmus Thebüe helyett, άμφί γαρ πύλας Κάδμου 
θανόντων επτά γενναίων τέκνων uπαίδες είσιν. Suppl. 11—13, 

12. Simois vize Trója helyett. 2ιμοεντιάσιν μέ.λεα πά&εα 
ροάίσιν. Troad. 1116—1117. 

Χ. Α lótenyésztés és a lóverseny. 

1. A jászol a ló helyett, λύε!)' ϊππικάς φάτνας. Hei. 
1180—1181. 

2. A kocsi a kettős fogat helyett. L. Ο. X V I I . 16. 
3* 
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XI. A főldinivelés. 

1. A szántás a vetés (Saat) helyett, 1. L. C. X X . 28. 1. 
2. L. C. X X . 28. 6. 

2. A nyár a vetés (Saat) helyett. 1. L. C. X X . 28. 7. 
2. έσπειρα κάξήμησα κάλλιστοι' θέρος. Bacch. 1316. 3. L. C. 
X X . 33. 

XII. A szőlömivelés. 

Bacchus a bor helyett. 1. άείδω παρά τε Βρόμων oivo-
δόταν. Here. 681—682. 2. όταν γαρ ο θεός ες τό ο'ωμ 
ελθη πολύς. Baccli. 300. 

XIII. Α hajózás. 

1. Amphitrite α tenger helyett, παρ άλιον αίγιαλόν επ 
Άμφιτρίτας ροθίφ δραμόντες ; Iph. Τ. 425—426. 

2. Α hajózás α szél helyett, μηδ' άνταίαν Ευρίπω πνεν-
σαι πομπάν Ζευς. Iph. Α. 1323—1324. 

3. Α hajózás α hajó helyett. I. ναυκληρίαν . . . . β τ Ά-
λας. Ale. 112—114. 2. τις δέ νιν ναυκληρία έκ τ η ο'δ' άπηρε 
χθονός; Hei. 1519—1520. 

4. Afenyüfa α hajó helyett. Ιόνιο ν κατά πόντ'όν έλατα 
πλεύοαοα. Phoen. 208—209. 

5. Α fenyőfa α hajóhad helyett, έλάταις χιλιόνανσιν. 
Iph. Α. 174. 

6. Az evező α hajós helyett, θήραμα βαρβάρου πλάτας. 
Hei. 192. 

7. Α víz locsogása α lapát csapása alatt α hajó helyett. 
1. νεώς μεν πίτυλος εις λελειμμένος. Troad. 1123. 2. και μήν 
νειύς γε πίτνλος ευήρης πάρα. Iph. I . 1050. 

8. Α viz locsogása α lapát csapása alatt α hajózás 
helyett, υρωμεν Ελλάδος νεώς σκάφος ταρσοί κατήρει τίτν-
λον επτερώμενον. Iph. Τ. 1345—1346. 
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XIV. A természet.. 
a) A v íz . 

J. A forrás a viz helyett. 1. πέτρα λέγεται βαπτάν κάλ-
πιΟι ρντάν παγάν φρόίείοα κρημνών. Hipp. 121—124. 2. 
έκχείτε πηγάς. Here. 941. 3. εκ τευχέων ρίψω γαίας παγάν. 
ϊοη. 146—147. 4. πηγάς ποτάμιους μετέρχομαι. ΕΙ. 56. 
.5. πηγάς ποτάμιους φορουμένη. 309. 6. χερνίβων τε πηγάς. 
Iph. Α. 1479. 7. χερνίβων τε π αγάς. 1513. 8. ενδροοοι πα-
τριραι παγαι μένουοι. 1517—1518. 9. πηγαϊς δ' ούχ νργαί-
νουοιν πόδας. F r . 368. 

2. Achelous α υίζ helyett, δμωοιν Αχελψον φέρει ν εννέ-
πων. Bacch. 625—626. 

l>) M e t e o r o l o g i a i t ü n e m é n y e k . 
/. Α fény α nappal helyett, t. δείξει τονπιόν αέλας θεον. 

Blies. 331. 2. ι/.tol δέ (ρως εν ήλιου καταρκέοει. 447. 
2. Α szem α nappal helyett, πότερα δέ νύκτωρ α" ή 

κατ" όμμ ήνάγκαοεν; Bacch. 469. 
3. Α nappal az idő helyett, παλαια a" ημέρα (sok idő 

múlva) προαεννέπω. Rhes. 389. 
4. A vetés (Saat) az év helyett, φίλα ν πατρίδα δεκέτεοι 

οποραΐοιν ελθόντ έ.μάν • ΕΙ. 1152. 

C ) A r á n y t r o p u s o k . 

I. Az ember. 

1. Α fej. ή δίπορον κορυφαν (a vár) "Ίαθμιον. Troad. 
1097—1098. 

2. Α haj. 1. νφικόμων (lombos) πέραν βαίνουα έλαταν. 
Ale. 585—586. 2. θύροου έκλελοιπότα κισσιρ κομήτην (lom-
bos) αύθις έξανέστεφον. Bacch. 1054—1055. 

3. Α szem. 1. εις παις όδ" ήν μοι λοιπός οφθαλμός (a 
vigasz) βίου. Andr. 406. 2. "Αρτέμιδος χωνοτρόφον όμμα 
(kedves hely) Κιθαιρών. Phoen. 802—803. 3. όταν δέ, νυκτός 
όμμα λυγαίας μόλρ. Iph. Τ. 110. 4. όμμ" (a tündöklés) 
ανγας. 194. 
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4. A szemhéj, νυκτός τ άφεγγές βλέφαρου. Flioen. 543. 
5. Α könyek. L. X X I V . 3. 
6. A nézés. L. I I . 20. 
7. A látás, ότι όσας έφορα φ,έγγοςάελίου. Hipp. 849—850. 
8. Α száj. ώ στόμα (a forrás) Αίρκας. Hipp. 556. 
9. Α nyak. όχθο ν δ' έπεμβάς ή 'λάτην νψαυχενα (a 

tetejére). Baccli. 1061. 
10. Α has. 1. πελαγίονς είς άγκάλας (a mélység). Hei. 

1062. 2. πελαγίονς εις άγκάλας (a mélység). 1436. 
íl. Α köldök, τί δ' ομφαλό ν (valaminek a közepe) γης 

θεσπιωδόν εστάλης; Med. 668. 
12. Α hajadon és α tükör, κακούς δέ θνητών έξέφην, 

όταν τύχη, προθείς κάτοπτρου ίόστε παρθένο) νέα χρόνος. 
Hipp. 428—429. H a s o n l a t . 

13. Α fátyol, πέτρινα τε κρήδεμν (függő szirt). Tro-
ad. 508. 

14. Α ruha. έπεί δέ σαρκός περιβόλαι εκτησάμην 
Here. 1269. 

15. Α szerelmi ital. φίλτρο ν (öröm) ου σμικρόν φρένων 
Troad. 52. 

16. Az ifjúság. 1. νυν δ' έθ' ήβάσκει (űj) κακόν. Ale. 
1085. 2. γάνυμαι δέ δαιτός ηβη (az izletesség). Cycl. 503. 

17. Az anya. 1. πίνει μέλαινης μητρός (a szőlő) ενζω-
ρον μέθυ. Ale. 757. 2. κώπα, ροθίοισι μά τη ο (az okozó). 
Hei. 1452. 

18. Az élés. 1. όρω δέ . . . /1 ίου πυρός έτι ζωσαν (az 
égés) φλόγα. Bacch. 6—8. 2. αεί τό μέν ζη (létezik), τό δέ 
μεθίσταται κακόν. F r . 35. 

19. Α serdülés (és az elharapódzó tiizj. όταν γάρ ήβα 
(az ingerültség) δήμος είς όργήν πεσών, όμοιον ώστε πυρ 
κατασβέσαι λάβροι·. Or. 696—697. H a s o n l a t . 

20. Α nevelés. 1. πλεκτάν Αιγύπτου παιδείαν (a szö-
vet) έξηρτήσασθ' εν Τροίας κόλποις. Troad. 128—130. 2. 
αεί τι καινόν ημέρα παιδεύεται (a létrehozás). Fr. 939. 

21. Α dajka, ώ ννξ μέλαινα, χ ρύσεων άστρων τ ροφέ. 
ΕΙ. 54. 
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22. Az daltatás. 1. θηκτά κοιμίσαι (valamihez nem 
nyúlni) ξίφη. Bhes. 669. 2. τάν Ζευς άμιριπυρφ κοιμίζει (a 
megölés) φλογμψ Κρονίδας- Hec. 472—474. 

23. Az alvás. 1. ούποθ' εϋδει (a megszűnés) λυπρά σου 
κηρύγματα. Hec. 662. 2. ελπίδες (Τ ουπω καθευδουσ* (meg 
nem szűnnek). Phoen. 634. 3. ουπω κακόν τόιΤ ευδει (az 
abban maradás) Suppl. 1147. 

24. A nyújtózkodás, νπνω τ άνπνον βλέφαρου εκτα-
θεΐα α (a behunyás) δός. Or. 302. 

25. Az alvás ós a fölébredés, ευδοντ άν έξηγειρε τον 
Αγαμέμνονος φόνον. El. 41—42. 

26. Az ébresztés és a merészség, εια δη, φίλ.ον ξύλον, 
έγειρε μοι σεαυτό και γίγνου θρασύ. F r . 694. 

27. Az álmatlanság, πως Φινεΐδας άύπνους άκτάς επέ-
ρασαν. Iph. Τ. 422. 

28. Az éhség, ει δον . . . λιμό ν (lelki szegénység) τ εν 
ανδρός πλουσίου φρονηματι. ΕΙ. 369—371. 

29. Α sirás. L. Χ Χ Ι Υ . 4. 
30. Α nevetés, ένθεν εκγελα (látszik) όατέων ραγέντων 

φόνος. Troad. 1176—1177. 
31. Az ugrás. 1. κατά <)' εγκέφαλου πηδα (a tombolás) 

σ φάκελ.ος. Hipp. 1353. 2. εν θα πυρ πηδά (α lángolás) θεού 
βακχείον. Ion. 1125—1126. 3. ιός τό μέλλον καρδία πήδημ' 
(a dobogás) ε χει. Bacch. 1289. 

32. Α kiabálás. 1. βοά βοά δέλτος ά λα στα. Hipp 877. 
2. βοά (a hangzás) Σκάμανδρος. Troad. 29. 3. L. Χ Χ Ι Υ . 
b., 10. 

33. Α félelemből való guggolás. L. X X I V . b., 28. 
34. A megijedés. ερωτι θυμό ν εκ.πλαγείσ (a szerelemre 

való gyuladás) 5Ιάσονος. Med. 8. 
35. A megijedt ember, aí τύχαι, εμπληκτος ιός άνθρω-

πος, άλλο τ άλλοσε πηδώ σι. Troad. 1204—1206. 
36. Α lihegés, ιό μεγάλα δηποτ εμπνέουσα (a büszke-

ség) εν βαρβάροις Τροία. Troad. 1277—1278. 
37. Az izzadtság, σμνρνης ίδρωτα (a nedv). Ion. 1175. 
38. Az öregedés. 1. χάριν if άγήρων (örökös) εξομεν. 

Suppl. 1178. 2. χάριν δε γηράσκονσαν (enyésző) εχθαίρω 
ων. Here. 1223. 
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39. Az öregség, ω τον άγήραν τον (örökké való) πόλον 
αιθέρος ήλιε τέμνων. Epigramma. 

40. Α mondás. 1. L. X V I I I . 4. 2. ά πλευρά τάμά προσ-
πίτνοντ έρεϊ τάδε. Here. 1379. 

II. Α ház. 
1. Α kerítés, τοΐον εις ερκος (a csel) πεσέίται. Med. 986. 
2. Α ház. L. X X I I I . 69. 
3. Α kiálló párkányzat α falon, το λοίαθιον δέ θριγκός 

(a legfőbb) αθλίων κακών. Troad. 489. 
4. Az előcsarnok, χώρας ΙΙελοπίας προνώπιον (kiálló 

földrész). Hipp. 374. 
5. Α küszöb, στενόπορ Αυλίδος βάθρα (akikötő) ήκουαι 

τήσδε. Iph. Α. 81—82. 
6. Az ajtó. 1. στόματος εν πύλαις (a nyilas). Hipp. 882· 

2. δέλτου μεν α'ίδε π ολνθυροι (sokszoros) διαπτυ χαι ξένοι ς 
πάρεισιν. Iph. Τ. 727—728. 

7. Α bezárás. 1. ót σέ και Ερμιόναν Ι'ριδι στυγερά ξυν-
έκλησαν (a belejuttatás). Andr. 122. 2. βρόχοιαι κεκλημένα 
(az összekötés) πέμπομαι κατά γαίας. 502—503. 3. συγκε-
κλημένη (a beburkolás) πέπλοις. Hec. 487. 4 Αγ. ουκ εφέξετε 
στόμα; Πολυμ. έγκλήετ (befogni a szájat) 'είρηται γαρ. Hec. 
1283—1284. 5. ορκοις κεκλήμεθ" (a kényszerítés). Hei. 977. 
6. ή παν έν άρθροις ξυγκεκλημένον (az összefüggés) καλώς : 
Bacch. 1301. 

8. Α kinyitás, f j Α αν διοίξης (a végrehajtás) σφάγια. 
Suppl. 1205. 

9. A kinyitás és a zár. καθαράν άνοιξαν τ a κληδα (a 
megindulás) φρένων. Med. 660—661. 

10. A gazda, νεοχμων μύθων ταμίας (a hirdető). 
Troad, 231. 

11. A kulcsok kezelése. L. X V I I I . 17. 
12. A gyújtás, εως συνήψε δώμ' άνηφαίατφ πυρί. Or. 621. 
13. Α gyújtó ézer. εκκαυμα (a késztetés) τόλμης ικανό ν 

έστι και θράσους. F r . 1018. 
14. Α füst. 1. πολλών γραμμάτιου τιμών καπνούς (az 

érthetetlenség). Hipp. 954. 2. L. X X I V . b., 14.1. 3. L. X X I V · 
b., 14., 2. 
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15. A f övés. 1. δεινόν τι πι]μα ΙΊριαμίδαις έπέζεσε (a ke-
letkezés) Hec. 583. 2. θυμψ ζέοντι (a dühöngés). 1055. 
3. δεινή τις οργή δαιμόνων έπέζεσε (a kitörés). Iph. Τ. 987. 

16. Α mértékhez való suhj. σμικρόν το σον σήκωμα (a 
segítség) προστίθης σίλοις. Heracl. 690. 

17. Λ mérleg csészéjének leereszkedése. 1. δέδορκε μέντοι 
φώς επί σιιικράς ροπής (az élet). Hipp. 1163. 2. ή ν (V άγων 
Ισόρροπος (egyenlő). Suppl. 706. 3. μέγας γάρ άγων, και βλέπω 
δύω ροπάς (a sors). Hol. 1090. 

18. Α fáklya. 1. πόαις δαμασΟεϊς λαμπάσιν (a tűz) 
κεραννίοις. Suppl. 1011. 2. άελίον δ" άναβλέπει λαμπάσιν (α 
fény). Ion. 1467. 

19. Α fáklya fénye, ά νέα χα ν σοι φάος (a menekvés) 
σωτήριον. Med. 482. 

20. Α fáklya (és α nézés), ει σ 'πιονσα λαμπάς (a nap-
fény) οχρεται ϋεον. Med. 352. 

III. Az emberi tettek és cselekedetek általában véve. 

1. A segitö. πολλών έμοί δακρύων αρωγός (kicsalja belő-
lem a könyeket). Troad. 1130—1131. 

2. A lopás, vvv δ' ενρόοισι στό,ιιασι τάληθέστατα κλέ-
πτονσιν (az eltitkolás). F r . 442. 

3. Α rablás, άαυλος (a bántalom) ή ν γάμων. Hei. 61. 
4. Α lakmározás, ψαγέδαιν αεί μου σάρκα θοιναται 

(emészti) ποδός. Fr . 790. 
5. Α koczkajáték. 1. ρίπτεις κυβενων (a szerencse-próbá-

lás) τον προς "Αργέίους "Αρη. Blies. 446. 2. εν μεν τόδ" ήμΐν, 
ώσπερ εν πεσσοϊς, δίδως κρεΐσσον. Suppl. 409—410. H a -
s o n l a t . 

6. Α koczka. 1. χοή δ' επ ά'ξίοις πονεΐν, ψυχή ν πρό-
βαλλαν τ" εν κνβοισι (a szerencse) δαίμονος. Blies. 182—183. 
2 αϊ δ" άλλοι πόλεις πεσσών ομοίως διαφοραϊς εκτισμέναι 
άλλαι παρ άλλων είοιν εισαγώγιμοι. Fr . 362., 8—10. H a -
s o n l a t . 

7. Α koczkdval való dobás, ετ αυτόν άλλα βλήματ εν 
κνβοις βαλείν (a sors változása) πέποιθSuppl. 330—331. 

8. Α dobás, βαλεΐν δάκρυ (a könyezés). Hipp. 1396. 
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9. A hengerítés. ουκ ατά οίκων πάλιν ανά πόδα σον 
είλίξεις (a távozás). Or. 170—171. 

10. Α más valakivel való közlekedés, στεφάνων δ' ου 
μία χροιά περί σον κρατα τάχ' εξομιλήσει (a körülvevés). 
Cycl. 515. 

11. A járás és az ut. διπλής μερίμνης δίπτυχους Ιών 
όδους (a gondolkodás); Or. 633. 

12. A víznek csatornán való vezetése, τουτ1 αν παρω-
χέτευσας (az elmondás) ευ. Bacch. 479. 

13. A vízcsatorna, παρεκτρέποντες όχετον (az idők 
folyása) ώστε μή θανεΐν. Suppl. 1111. 

14. A tűzzel való jeladás, ευ πυρσενετε (a jeladás) κραυ-
γήν αγώνος τοϋδε. El. 693—694. 

I T . A vallás. 

1. A jós és a j ősmadár, προς γάρ τίνος οίων ο ν ώστε 
μάντις είσορω κάκου. Hipp. 872—873. H a s o n l a t . 

2. Α jósmadár. ούκοϋν οντάς οιωνός (rossz jel) μέγας. 
Or. 789. 

3. yl jóslat, πατρός ε'ξ άδικου χρησμοις (a parancs) 
άδίκοις διελυμάνθην. Hipp. 1349—1350. 

4. Az oltár. L . X X I V . b., 28. 
~>. Az áldozati barom leölése, κίνδυνου πολιω τεμεϊν (a 

megkísértés) σιδάριο. Heracl. 758. 
6. A föláldozott bika. ήπερ καθέίλε ταύρο ν (Aegisthus) 

El. 1143. 

7. Az áldozati kalács, εκ δ1 όμορξον αθλίου στόματος 
αφρώδη πέλανον ομμάτων τ εμων. Or. 219—220. 

8. Az áldozati kalács (és a hajó fenekén összegyűlt víz 
kimerítése), εν θ1 αιματηρός πέλανος (a vér) ες γαϊαν Σκύθης 
ήντλείτο (az ömlés). Blies. 430—431. 

9. Az italáldozat, σπένδομαι (a kiengesztelődés) δέ συμ-
ιροραίς. Or. 1680. 

10. A gabona vagy hadi zsákmány színe-javának kivá-
lasztása'az isteneknek való föláldozás végett, εγώ δέ νΰμφας 
ήκροθινιαζόμην (a választás). Here. 476. 
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11. A bacchans nö. L. X V I I . 11. 
12. A bacchansok ihyrsus nélkül, kik az i f j ú vadat 

elfogják az erdőben, άθυρσοι (V oiec νιν δραμόντε βάκχαι 
αχΰμνον εν χεροϊν ξυνήρπασαν. Or. 1492 —1494. Η a-
s ο η 1 a t. 

V. Α mythologia. 

Α Musa. L. X I V . 3. 

VI. A versenyjátékok. 

1. A kettős stádium. 1. πολλοίς διανλοις (a háborgás) 
κυμάτων ((ορούμένος. Hec. 29. 2. κατθανόντες τ εις αύγάς 
πάλιν αλί ο ν δισσους elv ε jav διαί'λους (a második élet). Here· 
660—662. 3. Εύρυοθέως δίαυλον (a visszatérés útja) μυλών. 
1102. 

2. A stádium sorompója. 1. λα/9', ερπε προς βαλβίδα (a 
végéhez) λνπηράν βίου. Med. 1245. 2. και δι; τινάσσει κράτα 
βαλβίδων (a véghezviendő dolgok) άπο. Here. 867. 

3. Α stádium kezdetét és végét jelölő vonal, έπ άκρα ν 
ηκομεν γραμμην (valaminek a vége) κακών. Fr . 169. 

4. A harezbirói tiszt, όπως κλυοιμί αου κοινάς βραβείας 
(az itélet). Phoen. 449—450. 

5. Α harezbiró. 1. εγώ βραβεύς (a parancsoló) λόγου 
τουδ' ειμί. Med. 274—275. 2. ού δ' ημΐν τον φόνου γενοΐ 
βραβενς (a tanu). Or. 1065. 3. θεοί δέ σοι δίκης βραβης (a 
biró) 1650. 4. ούχ ηδε μόχθων των εν Ίλίω βραβενς (az 
okozó). 703. 

6. Α versenyzés. 1. καν τωδ' άγων (a kérdéses dolog) 
μέγιστος. Med. 235. 2. Ι'τ εί'σ' αγώνες (a küzdelem) τοις 
νεωατί ννμφίοις. 366. 3. νυν άγων (a cselekedet) εύψυχίας. 
402. 4. άμιλλα ν (szóvita) γαρ Ου προνθηκας λόγων. 546. 
5. ούδ' εις άμιλλαν (a kívánság) πολύτεκνοι1 απουδην έχων. 
557. 6. προς άμιλλας (a fejtörés) ηλθον μείζους η χρη γ εν εάν 
θηλνν ερευνά ν. 1082—1084. 7. κακιρ κακόν γαρ εις άμιλλαν 
έρχεται (egyik csapás a másikat éri). Troad. 617. 8. τίνες 
πολιτών δ' έξαμιλλωταί (az elűzés) σε γης; Or. 431. 9. και 
μην γέροντι έξαμιλλαται (az igyekvés) ποδί. 456. 10. δυοίν 
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δ" άμιλλαν (a valamire való szorgos gondolás) |υντ ιθε ϊ ς άφι-
κόμην. El. 95. 

7. A fáklyavivö. λαμπαδουχος (fénylő) ημέρα. Iph. Α. 
1506. 

8. A versenyfutás, α győzelem, α stádium kezdetét és 
végét jelölő vonal és a stádiumon való fordulat, ώδε Tic κα-
κούργος ιόν μη μοι, τό πρώτον βημ" εάν δράμι] (a törekvés) 
καλώς νικαν (a czél elérése) δοκείτω την δίκη ν, πριν αν π έ-
λα ς γραμμής (a czél) ίκηται και τέλος κάμψρ (a közeledés) 
βίου. El . 953—956. 

9. Α harczbiró Ítélete. 1. εν σοι βραβενειν, ώ νεανι, 
τον ς λόγους. Hei. 996. 2. σε χρή βραβενειν (az intézkedés) 
πάντα. 1073. 

10. Α koszorúzás, τον "Αχίλλειον τ νμβον στέφανου ν (a 
megtisztelés) α'ίματι χλώριο. Hec. 128—129. 

11. Α koszorú, τον καλλίπαιδα στέφανοι* (a három 
gyermek). Here. 839. 

VII. A táncz. 
Az üt eng. 1. ούχ ενα ρυθμό ν κακών (valaminek a 

módja) έχουσας. Suppl. 94—95. 2. ποίιρ τρόποι δέ και τίνι 
ρυθμοί (a mód) ({όνου κ τείνει θνέατου παϊδα. ΕΙ. 772—773. 

VIII. Az ének. 
1. Az éneklés, ούτοι ραδίιος γε συμβαλών Ι'χθραν τις 

αντρ καλλίνικοι' ασεται (az örvendés). Med. 44—45. 
2. Az énekes és az ének. τόν θ" νμνοποιόν αυτός άν 

τίκτρ μέλη χαίροντα τίκτειν (mindenki szereti a magáét, ha 
mindjárt rossz is az). Suppl. 180—181. A l l e g ó r i a . 

3. Az énekmester. L. X I V . 3. 

IX. A zene. 
1. Az összehangzás. προσωδός (az egyezés) ή τύχη τώμο 

πάθει. Ion. 359. 
2. Α gyönge nádból készített syrinxböl jövő hang. σύριγ-

γος όπως πνοά λεπτού δόνακος, ώ φίλα, φιόνει μοι. Or. 
145—146. H a s o n l a t . 
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X. Az építészet. 

1. Az építés. 1. νεόδμητες (új) γάμοι. Med. 1366. 2. καί 
παν επ εμοι τεκταινέσθοι (a megtevés) F r . 910., 2. 

2. Az építész, τοΐσιν άρχιτέκτοοι (a vezető) πείθεσθ'. 
Cycl. 477—478. 

3. Az alap. κρείοοονας γάρ 1Ιλίου πόνους άφίγμαι κάπι 
κινδύνου βάθρα (a kezdet). Cycl. 351—352. 

4. Α csapózsinór, παρ ο'ίαν ήλθομεν ατάθμην (az álla-
pot) βίου. Ion. 1514. 

5. Α csapózsinór és α mérés, γνώμης πονηροις κανόσιν 
(az elv) άναμετρονμένος (az ítélés) τό σώφρον. ΕΙ. 52—53. 

6. Az ereszték és α fa. αρμός πονηρός ώσπερ εν ξύλω 
πάγεις, λόγω πολίτης εστί, τοις δ' έργοισιν οί'. Fi-. 362., 
12—13. H a s o n l a t . 

7. Α ház fölépítése egészen az ormáig, παιδοκ τονήσας 
δωμα θριγκωσαι (az elhalmoz&s) κακοϊς. Here. 1280. 

XI. A festészet. 

A festő, ώς γραφεύς τ' άποσταθεις Ιδου με. Hec. 
807—808. 

XII. Az orvostudomány. 
1. Α betegség. 1. φίλων νοσούντων (a haj) ύστερος βοη-

δρομεΐς. Blies. 412. 2. ή μεγίστη των άνθρώποις νόσων (a 
hűn) πασών, άναίδει . Med. 471—472. 3. καντευθεν δόμοι 
νοσουοιν (szerencsétlen) ανδρών. Andr. 949—950. 4. αλλ' 
όμως χρεών κοσμεί ν γυναίκας τάς γυναικείας νόσους (a hiba). 
955 — 956. 5. κοινάς γάρ ό θεός τάς τνχας ηγούμενος τοΐς 
του νοσουντος πήμασιν διώλεοε τον ου νοσουντα (a szeren-
csétlen) κονδέν άδικηκότα. Suppl. 226—228. 6. νοαωδες τούτο 
τοις άμείνοσιν. 423. 7. δύω νόσω (a baj) κεκτημένος. Ion. 
591. 8. απαιδίμ νοσείν (a sinylődés). 620. 9. «//-' ή τι θεσ-
φάτοισι δεσποτών νοσώ (szerencsétlennek lenni); 755. 10. συν 
γάρ σοι νόσοι (szerencsétlennek lenni). 808. II. « παρθένοις 
εγγίγνεται νοσήματ (az erkölcsi vétség) ες κρυπτούς γάμους. 
1523—1524. 12. έχει νόσον (a baj) πενία. El. 375—376. 



4 6 1)11. l'ECZ VILMOS. 

13. ου που νοσοϋντας (szerencsétlen) θείο; υβρισεν δόμους-
Iph. Τ. 930. 14. νοσουντα (szerencsétlen) τ' οικον. 992. 

2. Az orvos, μεγάλη δε θνητοΐς μοίρα συμφοράς κακής 
Ιατρόν (a mentő) ενρεΐν. El. 69—70. 

3. Az orvosság. Οωτηρίας δέ του τ' έχει τί vaj ν άκος (a 
menedék); Hei. 1055. 

4. Az orvosság elkészítése, ε}' τί σοι δυναίμαν άκος των 
δυάλυτων πόνων τεμεΐν (a segítés). Andr. 120—121. 

Γ). Α betegség és az orvosság, δ A άδικος λύγος νόσων 
(gyöngébb) εν αντίο (φαρμάκων (a csel) δεΐται σοφών. Phoen 
471—472. 

6. Α betegség, az orvos, az orvoslás és a gyógyszer, προς 
την νόσον τοι και τον Ιατρον χρεών ιδόντ' ακείσθαι, μ ή 
3πιτάξ τα φάρμακα διδόντ\ εάν μ ή ταύτα τη νόσφ πρέπη 
(a ki máson segíteni akar, nézzen jól annak hajára és intéz-
kedjék a szerint). F r . 294., 1—3. 

7. A gyógyítás. 1. καίτοι τάδε μεν κέρδος άκεΐοΟαι (a 
vigasztalás) μολπαΐσι βροτονς. Med. 199—200. 2. άδικίαν r ' 
Ιώμενος (a megboszulás). Or. 650. 3. πόλεως άλωσιν ε'ξιυίμε-
νος (a megliiusitás). El. 1024. 

8. Az őrjöngés, az orvosság, a gyógyítás és a betegség, 
μαίνει (a helytelen vélemény) γαρ ώς άλγιστα, κοντέ φαρ-
μάκοις άκη λάβοις (a kiábrándulás) αν ουτ' άνευ τούτων 
νοσείς (hibás nézetben lenni). Bacch. 326—327. 

XIII. A háború. 
1. A háborít. 1. άπτολέμονς (békés) A εννάς αεβίζονσ\ 

Med. 640. 2. Κυπριά . . . τίκτει πόλεμου (a zavar). F r . 341. 
2. Α szövetséges. 1. κακούς μεν ανακαλώ τους ξυμ-

μάχονς (a segítő). Troad. 469. 2. έσά ένδον αν τω ξνμμαχος 
(a segítő) θεοίς ίση. Hei. 819. 

3. Α hadsereg vezetése, δνοΐν γερόντοιν δέ στρατηγεϊται 
(a vezetés) φυγή. Herael. 39. 

4. Α hadsereg. L. X X I I I . 33. 
5. Α málha fölrakása, '"anν τί μοι κατ' "Αργός ευμενές 

φίλων, ή πάνά άνεσκενάσμεί)' (az elvesztés); El. 601—602. 
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6. A hadsereg elindulása. 1. διπλούν γαρ αύτη π η μ' 
έπεστρατεΰετο (lesújtotta). Med. 1185. 2. ενός δ' έπ1 ανδρός 
δώματα οτρατενομεν (a föllépés valaki ellen). Here. 825. 

7. Az élesítés, οργή ξυντεϋηγμένος. Hipp. 689. 
8. A felfegyverzés, αλλ' εΐ όπλίζου (a készülődés) χα ρ 

δια. Med. 1242. 
.9. A csatasorban való állás. Βακχίφ κώμοις ξυνασπί-

ζοντες (társnak lenni). Oycl. 38—39. 
10. A segítő társ a harezban. αδελφή Ο' /; παρασπί-

ζονα' (a mellette álló) όμον. Phoen. 1435. 
11. A löveg, κίασινον βέλος (a hot). Baceli. 25. 
12. Az í j kifeszítése. τόξον έν τείνοντες (a túlhajtás) ώς 

καιρόν πέρα. Suppl. 745. 
18. A nyil. τόξα (a sugár) 0? ήλιου τάδε. Here. 1090. 
14. A nyíllal való lövés. 1. και οου τό σώφρον έξετό-

ξευσεν (a túllépés) φρενός. Andr. 365. 2. έρως ε τόξευα' (a 
föllohhanás) αυτόν εν Οίου κόρης. Troad. 255. 3. εγώ δε: 
τοξεύσασα (a törekvés) της ευδοξίας. 638. 4. και ταύτα μεν 
δή νους ε τόξευα εν (a beszélés) μάτην. Hec. 603 5. μεΟηκα 
τόξα (nem akarok többé rá gondolni). Ion. 256. Ο. τούδε 
τοξεύω (a törekvés), τέκνου. 1411. 7. μάτην αρ' εις γυναίκας 
εξ ανδρών φόγος ψάλλει, κενόν τόξευμα (a gyalázás). Fr . 
501. 8. πυκνοΐς <V ί'βαλλον Ιίακχίου τυξενμασι (a dobás) 
κάρα γέροντος. 566. .9. ή γαρ τυραννις πάν τ οΟ εν το ξεύεται 
(törekedni valami után) δεινοΐς ερωαιν. 846. 

15. Α lándzsával való dobás. 1. αλλά γαρ τί τους 
Όδ υσοέως έξακοντίζω (a kibeszélés) πόνους; Troad. 444. 
2. εΥπερ γαρ είσω γης άκοντίζουσ' (a behatolás) άραί. Or. 
1241. 3. και ταυ τα μεν δ ή προς τά σ' εξηκόντισα (az oda-
mondás). Suppl. 456. 4. κύκλος δέ πανσέληνος ήκόντιζ' (a 
törekvés) άνω. Ion. 1155. 5. λευκόν κοίλον έξηκόντισαν (az 
elsietés). Baccli. 665. fí. όξοισί τ' έλατίνοισιν ήκοντίζετο. 
1098. 7. όσας γενείου χείρας εξηκόντισα. Iph. Τ. 362. 8. ές 
πλευρά και προς ήπαρ ήκοντίζετο (az ütés). 1370. 

10. Α lándzsával való dobás (és a kedvező szél), αίμα-
τος δ' άπορροαί εις οι δ μ' έσηκόντιζον (a csordulás) ούριοι 
(kedvező) ξένψ. Hei. 1587—1588. 
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17. A sebzés. 1. εμνησας ό μου φρένας ήλκωσεν (a sér-
tés) Ale. 878. 2. ηλκωσας (szerencsétlenné tenni) οίκους. 
Suppl. 223. 

18. Az erőd. 1. L. X X I V . d. 4. 2. παις μεν άρα η ν πά-
τερ5 ε χει πνργον (az oltalmazás) μίγαν. Ale. 311. 3. ην μεν 
τις ήμΐν πύργος (a menedék) ασφαλής φαν;]. Med. 389. 
4. επειδή και λίαν πνργοΐς (a dicsekvés) χάριν. 526. 

19. Az ostrom. 1. ώς ίίσχολός γε συγγόνον προσεδρία 
(az ápolás). Or. 93. 2. οροί . . . τονσδε πυργηρουμένους (föl-
fegyverzett). 1573—1574. 

20. Α bosszú ostromlajtorja megmászása, ός πράα σων 
καλώς εϊς άκρα βηναι κλιμάκων ενήλατα (a nagyravágyás) 
ζητών άποιλεσ' ολβον. Suppl. 728—730. 

21. Α rombolás. 1. κούρα πενθήρει κρατ έκπορθηθεΐσ1  

(a csufítás) οϊκτρώς. Troad. 141—-142. 2. πέρα ας (a megölés) 
δείματα θηρών. Here. 700. 3. δμωαι στατίζους , άς επερσ1 

έμύς πατήρ. ΕΙ. 316. 4. βονφόρβια πίπτοντα και πορθον-
μεν\ Iph. Τ. 301 — 302. 5. φίλους τε πορθειν (tönkretenni) 
και κατακτανεΐν χρεών. F r . 608. 

22. Α fogoly, αιχμάλωτοι1 (az elűzött) τοί μ' άπώκιοας 
δόμων. ΕΙ. 1008. 

XIV. Az állami élet. 
1. Α város, όταν μ δυαάλιον εν πελάγει και σαλεύρ 

πόλις. Bhes. 246—248. 
2. Α király, μοναμπύκων άναξ (a vezér). Suppl. 680. 
3. Α zsarnok, α lázadó polgárok (az énekmester, a Musa, 

a. szél, a hajós és a kormánylapát), ουδ' évi πόλεσί γε δί-
πτυχοι τυραννίδες μιας άμείνονες φέρειν, άχθος τ επ5 άχθεΟι 
και στάσις πολίταις. τόνων θ1 ύμνου ξυνεργάταιν δνοΐν ί'ριν 
Μουσαι φιλουσι κραίνειν. πνοαι δ' όταν φέρωσι ναυτίλους 
θοαί, κατά πηδαλίων δίδυμα πραπίδων γνωμα σοφών τε 
πλήθος άθρόον ασθενέστερου φαυλοτέρας φρενός αύτοκρα-
τους ενός (két nő szerencsétlenné teszi a férfit, jobb csak egy, 
ha mindjárt kevésbé kitűnő is). Andr. 471—483. A l l e -
g ó r i a . 

4. A rabszolga és a város. L. X X I V . b. 28. 
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5. Az ezüstpénz nyomása, τί μ έσδέδορχεν, ώσπερ άργιϊ-
ρον σκοπών λαμπρό ν χαρακτηρ · ΕΙ. 558—559. H a s o n l a t . 

6. Α békekötés italáldozat mellett. 1. σπονδαΐ (a békes-
ség) γάρ ήμΐν, και μεθέστηκεν χόλος. Med. 898. 2. ή ν πολύς 
λόγος σε και πόσιν σον νεΐκος έαπεΐσθαι (a kibékülés) το 
πριν. 1139—1140. 

7. Α sorssal való választás, ός γ" όμψάν κληρόίς (a vá-
lasztás) προς χρνοέους θάκονς. Ion. 908—910. 

8. Α bíró társa, τα σοφία παρέδρους (a társ) πέμπεν 
έρωτας. Med. 842. 

9. Α prytanisok elnöke, ώμόφρων τ' επιστάτης (úr) 
Κύκλω φ. Troad. 436—437. 

10. Α vádlóokmánynak α vádló által való aláírása, εΐπ 
εΐ τι κακόν υπογράψει (a vádolás) τώμφ βίψ. Here. 1120. 

XV. Α vadászat. 
1. Α vadászáé. 1. και μ εγχος αύγάζοντα και θηρώ-

μενον (a keresés) παίει. 11 bes. 793 — 794. 2. εν δ' ουκ ε πί-
στασθ" ούδ1 έΟηράσασθέ (valamire való törekvés) πω. Hipp. 
919. 3. θηρευονσι (a rászedés) γάρ σεμνοις λόγοισιν αισχρά 
μηχανώμενοι. 956—957. 4. τί μοι ξίψος εκ χερός ήγρενσω 
(a kiragadás). Andr. 841. δ. θηρωντες (a keresés) Ί'ίλένην 
μνρίους απώλεσαν. Troad. 369. 6. πάρεδρος . . . σκνλοις . .. 
δοριθηράτοις. 573—574. 7. ή γάμον V/Οάνα θέων τίνος 
θηρωμένη (a keresés). 979. 8. μαστόίς τον ελεον θηρώμεναι 
(a kieszközlés). Or. 568. 9. θηρών (a keresés) ο πάντες κονκ 
εγώ ζητω μόνος. 679. 10, σον δέμας θηρώμενος (a keresés). 
Phoen. 699. / / . τί χρήμα θηρών (a keresés) και τίνος χρείαν 
έχων; Suppl. 115. 12. κυναγετεϊ (a megtámadás) τέκνων 
διωγμόν. Here. 898. 13. θηρώμεθ" (az üldözés). Ion. 1111 
14. τις ήμας έκκυνηγετει (az üldözés) πότμος. 1422. 15. τάς 
εμάς άναρπαγάς θηρα (a boszulás). Hei. 50—51. 10. θηρα 
(az üldözés) γαμεΐν με. 63. 17. θήραμα βαρβάρον πλάτας. 
192. 18. τίνι πότμψ) ξυνεζύγην (a belejutás). 255. 19. πάν-
τες φίλοι μοι πλήν ο θηρείων (az akaró) γάμους. 314 
20. ός με θηραται (az üldözés) λαβείν 545. 21. λιμνι δέ. 
θηρα (az üldözés) τύμβο ν ικετενο ντε νώ. 981. 22. κλοπαϊς 
θηρώμενον (az elrablás) Ελένη ν. 1175—1176. 23. τί χρήμα 
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θηρωσ (a kívánás) ίκέτις ώρέχθης ι-uov; 1238. 24. όσαι δ' 
άπεισιν, έξ όρους θηράσομαι (az elfogás). Bacch. 228. 25. την 
Αφροδίτην καλλονή θηρώμενος (a keresés). 459. 26. θέλετε 
θηρασώμεθα (az elfogás) ΙΙενθέως Αγαύη ν. 719 — 720. 
27. θηρώμεθ' (az elfogás) ανδρών των/Τ υπ. 732. 28. κακοϊς 
θηραν (szerezni) κακά. 839. 29. θηρωσιν (a büntetés) τον 
άσεπτόν. 890. 30. το σοφών ου φθόνω χαίρω θηρεύουβα (a 
törekvés). 1006. 31. θηραν (az elfogás) τε τη θεώ σφάγια 
τάπι χώρια. Iph. Τ. 280. 32. ου καθαρά μοι τά θ ν ματ 
ηγρεύσασθ' (a megfogás). 1163. 33. τί τεροσδοκο)σαι κέρδος 
η θηρώμεναι (a törekvés); 1311. 34. εκφρόντισον διωγμό ν 
όστις τους 'ξένους θηράσεται (az elfogás). 1324. 35. άνδρας 
δνσσεβεΐς θηράσετε (az elfogás). 1426. 36. μέγα τι θηρεύει ν 
(a törekvés) άρετάν. Ipb. Α. 567. 37. θηρωσι (a kívánás) 
λέκτρον τονμόν. 960. 38. θήραμα (az odacsalás eszköze) παι-
δός. 963. 39. τοίοιν πένησιν χρώμενοι θηρώμεθα (az elérés). 
Fr . 21., 7. 40. μολπαΐοι δ' ησθεις τονά άεϊ θηρεύεται (az 
utána járás) 187. 41. τάς τύχας εκ των πόνων θηραν (a 
keresés). 235. 42. κτασθε πλοντον πάντοθεν θηρώμενοι (az 
üldözés). 423. 43. oi γαρ Κνπριν φεύγοντες ανθρώπων άγαν 
νοαονσ' ομοίως τοϊς άγαν θηρωμένοις (az üldöző). 431. 
44. τολμήμαοιν δέ και. χερών νπερβολαϊς άλίσκεταί τε πάντα 
και θηρεύεται (az elnyerés). 437. 45. τρυφη δέ τοι άλλων 
ιδεατών μηχανάς θηεενομεν (a keresés). 844, 4—5. 46. γ ην 
δέλεαρ έχοντες τιμώ ε αννθηρεύομεν (a megszerzés). 971., 
4—5. 47. τό διαβιώ ναι μόνον αεί θηρωμένη (a törekvés 
valami után). 1039., 9. 48. ου δόξα ν κενην θηρώμενοι (a 
keresés.) Epist. Α ' , 2—3. 

2. Α vadászán, α vadászháló és α vadak nyája, ιθ , ω 
βάκχε, θηραγρευτα (a kémlelő) βακχαν γελωντι προσώπιρ 
περίβαλε βρόχον θανάσιμοι' (a lialál) επ' άγέλαν (a csoport) 
πεσόντι τάν μαινάδων. Baccli. 1020—1024. 

3. Α vadászán (és α repülés), μέλπω προς τάν Αφροδί-
ταν, αν θηρενων (a törekvés) πετόααν (a futás) βάκχαις 
συν λευκόποσιν. Cycl. 70—72. 

4. .1 vadász. 1. κυναγός ιό αεί, παις σος εξαθροίζεται. 
Phoen. 1169. H a s o n l a t . 2. βοφ κνναγός ως. Iph. ϊ . 284. 
Η a s ο η 1 » t. 



EÜRIPIDES TRÓPUSAI. 5 1 

.5. A vadász és a kutya, el δέ δ ή . . . άναγκαίως έχει 
τάχος επιρροίβδην θ" όμαρτεϊν ώς κυνηγέτρ κύνας, ειμί γ'. 
Here. 859—861. H a s o n l a t . 

6. Α vadászliáló. 1. έγγνς ήδη γ" έσιιέ.ν άρκύων ξίφους. 
Med. 1278. 2. μέ δικτύων (a csel) l'aω λαβόντες. Phoen 
263—264. 3. βρόχοισι δ' άρκνων (,·ι csel) δεδήΰεται ξιφιη-
φόροισι. Here. 729—?ΒΟ. 4. καλώς άρ" άρκνν (a csel) ές 
μέαην πορεύεται. ΕΙ. 965. Γ), έν αρκναιν (a fogság) γάρ ων. 
Bacch. 451. 6. ποί μ αν τήνδ" ές άρκνν (a veszedelem) 
ήγαγες. Iph. Τ. 77. 7. δεινό ν τόδ' είπας, άρκύων (a fogság) 
μολείν έσω. Cycl. 196. 

7. Α háló fonadéka, α megfogott vad és a megfogás, 
ατείχει γάρ έσπεοονοα δικτύων βρόχους (a csel), καλόν τό 
θ ήρα μ , ήν άλιρ, γενήοεται. Or. 1315 —1316. 

8. Α nyomozás. 1. έξιχνεύαατε (a fölkeresés) τον θηλύ-
μορφον ξένον. Bacch. 352—353. 2. άλλ" έξιχνεύσουσίν (a 
rátalálás) σε. 817. 

9. Α vad, α kutya és α vadász, εκ δέ πηδήσας εγώ θήρ 
ώς διοικώ τάς μιαιφ όνους κύνας, άπαν τ" ερευνών τοίχον, ώς 
κυνιιγέτης, βάλλων άράσσων. Hoc. 1 1 72—1 175. H a s o n l a t 

10. Az ϋζ. ώς νεβρός ούράνιον πήδημα κονφίζοναα. 
ΕΙ. 860—861. H a s o n l a t . 

11. Az üz, α vadászás, α kerítés, α liáló és α kutyákat 
uszító vadász, άρ" έν παννυχίοις χοροϊς θ ή σοι ποτέ λενκόν 
ποδ' άναβακχε ύο υσα δέραν αίθέρ" ες δροσερό ν ρίπτουσ", ώς 
νεβρός χλοεραΐς έμπαίζουσα λείμακος άδοναΐς, ήνίκ" άν ι/ο-
βεράν φνγρ θ ήραν ΐξω φύλακας εύπλέκτων υπέρ άρκύων, 
θωύσοων δέ κνναγέτας ξυντείνρ δρόμημα κννων. Bacch. 
862—872. H a s o n l a t . 

12. Α zsákmány. 1. λόγχης αίχμρ δοριθήρατος (az elfo-
gás) προς "Αχαιών. Hec. 104—105. 2. τάς αίχμαλώτους 
είπας, *Ελλήνων αγραν (a fogoly). 881. 3. ώ κατά στέγας 
(φίλοι ξιφ,ήρεις, ουχί ξυλλήψεαθ" αγραν; Or. 1345—1346 
4. χωρεί δέ θ ή ρα δνσπότμφ γαυρονμένη. Bacch. 1144. 
Γ>. σπάνιον δέ θήρευμ' (az adomány) άνδρι τοιαντην λαβείν 
δάμαρτα. Iph. Α. 1162—1163. 6. αΐρόμενος αγρενμ" (valami-
nek a bírása) ανθέων. Er. 754. 

4* 
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13. Λ vadnak hálóval való megfogása, (és a sárkány), 
κάδόκει τοις μεν ob, τοις δ1 ες άρκυστάταν μηχανάν έμπλέ-
κειν (a rászedés) παΐδα τάν Τυνδαρίδ' ο πατρογόντας δρά-
κων (a borzasztó ember). Or. 1419—1424. 

14. Az elfogott vad. ijv δ' ovv άμάρτω τ η a δ' άγρας. 
Ale. 850. 

15. Az elfogott vad, és a vadászáé, πάρεσμεν τήνδ' άγρα ν 
η γ υ εν κότες . . . ό 31; ρ (Bacchus) Α ο δ1 ήμΐν πράος. Bacch. 
434—436. 

16. Az elejtett vad. Εύμενίαιν θήραμα (az üldözött) 
φόνοι. Or. 836. 

17. A falatozás, a vadász és a zsákmány, ήκει γαρ ες 
δαίτ (valaminek a vége), ov παρών κυνηγέταις (a harezos) 
αίροι σι λείαν (a levert ellenség). Blies. 325—326. 

XVI. A halászat. 
A halászháló. 1. ίσως γαρ ες βόλον τις έρχεται (ke-

zünkre kerül). Rhes. 730. 2. ή ν εκσπάσωμαί γ" 'όν μετέρχομαι 
βόλον (az ellenség). El. 582. 3. άνήρ ες βόλον (a csel) καθί-
σταται. Bacch. 847. 4. άμφίβληστρα (a kör) γαρ τοίχων 
οράς υψηλά. Iph. Τ. 96—97. 

XVII. Α lótenyésztés és a lóverseny. 
1. A csikó. 1. μήτε δώμασιν λαβείν κακής γυναικός 

πωλον (a gyermek). Andr. 620—621. 2. πωλον (a leány) 
άφέλξων σων από μαστών. Hec. 144. 3. ούτος δέ πώλος (az 
ifjú), τ η δ' άνειμένος πάλει. Phoen. 947. 4. ούκ ώς δρομαία 
πώλος ή βάκχη θεον τάφφ ξυνάψω κωλον; Hei. 543—544. 
Hasonlat. 5. άδομένα <Τ άρα πώλος όπως άμα ματερι 
φορβάδι κώλον άγει ταχύπουν. Bacch. 162—164. H a -
s o n l a t . 

2. Α csikó (és α szél), ό 7-τρυμόνιος πώλος (a fiu) 
αοιδού Μονσης ήχων καταπνεί (a segítség) σε. Rhes 
387—388. 

3. Α lovaglás. 1. Ζεγ όρου πνοαϊς ίππεύσαντος (a fúvás). 
Phoen. 211—212. 2. tV ώκυθόαι νύμφαι ίππενουσι (a sietés) 
δι ορφνας. Suppl. 993—994. 3. κάνθένδε προς γέροντος 
ιππεύει (a sietés) φόνον. Here. 1001. 

/ 
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4. .1 lovas földreterítése. μεΟίει διά χερών βλάατημ' 
άνω ά τρίμα, φυλά α σων μάναχαιτίσειέ νιν. Baccli. 1071— 
J 072. 

5. Λ sörényét borzasitó, ágaskodó és a lovast földre terítő 
ló. έως ε'σφηλε κανεχαίτισεν (a fölforditás) άφϊδα πέτρφ 
προσβαλών οχήματος. Hipp. 1232—1233. 

6. Α be nem fogott csikó, τάν μεν Οιχαλία πώλον άζνγα 
λέκτρων (a hajadon). Hipp. 545—546. 

7. Az igába alig hogy befogott csikó, τω τε νεόζνγι aaj 
πώλω, τον εν αίθέρι κρύπτεις σων γάμων γένναν. F r . 781. 
2 0 — 2 2 . 

8. Az igába alig hogy befogott csikó és a zabola, εικός 
σφαδάζειν ην άν ώς νεόζνγα πώλον χαλινόν άρτίως δεδε-
γμένον. F r . 818. H a s o n l a t . 

9. Α csikó és az iga. 1. δειμαίνων άπο πηδα δρομαΐος, 
πώλος ώς από ζνγον. Or. 44—45. H a s o n l a t . 2. αί δ' 
ίκλιπονσαι ποικίλ' ώς πώλοι ζνγά βακχεΐον άντέκλαζον 
άλλήλαις μέλος. Bacch. 1056—.1057. H a s o n l a t . 

10. Α társától megfosztott csikó és a járom, αλλ' ουδέ 
πώλος ήτις άν διαζυγη της ξνντραφείσης ραδίως έλξει ζν-
γον (nehezen tűri az ember a bajt, ha övéitől meg van fosztva) 
Troad 664—665. A l l e g ó r i a . 

11. A csikó (és a bacchans nőj. ο ν χ ώς δρομαΐα πώλος 
ή βάκχη θεον τάφιρ ξννάι/κο κωλον; Hei. 543—544. H a -
s o n l a t . 

12. Az igázás (és az evezés), οίκων ζεύξασ' (az elvivés) 
άπ είρεσία (a sietség) δρομάδα. Hipp. 547—548. 

13. Az igázás és a csikó, θεα δώσω ν χάριν άζυγος (férj 
nélkül való) αμβροτοπώλον (a szűz). Troad. 534 — 535. 

14. A két ló befogása, ξυνωρίζον (az illesztés) χέρα. 
Bacch. 198. 

lő. A kettős fogat. I. πριν μεν τέκνων σων εϊσιδεΐν 
ξυνωρίδα. Med. 1145. 2. ξννωρίδας (kettős) λόχων τάσσων. 
Phoen. 448—449. 3. ζ>] σοι ξν νωρίς (kettő) ες τόδ' ημέρας 
τέκνων. 1085. 4. αλλ' εντεκνος ξυ νωρίς (a két fiu). 1618. 
ΰ. εγώ μεν ονν και Κάδμος . . . πολιά ξννωρίς. Baccli. 
322—324. 
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16. A kettős fogat (a szánig) és az igázás, ő A tv δό-
μοισι πρέσβυς όμματοατερής άπήνας (a kocsi metonymice"· 
kettős fogat, ez metapliorice: testvérpár) όμοπτέρον (rokon) 
rüg άποζνγείαας (a meghasonlás) δόμων πόθον άμφιδάκρν-
τον αεί κατέχων. Phoen. 326—330. 

17. Α lógós. I. ιθύνων νοαερόν κωλον ποδί κηδοσύνω 
παράσειρος (a segítő). Or. 1015—1017. 2. αλλ' έσορω . . . 
άλοχόν τε φίλη ν νποαειραίους (mellette levő) ποσϊν έλκου-
ααν τέκνα. Here. 441.—446. 

18. Α kocsi, ως πα<7 απήνη πους τε πρεσβντου φιλεΧ 
χειρός θυραίας αναμένων κουφίσματα. Phoen. 847—848. 
H a s o n l a t . 

19. Α zabola. 1. άχαλινών (féktelen) στομάτων . . . τό 
τέλος δυστυχία. Bacch. 385—387. 2. ώσίΕ αιματηρά στόμι 
(az üldözés) ίπεμβαλεΐν έμοί. íph. Τ. 935. 3. ου νανς χαλι-
νοί ς (a kötél) λίΓοδίτοις ορμεϊ σέθεν. 1043. 4. ού γάρ ποτ 
άνδρα τον σοφόν γνναικί χρή δούναι χαλινούς (a fékezés). 
Er. 466. 5. άχάλιν (féktelen) Ι'χονσι στόματα. 495., 4. 

20. Α gyeplő, ουδέ γάρ καλόν δυοϊν γυναικοίν άνδ'ρ1 

ε'ν1 ήνίας έχειν (valaminek a bírása). Andr . 177—178. 
21. A kocsin való ülés. μανίας έποχον (származó, eredő) 

ρίπτουσα λόγον. Hipp. 214. 
22. A hajtás. 1. ró μητρός A αίμά νιν τροχήλατε! (a 

kínzás). Or. 36. 2. αϊ κυνώπιδες θεαί τροχηλατήσουά (az 
üldözés) εμμανη πλανώμενον. El . 1252 — 1253. 

23. Α ló visszatartása, όστις σε θέων άνασειράζει (az 
ész megzavarása). Hipp. 237. 

24. A meredek hegyre törekvő, igába fogott csikó és a 
kocsi, μ ή προκάμητε πόδα βαρύ τε κωλον, ώστε προς πε-
τραΐον λίπας ζνγοφόρος έξανέντες ο ν βάρος φέρων όχου τρο-
χηλάτοιο πώλος. Here . 118—122. *) I I a s ο η 1 a t. 

25. Α kocsi, az eltűrés (és a sötétség), έθραυσε (a meg-
semmisülés) A όλβου κελαινόν (veszélyben forgó) él ρ μα (az 
állapot). Here. 780. 

26. .1 versenyzés, dl rói'A έξαμιλλωνται (as ijesztés) 
φόβοι. Or. 38. 

*) (.í'.ifíc-tól kezdve Härtung szerint. 
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27. A versenyló, μονάμπνκον (a bika) δέ Μενέλπος 
ψ ήχων δέρην μέτωπα Γ' έξέπεισεν. Hol. 1567—1568. 

28. Α spina (χωμα) által két részre, osztott hippodromus. 
oh δ ή ατενόν δίαυλον (a tengerszoros) ω κι ο τα t πέτρας δεινή 
Χάρνβδις. Troad. 435—436. 

29. Α meta secunda. (χαμπτήρ). εI γαρ φαεννοί μή 
ξυνέσχον ήλίον καμπτηρες (a villámok). Η lies. 5t)—60. 

30. Λ meta secunda körül való hajtás. I. κάμψει ε (a haza-
térés) πάλιν θ ν μέλας οίκων πατρός Ίλιάδας. Blies. 235. 
2. τέλος δέ. κάμψαιμι (a befejezés) ίόσπερ ήρξάμην βίο ν. 
Hipp. 87. 3. όταν δέ κάμψης (a bevégzés) καϊ τελεντήσης 
βίον. Hei. 1666. ·/. πάλιν δέ, κάμψας (a visszatérés) είς όρος 
κομίζομαι τον κατθανόντα παϊδα μαινάδων ί'πο. Bacch. 
1225—1226. 

XVIII. Λ baromtenyésztés. 

/. .1 legeltetés. 1. γηροβοσκήσειν (valakinek gondját 
viselni) r έμέ. Med. 1033. 2. τον ευπατρίδαν ποιμαίνει (a 
visszatartás) τις έν ο'ίκοις. Hipp. 152—153. 3. αϊ δ1 ελπί-
δες βόακονοι φυγάδας. Phoen. 396. 4. τό γένος ουκ ε βοσκά-
με. 405. 5. οι γηοοβοσκώ (az oltalom) μητρός. 1436. ti. τόν 
βόσκοντα (a táplálás) γαρ ενλογω. Ion. 137. 7. κονδέν λήξω 
τους βόσκοντας (a táplálás) θεραπενων. 182—183. 8. tV 
έμοϊ πράγματα βόσκει,ν (valamivel való foglalkodás) παρέχης. 
Fi·. 389. (Ar. Vesp. 313.) .9. ποιμαίνειν (a vezetés) στρατό ν. 
744. 10. ώς πανταχού γε πατρίς ή βοσκούσα (tápláló) 
γ~η. 774. 

2. Α legelés. 1. πόθεν δ' έβόσκου (a táplálkozás), πριν 
γάμοις ενρείν βίον; Phoen. 400. 2. έλπίαιν δ' έβόακετο. 
Bacch. 617. 

3. Az együtt legelő marha, ώ πτανοί δολιχαΰχενες, ξύν-
νοιιοι (közte járó) νεφέων δρόμου. Hei. 1487—1488. 

4. Az együtt legelő marha (és a mondás), ουtf a) θα-
λάσσης ξύννομοι (mellette levő) Χκειρωνίδες φήσονσι πέτραι. 
Hipp. 979—980. 

ϋ. A nyáj. μυρίων άλλων πόνων διηλθον άγέλας (a 
sokaság). Here. 1275—1276. 
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6. A pásztor. 1. ποιμέσιν (a vezér) λόχων. Phoen. 1140. 
2. νεανίαν ε χει ΰέ ποιμέν (a védő) εοθλόν. Suppl. 190—191. 
3. ποιμένες (a harczos) ö1 όχων τετραόρων. 674—675. 4. εγώ 
0έ γηροβοσκόν (ápoló) ουκ Ι!χ ω τεκονσ ά τ α Καιν α παϊδα. 
9 2 2 - 9 2 4 . 

7. Α fuvola és α pásztor, νίασονται πρεαβυτάτα σύριγγι 
(a hang) πειθόμεναι ποιμένος (a vezető). Hei. 1482—1484. 

8. Α bika, άμπνοάς δ1 ον σωφρονίζει, ταύρος ως είς 
έμβολήν. Here. 869. H a s o n l a t . 

9. Α bika (és az oroszlán), όμμα γαρ πυρός γέμεις, 
ταύρος λέοντος ιός βλέπων προς έμβολήν. F r . 690. H a -
s o n l a t . 

10. Α borjú, 1. εΐ στείρος ουσα μόσχος (a nő) ουκ άν-
έξεται τίκτοντας άλλους. Andr. 711— 712. 2. L. X X I V . h. 
30. 3. νεανίαι, σκίρτημα μόσχου (a leány) σης καθέξοντες 
χεροίν, εσποντο. Hec. 525—527. 4. μόσχον (a leány) θ1, 
άν λιπέτην οίκοι ς. Hei. 1476. 5. χρή δέ σε λαβονσαν τόνδε 
μόσχον (gyermek) νεογενη στείχειν προς οίκους. Iph. Α. 
1623—1624. 

11. As igázás. 1. τη, μεν φ.ίλην εζευξον (az adás) άλο-
χον. Ale. 165 — 166. 2. ποίας τυχουσα συζύγου (a feleség) 
τη) σοι πατρί, 314. 3. άρα μοι στένειν πάρα τοιασδ' άμαρ-
τάνοντι συζύγου (a feleség) αέθεν. 341—342. 4. ώ δαΐμον, 
οίας 'ξυζνγου (a feleség) μ1 αποστερείς. 384. ϋ. τώ 'ξννέζεν'ξαι 
(a hehonyolódás) πλάνοι. 482. 6. ξύζυγες (házaspárok) εϊμεν. 
921. 7. γενναιοτάταν δέ πα σα ν εζεύ'ξω (nőül vettem) κλι-
σίαις άκοιτιν. 993—994. 8. ούτοι μόνη συ σων άπεζνγης 
(az elválás) τέκνων. Med. 1017. .9. οία 'ξυμφορά ξυνεζνγης (a 
belejutás). Hipp. 1389. 10. κόραι γαρ άζυγες γάμων ((haja-
don). 1425. 11. στερρόν τε τον έμόν δαΐμον\ φ ξυνεζνγην. 
Andr. 98. 12. τ φ π α Κος ΐζευξεν (a ju t ta tás) ; Troad. 262. 
13. πρώτος τό παρθένειον εζεύ'ξω (az elnyerés) λέχος. 671. 
14. σέ δ1 ω τέκνον, καί γάμοιοι δή κλύω ζυγέντα παιδο-
ποιόν άδονάν ξένοισιν έν δόμοις ε'χειν. Phoen. 336—339. 
lő. μητρός στερηθείς ορφανός τ άποζυγείς (a megfosztás). 
988. 16. επ el γάμοις εζευξ (a nőül vevés) Αδράστου παϊδα. 
1365—1366. 17. Οεαφάτοις Φοίβου ζυγείς (a kényszerítés). 
Suppl. 220. 18. γάμων άπεζνγην (a vonakodás). 791. 19. έμόν 
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δέ μη ποτ έζυγη σωμ' (a férjhez menés) ες ανδρός εύνάν. 
822. 20. χρημάτων ζευχθεις (a lekötelezés) υπ ο. 877. 21. xal 
τόνδ1 ί·ν όρκοις ζενξομαι (a lekötelezés). 1229. 22. προς βία ν 
ε'ζενξ" (a kényszerítés) ανάγκη. Heracl. 885—886. 23. άδί-
αταν ξνζνγίαν (az egyesítés). Here. 675. 24. παΐδ" 'Ερεχθέως 
Φοίβος εζευξεν (az elcsábítás) γάμοις βία Κρέουααν. Ion. 
10—11. 25. φρουρώ παραζεύξαοα (az adás) φύλακε σώμα-
τος δισσώ δράκο ντε. 22—23. 20. τί χρήμα δράοασ\ fi θειο 
ξυνεζνγη; 343. 27. ίνα με λέχεαι μέλεα μέλεος έζεύξω (a 
nő megejtése). 900—901. 28. μόνη κατ άντρον ουπερ εζεύ-
χθην (a nő megejtése) γάμοις. 949. 29. εν τοΐσι. δ' αυτοίς δει 
νιν έζευχθαι (a visszatérés) γάμοις. Hei. 1654. 30. φ aal ν 
γάρ νιν εν γάμοις ζευχθεΐοαν οϊκείν. ΕΙ. 98—99. 31. άπε-
ζευχθης (az elválás) νέου. 284. 32. Ίδαϊα φάρη χρναέαις 
έζευγμέναι (az övezés). 317. 33. δια γάρ ζευγνυά (az elvá-
lasztás) ημάς πατρίων μελάθρων μητρός φ ο νιοι κατάραι. 
1 3 2 3 - 1 3 2 4 . 34. ζεύξας γάμοις. Bacch. 468. 35. παρθένοι 
τ' ΐτ άζυγες (férjhez nem ment). 694. 30. ταυ τ ην δέ θνη-
τών ή θεων Ι'ζευξε (nőül vette) τις; Iph. Α. 698. 37. εί γάρ 
μή γάμοιοιν έζύγης (a házasodás). 907. 38. γυνή . . . ή ζυ-
γεΐοα (a férjhezmenés) δευτέρα. Er. 4. 39. κακόν γυναίκα 
Tgdc νέα ν ζευξαι (férjül adni) νέον. 24. 40. ζευχθείς γά-
μοιοιν. 164. 4L ει παραζεύξειέ (férjhez adás) τις χρηστοί 
πονηρόν λέκτρον. 524. 42. κακόν γυναίκα πρός νέον ζευξαι 
(a férjhez adás) ν ία ν. 906. 43. οικοφθόρον γάρ άνδρα κω-
λύει γυνή έαθλή παραζενχθεϊοα (mellette levő). 1041. 

12. Az igázás ós a szíjj, melylyel a jármot az igavonó 
marha (vagy ló) nyaka alatt megerősítették és a vállszíjjal 
összekötötték, π αίδ" υμεναίοις, ως φησ ι, θέλω ν ζευξαι (a há-
zasitás) νύμφης τε λεπάδνοις (a szerelem). Fr . 775., 58—59· 

13. Az iga. 1. καν μέν . . . πόαις ξυνοικι) μή βία φέρων 
ζυγόν (a házas élet). Med. 241—242. 2. ουκ εομέν εύνης 
άζνγες (a szabadság) γαμήλιου. 673. 3. όρκίοισι μέν ζυγείς 
(a lekötelezés). 735. 4. ούτε της νεοζύγον (nem rég férjhez 
ment) νύμφης τεκνώαει παϊδ'. 804—805. ό.'ιώ Ιώ ουζύγιαι 
(az egyesület) Χάριτες. Hipp. 1147. 0. ούτ αν έπ" Ίλιάοι 
ζυγόν f a rabszolgaság) ήλυθε δούλιον. Andr. 302—303. 
7. ζνγά (a szolgaság) δ' ήνυσε δούλια Τροία. Troad. 594. 
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8. ναυσθλονμαι <V εγώ προς Ελλάδ' αιχμάλωτος ες δονλον 
ζνγόν (a szolgaság). 672—673. ί>. άλγεΐ δ1 ανχέν' έντιθεις 
ζνγω (a nyomorúság). Hec. 376. 10. ανάγκης δ1 ες ζνγόν (a 
kényszerűség) καθέσταμεν. Or. 1330. 11. θν μα τριζνγοις (az 
egyesület) θεαΐσι. Hei. 357. 12. κλεινόν ζνγόν (egy pár). 
392. 13. εις οι ανάγκης ζενγματ (a kényszerűség) έμπε-
πτώκαμεν. Γρίι. Α. 443. 14. άζνγες (a kötelék) γάμων. 805· 
15. ν π) άτης ζενγλαν (a mostolia sors) άσχάλλει πεαών. Fr. 
287., 10. 16. Χαρίτων τριζνγων (hármas). 359. 17. τό της 
ανάγκης ον λέγειν όσον ζνγόν (a teher). 478. 

14. Egy pár igás marha. 1. οίας ήμπλακες ξνναόρον (a 
feleség). Alc. 824. 2. πατέρα τε και σέ και τρίτην ξννάορον 
(a feleség). Hipp. 1404. 3. L. X X I . 2. 4. ΐκρινε τρισσόν 
ζεύγος (a gyülekezet) όδε τρισσων θέων. Troad. 924. 5. Κά-
στορος νεανίον τον ξνζύγον (a testvér) τ Ι'τ όντος. 1000— 
1001. 6. όπως αν την σήν άπολάβοις ξννάορον (a feleség). 
Or. 654. 7. ννμγας τ εθηκεν όργανα ς ξνναόρων (a jegyes). 
1136. 8. ήκονσα γαρ δ ή την έμήν ξννάορον (a feleség) ως 
ον τέθνηκεν. 1556—1557. .9. ή δει ξννθανεΐν εμη χερί 
τους·διολέσαντες την έμήν 'ξννάορον (a feleség). 1565 — 1566. 
10. ώ ξυνάορ' (a feleség) άθλιωτάτη. Plioen. 1695. II. πα-
τέρα και ξννάορον (a feleség). Here. 140. 12. άγόμεθα ζεύ-
γος (a csoport) ον καλόν νεκρών. 454. 13. τήν έμήν ξννάο-
ρον (a feleség). 527. 14. τίνος γεγωααν τήνδ' όρω ξννάορον; 
1175. 15. ζεύγος (egy pár) γε φίλιον. 1403. 16. τον ξνζύ-
γον (a társ) δέ τον ξένον τί τοννομ ήν; Iph. Τ. 250. 
17. έμή ξννάορος (a feleség). Iph. Α. 50. 18. ονδεμίαν ώνησε 
κάλλος εις πόσιν ξννάορον (együtt élő). F r . 901., 1. 

15. Α hármas fogat, αλλ' όδε γαρ δή βασιλεύς προ 
δόμων κηρνξ ϋ? ιερός και παις Φαέθων βαίνονσι, τριπλούν 
ζενγος (hárman együtt). Fr. 775., 53—55. 

16. Az ösztöke. 1. κάκπεπλεγμένη κέντροις (a vágy) έρω-
τος. Hipp. 38—39. 2. L. X X I V . b. 4. 3. ές τους έχοντας 
κέντρ (a háborgatás) άγιασιν κακά. Suppl. 242. 4.'Ηρας υπ ο 
κέντοοις (az akarat) δαμασθείς. Here. 20 —21. 

17. Az ösztöke (és a kulcsok kezelése), γλώσσης πι-
κρούς κέντροισι (a rágalom) κληδουχονμενοι (az őrizés). Here. 
1288. 
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18. Az igából való kifogás, καποζενγνυμαι (az elválás) 
τέκνων γυναικάς τ . Here. 1375 —1376. 

XIX. A méhtenyésztés. 

1. A méhraj, γάλακτος εσμούς (sok) είχον. Bacch. 710. 
2. A repülő méh. μέλισσα δ' οία τις πεπόταται. Hipp. 

5 6 3 - 5 6 4 . H a s o n l a t . 
3. Α sdrgaszárnyu méh. πως άν ώς ξουθόπτερος μέλισσα 

συνενέγκοιμ άν εκ πάντων γόους; Here. 487—488. H a -
s o n l a t . 

4. Α here. δονλεύσω γ na υς, ώς κ η φι ή ν (tehetetlen), δει-
λαία νεκρού μορφά. Troad. 191 —192. H a s o n l a t . 

XX. Α kertészet és a földinívelés. 

1. A kertészkedés. 1. Αιδώς δέ πσταμίαιΟι κηπευει (az 
öntözés) δρύαοις. Hipp. 78. 2. öv πόλλ' έκήπευσ' (az ápolás) 
/; τεκονσα βόστρυχον. Troad. 1175. 

2. A kertész. 1. τον φυτουργον (a nemző) Πρίαμον. 
Troad. 481. 2. Νηρέα, φντονργόν (a férj) Θέτιδος. Iph-
A. 949. 

3. Az ültetés. 1. σάν έφύτευσεν (a nemzés) ήβαν. Blies 
354. 2. τι φντενων (az oka). Blies. 884. 3. λέκτροις ίπλά-
θην Ντο υ μόνος φυταλμίοις (nemző). 920. 4. ψιτνσειν (a 
nemzés) τέκνα. Ale. 294. .5. τοιγάρ φντενων (a nemzés) 
παίδας ονκέτ άν φθάνοις. 662. 6. σ' δ φιτύαας (nemző) 
πατήρ σώζοι. 1137—1138. 7. λέγονσι ξανθά ν Αρμονίαν 
φυτενααι (a szülés). Med. 831—832. 8. καοιγνήτους τέκνοις 
έμοϊς φντενων (a nemzés). 877—878. ,9. μηδ' εφύτευσαν (a 
nemzés) παϊδας. 109]—1092. 10. χρήν σ? επί ρητούς άρα 
πατέρα φντεύειν (a nemzés). Hipp. 459—460. 11. ούτος φυ-
τεύει (a nemzés) Πέλοπα. Or. 11. 12. σύ τοι φντεύοας (a 
nemzés) θ ν γ α τέρ\ 585. 13. ήν 1Ιφις άναξ παιδα φυτεύει (a 
nemzés). Suppl. 986. 14. όστις φυτενα ας (a nemzés) καί ν ε α-
ν ία ν τεκών άριστον. 1092—1093. 15. ου κοινάν τεκέων τύχαν 
οίκοισι φντεύσας (a nemzés) δέσποινα. Ion. 1101—1103. 
16. öv Έχίων έφύτευσε (a nemzés). Bacch. 540. 17. ουκ 
επί παοίν α' έφίτενσ' (a nemzés) αγαθούς. Iph. Α. 29. 
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18. καινούς φυτευσαι (a nemzés) παΐδας tv δόμοις θέλεις. 
Fr . 339. 10. παίδας φυτευειν (a nemzés). 378. 

4. Az ültetés, a mag és a szántóföld, πατήρ μεν ίφντευ-
οέν (a nemzés) με, aij <>'' ετικτε παις, τό Οπέρμ (a mag) 
άρονρα (az anya) παραβαλουσ' άλλον πάρα. Or. 552—553. 

5. Az ültető. 1. ό γαρ φ υ τ εν σας (a nemző) αυτόν ου τ 
έμοί πάρα. Andr. 49. 2. ό φιτϋσας (nemző) πατήρ. Iph 
Α. 1177". 

6. Α növény. 1. γυναίκες εσμεν άθλιώτατον φντόν (a 
teremtmény). Med. 231. 2. λαβών άτηρόν ές δόμους φυτό ν 
(a teremtmény). Hipp. 630. 

7. Α gyökér. 1. οίκον μεν αντόρριζον (ős) εστία ν χιΙα-
νός. Ithes. 288. 2. παίδες γενόμενοι τέσσαρες ρίζης (a nem-
zetség) μιας. Ion. 1576. 3. άπ5 ευγενονg τίνος ρίζης (a nem-
zetség) πέφνκας. Iph. Τ. 609—610. 

8. Α friss galy. ώ κλεινόν οίκοις Αντιγόνη θάλος (a 
szülött) πατρί. Plioen. 88. 

9. Α hajtás. 1. ώ Τννδάρειον ί'ρνος. Troad. 761. 
2. πάτριο ψ ξένιο, τροφαΐσιν, ως τις πτόρθος, ηνξόμην τά-
λας. Hec. 20. 3. τώ θησείδα <V, όζω (a szülött) Αθηνών. 
125. 4. <3 Α ιός Ι'ρνος (a szülött) Άρτεμι. Phoen. 191. δ. της 
σης τόδ5 Ιρνος (a gyermek) . . . νηδίος. Bacch. 1307. 6. ιό 
κατά γαίας Αγαμεμνόνιον θάλος (a gyermek). Ipli. Τ. 170— 
171. 7. πρωτόγονοι' θάλος (a gyermek). 209. 8. ετι θάλος 
(csecsemő) εν χερσίν ματρός προς ατέρνοις τ . 232—233· 
9. ώ Αήδας Ι'ρνος (a szülött). Ipli. Α. 118. 10. παρά δέ: Μη-
ριόνην, 3Αρεος όζον (a szülött). 201—202. 

10. Α sarjazás. 1. σας γάρ χρνσέας από γονας ε β λα -
στεν (a származás). Med. 1255—1256. 2. ταύτης eV άπο βλά-
ατωσι (a születés) παίδες. Andr. 663—664. 3. δεινόν γάρ 
εχθροίς βλαστάνοντες (a születés) ευγενείς νεανίαι. Heracl. 
468—469. 4. παλιμβλαα τή (a növés) κιίνα νδραν φόνευσα ς. 
Here, 1274—1275. ΰ. εβλαστεν (a származás) πατήρ. Ion 
267. 6. ώ 2'εμέλας τροφοί Θηβια οτεφανουσθε κιοσφ· βρν-
ετε βρνετε (a diszlés). Bacch. 105—106. 7. εξ ης Ατρείς 
εβλαστεν (a születés). Iph. Τ. 3. 8. ως εκ μεγάλων έβλα-
στήκαιϊ (a származás). Ipli. Α. 595. 9. αντί πυρός γάρ άλλο 
πυρ μείζον εβλάατομεν (a keletkezés) γυναίκες πολν δυσ-
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μαχώτερον. Fr . 432. 10. τά δ' απ αιθέριου βλαστόντα (a 
származás) γονής. 836., 10. Π. κείνου γάρ έξέβλαοτον (a 
származás) 1048., 6. 

11. Λ sarjazás és ο gyökér, πόθεν έβλαστον (a keletke-
zés), τις ρίζα (az oka) κακών. Fr . 904., 11. 

12. Α sarj. 1. οίοι δέ τέκνων έατιν εν οϊκοις γλυκερό ν 
βλάατημ (a sarjadék). Med. 1098—1099. 2. L . X X I V . lt. 
44. 3. τοϊαι γης βλαστήμαοι (a szülött) Γίγαοι. Here. 178— 
179. 4. πως μοι κατ άντρα νεόγονα βλαΰτήματα (a bárány)_ 
Cycl. 206. 

13. Λ virágzás. 1. αλλ' ελεύθεροι παρρησία θάλλοντες 
(a boldog élet) οίκοίεν πολιν. Hipp. 421—422. 2. έζη τε 
Πρίαμος "Εκτορός τ ηνίδει (élt, részt vett a liarczban) δόρυ. 
Hec. 1210. 3. δυσδαίμων δ1 έρις άλλα θάλλει. Plioen. 812— 
813. 4. L. X X I V . b. 17. 5. νέος ο μόσχος άρτι γένυν υπό 
κόρυθ? άπαλότρίχα κατάκομον θάλλει. Baccli. 1184—1186. 
(ί. ώα θ1 αιματηρού πέλαγος έξανθεΐν (szint kapni) αλός. 
Iph. Τ. 300. 7. φοινίσαοναα παρ ν)1 έμάν αίσχννα νεοθαλεϊ 
(ifjui). Iph. Α. 186. 8. ζωσάν τε και θάλλουσαν (az ifjú-
ság). 1225. θ. έτι γάρ θάλλει (létezik) πενία. Fr . 232. 
10. δι ων βρότειον ζη τε και θάλλει (a boldogság) γένος. 
890., 13. 

14. Λ virágzás (és α repülő csillag), ό Α άρτι θάλλων 
σάρκα διοπετής όπως αστήρ άπέοβη, πνενμ άφείς εις αιθέρα. 
Fr . 961. H a s o n l a t . 

15. Α virág. 1. οθ· Ελλάδος άγαγε πρώτον άνθος (az 
ifjúság). Troad. 808. 2. άποκείρεται σον άνθος (a fejedelem) 
πόλεος. Here. 875—876. 3. τί μέλλετ , ώ γης Ελλάδος λω-
τίσματα (szine-java). Hei. 1593. 4. θήλυ τ 4Ιλέκτρας θάλος 
(a fiatalság). El. 15. 5. επί δεμνίοιοί τ άνθος (a szépség) 
χλιθανής έχων Ιταίρας. Cycl. 500. 

16. Α virág leszakasztása. τις άρα . . . όλομένας άπο-
λωτιεί (az elliurczolás); Ipli. Α. 791—793. 

17. Α ggiimölcsözés. 1. τό σώφρον . . . δόξα ν έαθλήν 
εν βοοτοΐς καρπίζεται (az eredményezés). Hipp. 431—432. 
2. σοι, δι αιώνος μακρόν πένθη μέγιστα δακρύων καρπού-
μένη) (az elnyerés). 1426—1427. 
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18. A gyümölcs. 1. ελοχενσατο Αατώ Αίυισί σε καρ-
πούς (a mag). Ion. 921—922. 2. δεινών οδυνών καρποί' (a 
büntetés) εχονααι. El. 1346. 

19. A gyümölcs leszedése. 1. άλλης γυναικός παίδας 
εκκαρπον μένος (a nemzés) λάθρα πέφηνεν. Ion. 815—816. 
2. άπαιδα καρπονοθαι (az élvezés) β ίο ν. Er. 575., 3. 

20. Α szántó, άροτηρα (a nemző) τέκνων. Troad. 135. 
21. Α mező. (α tavasz) α kalász és annak leszakasztása. 

όταν τις ώς λειμωνος ήρινου στάχυ ν τολμάς άιφαιρρ κάπο-
λοτίζΐ] νέους; Suppl. 448—449. H a s o n l a t . 

22. Α harázdálás. κατά μεν οννξιν ήλοκίομεθ" (a kar-
czolás). Suppl. 826. 

28. A barázda. 1. βαθεΐαν άλοκα (a vágás) τραύματος 
λαβών. Blies. 796. 2. βλέπει τε κάντιδίρκεται δ ορός ταχεία ν 
άλοκα (a seb). Here. 163—164. 

24. Α vető. ό σπείρας (a nemző) τε κάκθρέψας πατήρ. 
Hipp. 628. 

25. Α vetés (Säen), 1. προς σε τον σπείραντος (nemző) 
άντομαι Λ ιός. Ale. 1098. 2. σπείρας (a nemzés) τ' άδελ-
φ ους. Med. 563. 3. όμοοπόρονς (a testvér) αυσαι τυράννους 
παίδας. 596 — 597. 4. παίδων γονάς σπείρα/ (a nemzés) σε 
θήσω. 717—718. 5. ήδ" εστίν ή σπείρουσα (a terjesztés) 
και διδονσ" ΐρον. Hipp. 449. 6. ει γάρ βρότειον ήθελες 
σπεΐραι (a nemzés) γένος 618. 7. θυγατέρας σπείρας (a nem-
zés) πατήρ. Or. 750. 8. Ι'σπειρεν (a nemzés) ήμϊν παίδα. 
Phoen. 22. 9. ό σπείρας (a nemző) πατήρ. 1600. 10. ώς 
ί'ξέπειθες τον κατασπείραντά (a nemző) σε. Here. 469. 
11. τον Οπείραντα (a nemző) δέ ουκ οι,δε Φοΐβον. Ion. 49 — 
50. 12. χρόνια δέ σπείρας (a közösülés) λέχη. 64. 13. τον τ 
εκεΐν" ίν εοπάρημεν (a nemzés). 554. 14. όμόσποροι (közös 
származású) Κάδμου θυγατέρες. Bacch. 973—974. 15. ξνγ-
γονοι θ' όμόσποροι (a vérrokon). 1092. 16. θυγατέρας σπεΐ-
ραι (a nemzés). 1234. 17. τοιούτος είη των εμων όμοσπόρων 
(a fivér) όοπερ λέλειπται. Iph. Τ. 611—612. 18. παίδας εξ 
εμης όμοαπορου (a nővér) κτησάμενος. 695 — 696. 19. χαίρ" 
ώ πόοις μοι της έμης ομοσπόρον (a testvér). 922. 20. ην 
ΐοπειρ5 (a nemzés) εγώ. Iph. Α. 90. 21. γέμονσαν κύματος 
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θεοσπόρου (a nemzés). F r . 107. 22. ευγενή σπείρει ν (a nem-
zés) τέκνα. 214. 23. ε'σπαρται (a terjesztés) λόγος. 229. 

26. A vitcs (Säen) és a barázda, μη σπείρε (a nemzés) 
τέκνων ίίλοκα βία. Phoen. 18. 

27. A mag. 1, παίδων ερευνών σπέρμ1 (a sarjadék) όπως 
γένοιτό μοι. Med. 669. 2. παίδων πρίαοθαι σπέρμα (a nem-
zedék). Hipp. 622. 3. αχάριστοι' υμών σπέρμ (a fajzat). Hec. 
254. 4. πάν τό θηλυ σπέρμα (a fajzat) Καδμείων. Bacch. 
35. 5. τό Ταντάλειον σπέρμα (a nemzedék) δια πόνων τ1  

άγει. Iph. Τ. 988. 6. τό μαντικόν παν σπέρμα (a fajzat) 
φιλότιμοι' κακόν. Ipli. Α. 520. 7. τό Αέισύφειον σπέρμα (a 
szülött) πάντ οίδεν τάδε 524. 8. σπέρμα (a nemzetség) γεν-
ναϊον. Fr . 287., 4. Π. όστις δέ γανρον σπέρμα (a nemzet-
ség) γενναϊον τ έχων βίου σπανίζει. 287., 11—12. 10. συμ-
πλέκοντες σπέρματα, nemzedék) και γάμους τέκνων. 328., δ. 
11. L. X X I V f. 1. 12. ε'ίθ1 ην άφωνον σπέρμα (nemzedék) 
δυστήνων β ρότων. 977. 13. αεί ποτ έατι σπέρμα (fajzat) 
κηρύκων λάλοι'. 1001. 14. πως άν γένοιτο σπέρμα (a sarja-
dék) παιδός έν δόμοι. 1117., 8. 

28. Α vetés (Saat). 1. άτις τέκνων όν έ'τεκες αροτον 
(a szántás metonymice: vetés (Saat), ez metaphorice: gyer-
mekek) αντόχειρι μοίρα κτενεΐς. Med. 1280 —1281. 2. ovτε 
θήλεια σπορά (a nemzedék). Troad. 503. 3. νικωά άνδρα 
και θηλνν σπορά ν (a nemzetség) κακοϊσιν. Hec. 659 — 660. 
4. ά (V Ανλις έλαβε σφ>άγι ε μ ης όμοοπόρον (a nővér). Or. 
658. 5. φόνοι' όμοσπόρων (a rokon) έ'μολες έκπράξων. Here. 
1080—1081. 6. κρατονμεν άδικο ν άροτον (a szántás meto-
nymice: vetés (Saat), ez metaphorice: faj, nemzedék) ανδρών. 
Ion. 1094 — 1095. 7. ός τό γηγενές δράκοντας εοπειρ όφεος 
έν γαία θέρος (a nyár metonymice: vetés (Saat), ez meta-
phorice: nemzedék). Bacch. 1026—1027. 8. σε δύο θ1 όμο-
σπόροε (az édes testvér) σώσει. Fr . 362., 36—37. 

29. A sovány vetés (Saat) és a kövér föld. πολλάκις δέ 
τοι ξηρά βαθείαν γην έ νίκησε σπορά a rabszolga sokszor 
töhhet ér a szabadnál). Andr, 636—637. A l l e g ó r i a . 

30. A kalász. 1. ουκ αΐδει θεούς Κάδμο ν τε τον σπεί-
ραντα γηγενη ατάχυν (az elvetett sárkányfogakhói született 
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ember); Bacch. 263—264. 2. ατάχνς (a nemzedék) άραην. 
Fr . 362., 22—23. 

31. A kalász és a sarjazás. l'vfF υ γηγενής σπάρτων 
στάχυς (a nemzedék) Ι'βλαατεν (a keletkezés). Here. 4—5. 

32. Az aratás. 1. ώς άπέθρισεν (a levágás) τρίχας. Or-
125. 2. κόμας σίδηρον έμβαλουά άπέθρισας (a levágás). Heb 
1188. 3. τα σπλάχν Ι'φαακον εξαμήσεσθαι (a kivágás) βία. 
Cycl. 236. 4. τοις μεν αυ'ξεται βίος, των δέ φθίνει τε και 
θερίζεται (az elenyészés) πάλιν. Fr . 419., 4—5. 

33. Az aratás és a vetés {Saat). Ι'πειτ άμασθε (az élve-
zés) τωνδε δνστηνον θέρος (a nyár metonymice: vetés (Saat), 
ez metapliorice: következmény). Fr . 423. 

34. Az aratás és a termést adó kalász, άναγκαίως δ' 
έ'χει βίον θερίζειν ώστε κάρπιμον στάχυν. Fr . 757., 5—6. 
H a s o n l a t . 

35. Az aratás és a búzakalász, πας δ1 εξεθέριοεν (a vag-
dalás) ώστε πνρινον στάχνν σπάθη κολονων φασγΰνον με-
λανθέτυν. Fr . 374. 

36. Az aratás és a növénynek szárastól való letörése, 
υμον τραχήλους . . . θερίζων (a levágás) κάποκαυλίζων (a 
leütés) ξΰ'λω. Suppl. 716—717. 

XXI. A szőlőm ívelés. 
1. A szőlőfürt, κόρας διάδοτε διό βοτρνχων (a lomb) 

π αν τα. Or. 1267. 
2. A bor vegyítése (és egy pár igás marha), και μην έσ-

ορω τάδε συγκρατον (összekötött) ζεύγος ' egy pár) προ δό-
μων ψήφω θανάτου κατακεκριμένον. Andr. 493—496. 

XXII. Α kereskedelem. 
/. Α kereskedő, κακήν άρ αυτήν Ι'μπορον (a ki valamit 

bír, kezel) βίου λέγεις. Hipp. 964. 
2. A kereskedő társa. 1."Έλληνες άνδρες Μενέλαο ξννέμ-

ποροι (a társ) προσήλθαν. Hei. 1538—1539. 2. άς εκ βαρ-
βάρων ε κόμισα παρέδρους και ξννεμπόρονς (a kisérő) έμοί. 
Bacch. 56—57. 

3. Az eladás. 1. ή μέν Αργός βαρβάροις άπημπόλα (az 
clárulás). Troad 973. 2. μήτε Ιίολυνείκους χάριν ψυχάς 
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απεμπολάτε (a föláldozás) μήθ1 ημών ν περ. Phoen. 1227 — 
1228. 3. ή τεκουσά με κρυφαΐα ννμφευθεία" άπημπόλα (a ki-
tevés) λάθρα. Ion. 1370—1371. 4. τίνος τις ών συ τήνδ' 
απεμπολάς (az elrablás) χ θ ovo ς; Ιρίι. Τ. 1360. 

4. /1 szatócskodás. ήδη νυν αν χει και δι άψυχου βοράς 
σίτοις καπήλευ (a büszkélkedés). Hipp. 952—953. 

XXIII. A hajózás. 

1. A hajózás. 1. συ δ1 ώς τί χρήζω ν ναυΟτολεϊς (a be-
utazás) χθόνα; Med. 682. 2. Έτέοκλον ες γήν πατρίδα 
νανσθλώσων (a vivés) νεκρόν. Suppl. 1037. 3. δια πόνων 
ίνανοτολυυν (a szenvedés). Fr . 818. 

2. Α hajó. τί δεσμοΐς ναυς όπως ώρμισμένος . . . ήμαι ; 
Here. 1094—1097. 

3. vi teherhordó hajó, a megterhelés és a hajó födélzete. 
σκάφος ολκός ιός γεμιαθεις ποτί σέλμα γαστρός άκρας. Cycl. 
506. H a s o n l a t . 

4. Α hajó és α hajós, σφαλερόν ήγεμών θρασυς νεώς τε 
ναύτης. Suppl. 508 — 509. 

•5. Α hajó, α kötél, α vitorla és annak behúzása, πά βώ, 
πα στώ, πά κάμψω, ναϋς όπως ποντίοις πείσμασι λινόκρο-
κον φάρος στέλλω ν, επί τάνδε ανθείς τέκνων εμώ ν φύλαξ 
ολέθριο ν κοίταν. Hec. 1079 — 1084. H a s o n l a t 

6. Α hátrányos hajó. κλωατοϋ δ' αμφιβόλοις λίνοισι, 
ναός ώα ει σκάφος κελαινόν ες έδρανα . . . Παλλάδος θέοαν 
θεάς. Troad. 5 3 6 - 5 3 9 . H a s o n l a t . 

7. Α hajó előrésze. 1. πυρά κατ' άντίπριρρα (a mi más 
valami előtt van) ναυστάθμων δαίεται. Blies. 136. 2. άντι-
π ρωρα (szemben) σείοντες βέλη. El. 846. 

8. Α hajó és α hozzá tartozó csónak, άξω λαβών γε 
τ ovo δ" έφολκίδας χεροίν, ναυς δ" ώς εφέλξω. Here. 631—632 
H a s o n l a t . 

.9. Α hajóhoz tartozó csónak. Θησεί πανώλεις έψόμεσθ' 
εφολκίδες (a követő). Here. 1424. 

10. Α csónak, έ μα υ τ ή γ' άθλίαν εφολκίδα. Andr. 200. 
11. Α hajótulajdonos, μηδ" ώς κακός νανκληρος ευ 

πράξας ποτέ: ζητών τά π λείο ν , είτα πάν τ απώλεσε ν. F r . 
421. H a s o n l a t . 

Μ. TUD. AK. ÉRT. A NYELV" ÉS SZÉPTUD. KÖRÉBŐL. X I . Κ. 1 8 8 1 . 5 
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12. A hajóparancsnok, οντε ναυκλήρον (vezető) χερός 
ο ν θ' ίπποδέομων . . . μεταστρέψουσαι. Hipp. 1224—1226. 

13. A kormányos, έπεί roi -/.ουδέν αιτία ποίας /.α/.ώς 
κλνοναα δια κνβερνήτην (a vezető) κακόν. Suppl. 879 — 880. 

14. Α kormányos, α kifeszített vitorla és α megmenekü-
lés. δει μ . . . ώστε ναός κεδνόν οίακοστόφον άκροισι λαί-
(j ους κρασπέδοις νπεκδραμειν τ ή ν σήν στόμαργον, ώ γΰναι, 
γλωσσαλγίαν. Med. 523—525. 

15. Α kormánylapát, γαίας έχων οϊακα (a gyeplő). Hipp· 
1227. 

16. Az evezős és az evező, ήρπ ασ ή νιας χεροΐν, έλκει δέ 
κώπην ώστε νανβάτης άνήρ ίμαΟιν. Hipp. 1220 — 1222. Η a-
s ο Ii 1 a t. 

77. Az evezés. I. L. X V I I . 12. 2. λεύσαω (jλογίας δα-
λοΐσι χέρας διερέσσοντας (a forgatás). Troad. 1257—1258. 
3. οδε πρό ς θ υ μέλας άλλος Ιρέσσει (a röpülés) κύκνος. Ion. 
161—162. 4. πτεροίς ερέοοει (a szárnyak veregetése). Iph. Τ. 
289. 5. ίά' έρισα ων (a mozgatás) od Ρ πόδα. Iph. Α. 138. 

18. Α más valakivel való együttes evezés, ούδ' αν πέ-
νεσθαι και ξννηρετ μεϊν (az engedés) τι'χαις οίοι τ . F r . 284.) 
7—8. 

19. Az evező lapát, έρπε νυν οία'ξ (a támasz) ποδός μ οι. 
Or. 796. 

20. Λ ζ evező pad. 1. έπεί δ' επί ζνγοΐς (a trón) καθέ-
ζετ αρχής. Phoen. 74—75. 2. ές τό πρώτον πόλεος ορμηθείς 
ζυγό ν (a méltóság). Ion. 595. 

27. Α farkötelek, ώς άνημμένοι κάλως πουμνηο/οισι (a 
biztonság) β ίο ν έχοιτ ευδαίμονα. Here. 478 — 479. 

22. Α kötél feszítése, εχθροί γαρ έξιάσι πάντα δι) κά -
λων (ellenségeim teljes erejükből működnek ellenem). Med· 
278. A l l e g o r i a . 

25. A vitorla és a széf. Αρης έθραυσε λαίφη (a hadi 
szerencse) τήσδε γης μέγας πνέων (a szorongatás). Rhes· 
322—323. 

24. A vitorlának megfeszített alsó vége, az elmerülő hajó 
és a vitorla feszített alsó végének megtágítása. καί νανς γαρ 
ένταθεΐοα προς βία ν ποδί έβαψεν, έστη δ' ονθις, ην χαλά. 
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πόδα (az erőszakoskodás semmire se vezet, csakis a józan 
engedékenység). Or. 706—707. A l l e g ó r i a . 

25. A hajós, a vihar és a kikötő, ώ ναυτίλοιαί (a szeren-
csétlen) χείματος (a baj) λιμήν (a segítség) (ράνεις. Andr. 891. 

26. A hajós, a vihar, a szél és a part. w τέκν , εοιγμεν 
ναντίλοιβιν, ο'ίτινες χειμώνος εκφυγοντ ες άγριο ν μένος ως 
χεΐρα γη ξννήψαν, ει.τα χεραόΟεν πνοαΐαιν ήλάθησαν ες 
πόντοι' πάλιν, ου τ ω δέ χήμεϊς άπωθούμεσθα γης ήδη προς 
άχταϊς όντες ώς σε σωσμένοι. Heracl. 427—432. Η a s ο η 1 a t. 

27. Α hajós, α leküzdhető zivatar, α kormánylapát, α 
vitorla, α hajó fenekén összegyűlt vis ; a dühöngő zivatar, a 
magát megadó hajós és a rohanó hullámok, ναύταις γαρ ην 
μεν μέτριος η χειμών (ρέρειν, προθυμίαν ί'χονοι σωθήναι πό-
νων, ό μεν παρ' οία χ', ο δ' επί λαίφεαιν βεβώς, ο δ' άντλον 
εί'ργων ναό;· ή ν δ' υπερβάλη πολύς ταραχθε ίς πόντος, ένδόν-
τες τύχη παρεΐσαν αυτούς κυμάτων δρομήμαοιν. ούτω δέ 
κάγώ πό).λ' έχουσα πήματα άφθογγός ει μι και παρειά1 έώ 
στόμα. Troad. 683 — 690. H a s o n l a t . 

28. Α hajós (és α csillag), ως τυφλω πόδι οφθαλμός 
ει αν, ναυβάταιοιν άατοον ώς. Plioen. 834--835. H a -
s o n l a t . 

29. Α hajós (α felhő és α csillagok). και τφδ1 ή ν τους τ ε 
κακούς αν γνώναι και τους αγαθούς, ίσον άτ εν νεφέλαιοιν 
άστρων ναύταις αριθμός πέλει. Here. 665—668. H a s o n l a t 

30. Α hajózás más valakivel együtt, ξνμπλεΐν (az össze-
tartás) δέ τοΐς φίλοισι δνστνχοναιν ον. Here. 1225. 

31. Α társ α hajón, φημί γάρ ποτε ξύμπλονς (a társ) 
γενέσθαι τώνδ1 υπαοπίζων πατρΐ. Heracl. 216. 

32. Α hajó fenekén összegyűlt víz kimerítése. 1. L. IV. 8. 
2. αλλ1 όμως βάρος ψυχής άπαντλοίην (a könnyítés) αν. Ale. 
353 — 354. 3. άπωλόμεσθ' a i f , ti κακόν προσοίαομεν νέον 
παλαίω, πρίν τόδ1 εξηντληκέιαι (valaminek az elmúlása, meg-
szűnése). Med. 78—79. 4. ξένην επ aiav λνπρόν αντλήσει 
(a befejezés) βίον. Hipp. 898. 5. ξένην επ1 αίαν λνπρόν 
αντλήσεις (a befejezés) βίον. 1049. 6. ουκ ε'χων πέρας κακών 
διαντλήσω (a tűrés) πόνους ές "Αιδαν. Andr. 1216—1217 
7. ώς άπαντλοΐεν (a megtisztítás) χθονός νβρισμα θνητών. 
Or. 1641 —1642. <9. μακρύς διανελοϋα1 (a kitartás) εν δύμοις 
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οικουρίας. Here. 1373. 9. Ós κοινούς αίρόμενος πόνους Λίφ 
παιδί αυναντλεϊ (a fáradozás). Ion. 199—200. 10. και νυν 
εκείνων μείζον' εξαντλώ (tűrök) πόνον. Cycl. 10. 11. τον 
αυτόν δαίμον εξαντλείς (a szenvedés) εμοί. 110. 12. πόνον 
τον δεινόν έξηντληκότες (a tűrés). 282. 13. μυρίαι τόν αυτόν 
έξήντλησαν (a kiszenvedés) ώς εγώ βίον. Fr . 456. 

33. Α hajó fenekén összegyűlt víz kimerítése (és a had-
sereg). μέλλων ο' έρωταν, ήνίκ έξήντλεις (a befejezés) στρατώ 
(a csoport) γόους, αφήσω. Suppl. 838—839. 

34. A tenger. 1. ί'δετε κακών πέλαγος (a nagyság). Suppl. 
824. 2. κακών δέ πέλαγος (roppant, nagy) ές τόδ' ήγαγες; 
Here. 1088. 

35. Α tengerpart és az evező, ε'λιπες, ελιπες, ώ πάτερ, 
μ' έπακτίαν (a veszedelem) μονάδ" έρημο ν ούσαν ένάλου κώ-
πας (a segítség). Andr. 853 — 855. 

36. Α dagály, ιώ δίκα και θέων παλ/ρρους (visszafizető) 
πότμος. Here. 739. 

37. Α tenger, az áthajózás és a hullám, κακών δ", ώ 
τάλας, πέλαγος (roppant nagy) εΐαορώ τοσούτον ώστε μή-
ποτ έκνευσαι (a leküzdés) πάλιν μηδ' έκπερΰοαι κ υ μα (a 
nagyság) τησδε συμφοράς. Hipp. 822 — 824. 

38. Α csöndes tenger. L. X X I V . f. 1. 
39. A csöndes tenger és a hajós, πιστός εν κακοΐς άνήρ 

κρείσοων γαλήνης ναυτίλοισιν είσοραν. Or. 727 -728. H a -
s o n l a t . 

40. Α hajózás, α tengerszoros, α hajó előrésze és α hul-
lám. πλεί κατά πυρθμόν, πλεΐ κατά δαίμονα, μηδέ. προαίοτη 
πρώρα ν βιότον προς κύμα πλέουσα τίχαισιν (engedj a sors-
nak, engedj az Istennek, ne ellenkezzél hatalmával). Troad. 
1 0 2 - 1 0 4 . A l l e g ó r i a . 

41. A víz locsogása a lapát csapása alatt. 1. πολλοίν δα-
κρύων εσται πίτυλος (a hangzás). Hipp. 1464. 2. δις δέ 
δ ν olv πιτνλοιν (az ostrom) τείχη περί Λαρδανίας φονία κατ-
ελυσεν αιχμά. Troad. 816—819. 3. άραασ' άρασσε κράτα 
πιτνλους (a vevés) δίδουσα χειρός. 1235-—1236. 4. τά πρώτα 
μέν νυν πίτυλος (a roham) :Άργείον δορός έρρήξαθ" ημάς. 
Heracl. 834—835. 5. άρ ές τον αυτόν πίτυλον (a rettegés) 
ήκομεν φόβου, γέροντες. Here. 816—817. <ί. μαινομένω πιτύλοι 
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(a dühöngés) πλαγχθείς. 1189. 7. πίπτει δέ μανίας πίτν-
λον (a roham) ό ξένος μεθείς. Jph. Τ. 307. 

42. Α ζ egyik kikötőből α másikba való hajózás. 1. ουχί 
συγγενή μεθσρμίοαοθαι (a menekülés) τήσδ' έχουσα συμφο-
ράς. Med. 257—258. 2. μεθορμίσασθαι (a kinyugvás) μό-
χθων πάρα. 442—443. 3. ες έδρας μεθώρμισα (az elmozdítás). 
Bacch. 931. 

43. Az egyik kikötőből a másikba való hajózás és a viz 
locsogása a lapát csapása alatt, τον νυν σκυθρωπού και 
ξυνεστώτος φρενών μεθορμιεΐ (az átváltoztatás) σε πίτνλος (a 
pezsgő bor) έμπεσών Οκύφον. Ale. 797—798. 

44. Α tengerszoroson való áthajózás. I. δαίμων οδε τις 
λενκήν αΙθέρα πορθμενόμένος (a jövetel, megérkezés) των 
ίπποβότων Φθίας πεδίων επιβαίνει. Andr. 1228—1230. 2. ες 
δάκρυα πορθμεΰουσ υπύμνησιν κακών. Or. 1032. 3. δενρο 
πορθμεϋσαι (a hozás) βρέφος. Ion. 1599. 4. άκροιοι δακτύ-
λοιαι πορ θ μένων (a lépdelés) ίχνος. Iph. Τ. 266. δ. εις αϊμα-
τηρόν γάμο ν έπόρθ μενΟας (a vivés) δόλιο. 371. 6. π οι ποί 
διωγμό ν τόνδε πορθμεύεις (a törekvés), άναξ Θόας; 1435— 
1436. 7. τις ποτ άρ1 άατηρ οδε πορθμινει (elbalad); ipb. Α. 6. 

45. Α tengerszoroson való áthajózás és az evezés, λενσ-
σεις τήνδ' Άνδρομά χην ξενικοίς ε π όχοις πορθμέ υομένην (a 
vitetés); παρά δ ειρε,σία (a mozgás) μαστών έπεται φίλος 
\4στυάναξ. Troad. 567—571. 

46. Α szél. 1. L. X V I I . 2. 2. υ τ όλβιος νιν πνεύμα (a 
kedvezés) δειμαίνων λιπεΐν νψηλον αίρει. Suppl. 554—555. 
3. όταν θεός σοι πνεύμα (a szerencse) μεταβαλών τύχη. 
Here. 216. 4. μεθίσταται δέ πνεύματα (a szerencse). Ion. 
1507. 5. τί πνεύμα (a gondolat) συμφοράς κεκτημένη ,· Ipb. 
Τ. 1317. 6. ότου πνοαί (a vágv) φ>έροιεν Αφροδίτης φίλαι. 
lph. Α. 69. 7. όταν θεού μαντόσυνοι πνεύσωο άνάγκαι. 
760—761. 

47. Α kedvező szél. 1. α λ), ου τι ταύτη αόν φρόνημ1 

έποΰριΟας (az irányítás). Andr. 610. 2. πομπίμαν έχων έμ\ 
ώστε. ναυσίπομπον ανραν. Phoen. 1711—1712. 3. άφίεΟαν 
λαιμών βροτείων ευθύς ονριον (jó előjelű) φόνον. Herael· 
821—822. 4. ούριος (kedvező) δρόμος έκ των . . . κακών. 
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Here. 95—96. 5. νυν cT έγινετό ης ονρος εκ κακών. Ιοιι. 
1508—1509. 7. L. X I I I . 18. 

48. Α kedvező szél, α vitorla és α fúvás, πρώτον μεν ον ν 
κατ υυρον, ωσπερ ίστίοις, έμπνεύσομαι (a segítség) τηδ'. 
Andr. 554—555. H a s o n l a t . 

49. Α szél, α hajós és α kormánylapot. L. XLV. 3. 
50. A Indiám. 1. εΐ γάρ μετακνμιος (segítségül a vesze-

delemben) άτας, ώ Παιάν, φανεί ης. Ale. 91—92. 2. L . 
X X I V . a. 4. 3. είς άπορόν οε κλύδωνα (a nyomor) θεός, Μή-
δεια, κακών επόρενσε. Med. 362—363. 4. νικά γάρ ουκ θεών 
με δύστηνος κλύδων (a csapás). Troad. 691. 5. πολλής δ' 
έριδος ξννέπαισε κλύδων (a zaj). Hec. 118. β. εν γάρ κλύ-
δωνι (a baj) κείμεθ. Phoen. 859. 7. μοχθήσας τον άκυμον 
(boldog) θήκεν βίο τον βροτοϊς. Here. 698—699. 8. εν κλύ-
δωνι και, φρενών ταράγματι πέπτωκα δεινή). 1091—1092. 
9. πολέμιος κλύδων (a zaj). Lon. 60. 10. δ ξένος περήματος 
Ι'γνω κλύδωνα (a tömeg) πολεμίων προΰκείμενον. Ιρίι. Τ· 
315—316. 11. ον γάρ νπερθειν κύματος (a szerencsétlenség) 
άκρα ν δννάμεαθ\ Fr . 232. 

51. Α hullám csapódása. /. ενοσις άπασαν ενοσις έπικλν-
σει (a lerombolás) πόλιν. Troad. 1326. 2. ό μιαρός, ός με 
δον ς το πωμα κα τέκλνΟεν (a tönkretevés). Cycl 677. 

52. Α hullám zúgása, δεινά δ' Ενρνσθεϊ βρέμων (a 
fenyegetés). Here: 962. 

53. Α hullám és a hajózás, καν μεν πίθη μοι, κυμάτων 
(a veszedelem) άτερ πάλιν σήν νανστολήσεις (a kormányo-
zás)- εΐ δέ μη, πολύς κλύδων (liarczi zaj) ήμϊν τε και σοι 
ξυμμάχοις τ έ'σται δοράς. Suppl. 473—475. 

54. Α hullám és α csöndes tenger, εκ κυμάτων γάρ 
αύθις αν γαλή ν ορώ (az őrjöngés után újra nyugalom száll 
meg). Or. 279. A l l e g ó r i a . 

55. A hullám, a hajó fenekén összegyűlt viz kimerítése 
és a hajó hátsó vésze, κακών γάρ άρτι κϋμ (a veszedelem) 
ύπεξαντλών (a kikerülés) φρενι, πρύμνηθεν (újból) αίρει μ 
άλλο σων λόγων νπο. Ion. 927—928. 

56. Α hajó fölött összecsapódó hullám, παίδων τε τώνδ' 
εις άντλον (a szomorú sors) έμβήοεις πόδα. Heracl. 168. 
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57. A behatoló víztől elborított hajó. χαλεπζι ιΓ υπέρ-
αντλος (ti túlterheltség) ο υ Ο a ξυμφορψ. Hipp. 767—768. 

58. Α vihar, αλλ}] δ' έν τύχρ χειμάζομαι. Hipp. 315. 
59. Α vihar és α kikötő, χείματος (a veszedelem) γαρ 

αγρίου τνχονσα λιμένας (a biztonság) ήλθες εις εύ ηνέμους. 
Andr. 7 4 8 - 7 4 9 . 

60. Α sebes hajó vitorlájának szétszakadása, a hullám 
csapódása és a heves, vészhozó hullám, δ μέγας όλβος ov μό-
νιμος έν βροτοΐς ιίνά δέ λαΐφος ώς τις ακάτου θοας τίναξα ς 
δαίμων κατέκλυσεν δεινών πόνων, ώς πόντου λάβροις ολε-
θρίοιοιν έν κνμαοιν. Or. 340 — 344. H a s o n l a t . 

61. Α hajó ingása. 1. τό φρονείν άοάλευτόν (biztos) τε 
μένει και ξννέξει δώματα. Bacch. 389—391. 2. χθονός δέ 
νώτα σεισθήναι. βάλω (a rengés). Iph. Τ. 46. 

62. Α hajó partra vettetése. έμέ τάν μελέαν δ' ές τάνδ1 

έξιόκειλ' άταν (szerencsétlenné tett). Troad. 136—137. 
63. Α kikötés. 1. θανάτου θέλουΰαν κέλοαι. (elérni) ποτϊ 

τέρμα. Hipp. 139—140. 2. πα ΰτώ, πά κέλαω (menjek); Hec. 
1056. 3. μή κ τύχης ώρμισμένους (a valamitől való függés). 
Here. 203. 4. Αργεί κέλσας (a megérkezés) πόδ άλάταν. 
El. 138. 

64. A kikötő, μέγας πλούτου λιμήν (a sokaság). Or. 1077. 
65. A kikötés és a kikötő, νυν δ' ές ανδρός άνοαίου 

γνώμην κατέοχον άλί μ ενόν (az eljutás valahová és a kegyet-
lenség) τε καρδίαν. Cycl. 348 — 349. 

66. A kikötő, a farkötelek és a kikötés, ούτος γαρ άνήρ 
ι] μάλιΟτ1 έκάμνομεν λιμήν (a segítő) πέφανται των έμών 
βουλευμάτων έκ τοϋδ' άναχίιόμεσθα πρύμνη τ ην κάλων (ennek 
segítségével fogjuk kivinni tervünket). Med. 768—770. A 1-
1 e g ο r i a. 

67. A kikötő és a tenger, άλίμενόν τις ώς ές άντλον 
πεαών λέχριος έκπεσεί φίλος καρδίας, άμέροας β ίο ν. Hec 
1025—1027. H a s o n l a t . 

68. Λ horgony. 1. μόνος οίκων άγκυρ (a támasz) Ι'τ 
έμών. Hec. 80. 2. άγκυρα (a mentő) δ' ή μου τάς τύχας 
ωχει μόνη. Hei. 277. 

69. Α horgony (és α ház), ή'δε μ οι τροφός, μήτηρ, 
άδελφή,δμωίς, άγκυρα (a mentő), στέγη (az oltalom). Er. 858. 
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XXIV. A természet. 

a ) Á l t a l á n o s t e r m é s z e t i s a j á t s á g o k . 

1. A mező. ψαϋσαι χεροϊν λειμώνας (a szeméremtest). 
Cycl. 171. 

2. A szikla. L. X X I V . b. 28. 
3. A sima szikla. L. X X I V . e. b. 
4. A szikla (és a tenger hulláma), ώς δέ πέτρας ή θα-

λάσσιος κλνδων άκοίει νουθετονμένη φίλων (ν. ö. Ον. Met 
13. 804 : surdior aequoribus). Med. 28—29. H a s o n l a t . 

5. A meredek szikla (a csepegő viz és a sirás). άπληστος 
άδε μ' εξάγει χάρις γόων πολύπονος, ώς εξ άλιβάτου πέτρας 
υγρά ρέουσα σταγών, άπα υσ τ ας άει γόων (a csepegés). Suppl 
79—82. H a s o n l a t . 

6. A magnesiai kő. τάς βροτών γνώμης σκοπών ώστε 
Μαγνητις λίθος τήν δόξαν 'έλκει και πεθίστησιν πάλιν. F r 
571. H a s o n l a t . 

b) A z á l l a t o k . 
1. A kutya, προδότιν αικάλλων κννα (a ledér nő)" 

Andr. 630. 
2. A fark csóválása. 1. σαίνει (a kedvezés) μ έ'ννυχος 

φρυκτωρία. Blies. 55. 2. ου γάρ με σαίνει (az ámítás) θέ-
σφατα. Ion. 685. 

3. Α harapás. 1. λνπτ\ καρδίαν δεδηγένοι (az aggodalom). 
Bhes. 596. 2. και δρω ν γε λύπη καρδίαν θηχθήσομαι. Ale. 
1100. 3. ψυχή δηχθεΐσα (a kínzás) κακοϊσιν. Med. 110. 
4. ουτω γάρ άν μάλιστα δηχθείη (a szomorítás) πόσις. 817. 
δ. ου γάρ άν σε μνρίοις όνείδεοι δάκοιμι (a sértés). 1344— 
1345. 6. toőto γάρ σε δήξεται (a szomorítás). 1370. 7. τό 
γάρ δάκνον (a mi sért) σου τήν διάγνωσιν κρατεί. Hipp. 696· 
8. δάκνει (a szomorítás) σε, θησεν, μνθος; 1313. 9. μή τι 
σήν δάκω (a szomorítás) φρένα δέδοιχ . Pkoen. 383—384. 
10. δάκνει (a szomorítás) φρένα. Heracl. 483. 11. δάκνει (a 
szomorítás) χρόνος. Here. 94. 12. δάκνει (a szomorítás) σ' 
αδελφός. El. 242. 13. αϊσθησις . . . πημάτων δάκνει (a szo-
morítás) βροτούς 290—291. 14. μάλιστα γάρ νιν δηξομαι (a 
büntetés) δράσας τάδε. Bacch. 351. Ιδ. ή δάκνει (a bosszan-
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tás) ο ε το φιλότιμοι· τονμόν; Iph. Α. 386. 16. αλλ όμως 
δάχνουσι (a szomorítás) τους τεχόντας. 688—689. 17. μη 
μοι νειορές τροσπεαόν μάλλον δάκοι (a szomorítás). Fr . 392· 
18. συμφοραί ήσσον δάκνονσιν (a szomorítás). 576., 3—4. 

4. Α harapás (és az ösztöke), δηχθεϊοα (a kínzás) κέν-
τροις (a vágy) παίδι)ς ήράσθη οέι)εν. Hipp. 1303. 

ő. Az anyajuh, νπαρνος γάρ τις ώς άπόλλνσαι. Audr· 
557. H a s o n l a t . 

6. Α madár. 1. όρνις γαρ ώς τις εκ χερών άφαντος ε). 
Hipp. 827. H a s o n l a t . 2. τι, νέον καρυξασ' οίκων κ', ώατ' 
όρνιν, θάμβει τφιδ' εξέπταξας; Hec. 178—180. H a s o n l a t * 
3. ή δ' εγώ πέτρας Ι'πι όρνις τις ωθεί Καπανέως υπέρ πυρός 
δΰστηνον αιώρημα κονφίζω, πάτερ. Suppl. 1045—1047. H a -
s o n l a t . 4. άλλος δέ βωμό ν όρνις ώς επτηξ' νπο. Here. 974. 
H a s o n l a t . 5. χωρονσι δ5 ώα τ όρνιθες άρθεϊσαι δρόμψ 
πεδίων υποστάσεις. Bacch. 748—749. H a s o n l a t . 6. δοκώ 
σφάς έν λόχμαις όρνιθας ώς . . . Ι'χεσθαι. 957 — 958. H a -
s o n l a t . 7. όπως όρνιθες έν μυχοίς πέτρας πτήξαντες είχον. 
Cycl. 407—408. H a s o n l a t . 

7. Α madár kicsinyei. 1. καλούμαι δ σος ποτί σοΐσι 
πίτνων στόμασιν νεοσσός (a gyermek). Ale. 402 — 403. 2. θα-
κεις νεοσσών (a gyermekek) τ ή νδ' έχων πανήγυρη·. Heracl. 
239. 3. χρήν νεοσσοΐς (a gyermekek) τοίσδε πυρ λόγχας όπλα 
φέρονσαν έλθει ν. Here. 224—225. 4. εις μεν νεοσσός (a 
gyermek) όδε θανών Ενρνσθέως, 982. 5. τεύχος νεοσσών (a 
gyermek) λενκόν έκλοχευεται. Hei. 258. 6. δ μεν νεοσσός 
(gyermek) εστίν. Iph. Α. 1248. 

8. Α madár és repülni nem tudó kicsinyei, ώς τις 
όρνις άπτερον κατασ τίνων ιοδινα τέκνων. Here. 1039—1040. 
H a s o n l a t . 

9. Α madár kicsinyei és madár, μάτηρ δ1 (Ιαεί πτα-
νοίς κλαγγάν όρνις έξάρξω 1 γώ μολπάν. Troad. 147—148. 
H a s o n l a t . 

10. Α madár és kicsinyei (meg a kiabálás), ιμόνες δ' 
άλιαι ίαχοΰσ\ οίον υπέρ οιωνός τεκέων βοά (a búslakodás), 
αί μέν άορας, αϊ δέ παΐδας. Troad. 826—831. H a s o n l a t , 

11. Α madár kicsinyei és a szárny. 1. ή και νεοσσοί' 
(a kis gyermek) τόνδ' υπό πτερών (karjaid közé) σ.πάσας; 
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Andr. 441. 2. νεοσσός ώαεί πτέρυγας έαπίτνων εμάς. Troad. 
746. H a s o n l a t . 

12. Α szárny. 1. ώ λευκόπτερε (a vitorla) Κ ρ η σία 
πορθμίς. Hipp. 752—753. 2. μάτερ, μάτερ, εγώ δέ σα πτέ-
ρυγι (a kéz) συγκαταβαίνω. Andr. 504—505. -3. έμέ δέ πόν-
των σκάφος άί'σσον πτεροίοι (az evező lapát) πορεύσει. Troad. 
1085—1086. 4. άγγελμ άνεπτέρωκε (a megijesztés) Α αναι-
δών πόλιν. Or. 876. ö. πτηνοίσι (könnyű) μνθοις. 1176. 
6. L X V I I . 16. 7. ώς φόβος άναπτεροί (a siettetés). Suppl. 
89. 8. τα κείνου τέκν έχων υπό πτεροΐς (a védelem) σώζω 
τάδ'. Heracl. 10—11. 9. καί μ άφείλεθ' ή τύχη ώσπερ 
πτερόν προς αίθέρ ημέρα μια. Here. 509—510. H a s o n l a t . 
10. "μ άελίον πτέρνγι (a kocsi) θοά. Ion. 123. 11. πρώτον 
μεν όρόφω πτέρυγα (a terítő) περιβάλλει πέπλων. 1143. 
12. τω δ' άν ευστοχία πτερψ (a nyíl). Hei. 76. 13. όπη νεώς 
στείλαιμ άν ουριον πτερόν (a vitorla). 147. 74. κρατί δ' 
όρθιους έθείυας άνεπτέρωκα (a meredés). 632—633. 15. βο-
στρύχους όμοπτέρους (hasonló). El. 530. 10. ορώ μεν 'Ελλά-
δος νεώς σκάφος ταρσό) κατήρει πίτνλον έπτερώμενον (föl-
szerelt). Iph. Τ. 1345—1346. 77. μη στέλλει ν τάν οάν ινιν 
προς τάν κολπώδη πτέρυγ' (a kikötő) Ευβοίας. Iph. Α. 119—· 
120. 18. πτηνάς (mulandó) διώκεις, ώ τέκνον, τάς ελπίδας. 
Fr . 273. 19. νπόπτερος (mulandó) δ' ο πλούτος. 424., 4. 
20. ποϊ πόδα πτερόεντα (reszkető) κατασταθώ; 781. 

13. Α szárny, α madár és kicsinyei. Ηράκλειοι παίδες, 
ους υπό πτεροΐς σώζω νεοσσούς όρνις ώς ύφειμένη. Here· 
71—72. 

14. Α szárny (és α füst). 1. πτέρνγι (a magasba való 
emelkedés) δέ καπνός ώς τις ουράνια πεσονοα δορί κατα-
φθίνει γα. Troad. 1300—1301. H a s o n l a t . 2. κόνις δ 
ίσα καπνόι πτέρνγι (a magasba való emelkedés) προς αιθέρα 
άϊ.στον οίκων εμώ ν με θήσει. 1320—1321. H a s o n l a t . 

15. Α lép és α szárny, ώσπερ προς ί'ξω τη κνλικι λελημ-
μένος πτέρυγας άλνει. Cycl. 433—434. Η a s ο η 1 a t. 

16. Α repülés. 1. έπίσταμαι τε κονκ άφνω κακόν τόδε 
προσέπτατ (a keletkezés). Ale. 420—421. 2. είθ' ώφελ' Αρ-
γούς μή διαπτάοθαι (az áthajózás) σκάφος Κόλχων ές α/αν 
κνανέας Ξνμπληγάδας. Med. 1—2. 3. δύσορνις έπτατο (a 
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hajózás) κλεινάς Αθάνας. Hipp. 759. 4. άμπτάμενα (az el-
tűnés) τάμά φρούδα πάντα κείται. Andr. 1219. 5. Τάντα-
λος . . . άέρι ποτάται (a lebegés). Or. 5—7. 6. δρας τό 
/Jlov ου βέλος διέπτατο (az átszúrás); Suppl. 860. 7. πο-
τανοί (hamar) δ' ήνυΰαν τον "Αώαν. 1142. 8. εκείνα μεν 
θανόν τ άνέπτατο (az elenyészés). Here. 69. 9. τό δ' αντον 
απονδάϋας διέπτατο (az elmúlás). 507. 10, πετομένας (a se-
besség) κώπας, πετομένου (a hevesség) δ' έρωτος άδικων γά-
μων. Hei. 667. 11. ούδ' επί χρυοέοις όρμοισιν πεπόταμαι 
(az örvendés) τάλαιν . El. 175—177. 12. πταμένας (lesúj-
tani) Α ιό ς βροντάς. Bacch. 88—90. 13. L. XV. 3. 

/7. Α repülés (és α virágzás), ό δ" όλβος ιίδικος και 
μετά Οκαιών ξυνών εξέπτατ (az elenyészés) οίκων, σμικρόν 
άνθήαας (a sértetlenség) χρόνο ν. ΕΙ. 943—944. 

18. Α szárny és az oroszlán, νπόπτερυν λέοντα (a gyors 
hős) τεξεται πατρί. Fr . 1117., 15. 

19. A fülemile, σπούδαζε, πάσας ώστ' αηδόνος στόμα 
φθογγάς ίεΐΰα. Hec. 337—338. H a s o n l a t . 

20. Α vadgalamb, ύίξαν πελείας ώκΰτητ ονχ ήσσονες 
ποδών εχουσαι. Bacch. 1090—1091. H a s o n l a t . 

21. Α vadgalamb és α sólyom, οί δ' όπως πελειάδες 
ίέρακ ίδονσαι προς <f νγήν ένώτισαν. Andr. 1140—1141· 
H a s o n l a t . 

22. Α hattyu. παιάνας δ" επί σοΐς μελάθροις κύκνος ως 
γέρων αοιδός πολιάν εκ γεννών κελαδήσω. Here. 691—694. 
H a s o n l a t . 

23. Α szürke hattyú. 1. εστάλη ν ιαλέμων γόων αοιδός, 
ώστε πολαός 'όρνις. Here. 109—110. H a s o n l a t . 2. τί μ" 
αμφιβάλλεις χερσίν ιό τάλαινα παΐ, όρνις όπως κηφήνα πο-
λιό χρων κύκνος; Bacch. 1363—1364. H a s o n l a t . 

24. Α siránkozó hattyu. οία δέ τις κύκνος άχέτας . . . 
άγκαλεΐ, . . . ως σε τον άθλιον πατέρ' εγώ κατακλάομαι. 
ΕΙ. 151—156. H a s o n l a t . 

25. Α (folyam α) hattyu és szárnya, ατίλβονσι δ' ώστε 
ποταμίου κύκνου πτερόν. Rhes. 618. 

26. Α keselyű, κτενονσί σε δισσοί λαβόντες γύπες (a 
kegyetlen ember). Andr. 74—75. 
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27. A vadállat. 1. θοίναν αγρίων θηρών (a kegyetlen 
trójai nők) τιθέμενος. Hec. 1073. 2. κεκρνμμένονς θήρας (a 
boszuló) ξιφήρεις αν τικ έχθροΐσιν φανεί. Or. 1272—1273. 
3. κοίλοις εν άντροις άλνχνος, ώστε θήρ, μόνος. Fr . 425. 
H a s o n l a t . 

28. Α vadállat (αι szikla, α rabszolga, az oltár, α város, 
α félelemből való guggolás és a vihar), έχει γάρ καταφνγήν 
θήρ μεν πέτρα ν, δούλος δέ βωμούς θεών, πόλις δέ προς πά-
λιν ΐπτηξε (a segítségül liivás) χειμασθεϊοα (a szerencsétlen-
ség) (mindenkinek lebet reménye baj esetében segítségre)· 
Suppl. 267—269. A l l e g ó r i a , 

29. A maró állat, δουλενειν . . . παρανόμιρ δόικει (az 
ellenség). Troad; 282—284, 

30. A ragadozás. L. X X I Y . e. 2. 
31. Az állat kicsinyei (és a borjú), σκνμνον γάρ μ ώστε 

ονριθρέπταν, μόοχον δειλαία δ'ειλαίαν εΐσόψει χειρός άναρ-
παοτάν σας άπο λαιμό τομόν θ' Άιδα γ ας νποπεμπομέναν 
σκύτον. Hec. 204—209. H a s o n l a t , 

32. Az állkapcza. 1. πελέκεων γνάθοις (valaminek az 
éle). Cycl. 395. 2. L. X X L V . c. 3. 

33. A csúszás. 1. σκοτία δ' έπ όσσοισι νν'ξ εφέρπει (a 
közeledés). Ale. 269. 2. τά <Γ άλλα χαίρε κύλικος ερπούσης 
(a keringés) κύκλιο. F r . 471. 

34. Α vadkan, ώς κάπροι δ' όρέατεροι γυναικός άντίοι 
σταθέντες έννέπουσι. Or. 1460—1462. H a s o n l a t . 

35. Α foyvicsorító vadkan, κάπροι iV 'όπως ι'λήγοντες 
άγρίαν γένυν (az állkapcza mint synecdoche: fog) ξννή War. 
Pboen. 1380—1381. H a s o n l a t . 

36. A sárkány, δ δέ παις Στρωφίου, . . . (ρόνιός τε 
δράκων (a borzasztó ember). Or. 1403—1406. 2. L. XV. 13 

37. A sárkány (és a villám), ό μητροφόντης οδε προ 
δωμάτων δράκων (a borzasztó ember) στίλβει νοσώδεις άστρα-
πάς (a pillantás), στύγημ εμόν. Or. 479 - 480. 

38. Az oroszlán. 1. ήλθον δόμους, . . . λέοντες (a bor-
zasztó ember) "Ελ.λανες δύιο. Or. 1400 — 1401. 2. ήκω κλνων 
τά δεινά και δραστήρια δισσοΐν λεόντοιν (a borzasztó ember)· 
1554—1555. 3. δ δέ χερί σπάθας ξίφος, μόσχους ύρούσας 
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ig μ taug λέων όπως, παίει. Iph. Τ. 296—298. H a s o n l a t . 
4. L. X V I I I . 9. * 

39. Az oroszlán és a zsákmány, μ εύτνχοϋντ ívó -
αιμαας θοίνης λέοντα. Rhes. 56—57. H a s o n l a t . 

40. A siirü erdőben tartózkodó oroszlán, όρεία τις ως 
λέαιν όργάδων δρύοχα νεμομένα τάδε κατήνυσεν."(Ε\. 1163— 
1164. H a s o n l a t . 

41. Α barlangban tartózkodó oroszlán, ηύρε δ' év Ήλέ-
κτραιΟιν πΰλαις τέκνα . . . μάτηρ, ώστε λέοντας ε ναύλους 
μαρναμένους. Plioen. 1570—1574. H a s o n l a t . 

42. Α kölykes nőstény oroszlán, τοκάδος δέργμα λεαί-
νης άποταυρονται δμωαίν. Med. 187—188. 

43. Az oroszlán kölykei és az oroszlán, πικροί γαρ 
αντοίς ήξεr' ίκτεθραμμένοι σκύμνοι (a gyermek) λιόντων 
(vitéz férfiak). Suppl. 1222—1223. 

44. Az oroszlánkölyök. 1. δ έχει γάρ τον Αχίλλειον 
οκΰμνον (a gyermek) ες οίκους. Andr. 1169—1170. 2. ελόν-
τες σκνμνον (a gyermek) άνοσίου πατρός. Or. 1213. 3. δι 
όρνιθόγονον όμμα κνκνόπτιρον καλλοσννας Λήδας σκύμνου (a 
gyermek) δυσελένας. 1387—1388. 

45. Az oroszlán (és a sarj), εχθροί· λέοντος (a hatalmas 
férfi) δυσμενή βλαστήματα (a gyermekek). Herael. 1006. 

c) A n ö v é n y e k . 
1. A borostyán és a tölgyfa, όμοια κισσός δρυός όπως 

τήσδ' εξομαι. Hec. 398. H a s o n l a t . 
2. Α téli zöld és a borostyán hajtása, προοείχεθ1 ώστε 

κισσός έρνεοιν δάφνης λεπτόίσι πέπλοις. Med. 1213—1214. 
3. Α fényűből folyó nedv, akönyek (és az úllkapcza). 

σάρκες δ' άπ ύοτέων ώστε πενκινον δάκρυ (πίσσα, szurok) 
γναθμοίς (az erő) άδήλοις φαρμάκων απέρρεαν. Med. 1200— 
1201. H a s o n l a t . 

d) Α t ű z . 
1. Α tüz. ήδη τόδ' εγγύς ώστε πυρ ύφιάπτεται νβρισμα 

βακχών. Bacch. 778—779. H a s o n l a t . 
2. Az elharapódzó tüz. L. I. 19. 
3. A lángolás. ΐΑΛρης αίμα δά'ίον φλέγει (az ingerlés). 

Phoen. 240—241. 2. πολυδάκρντον Λίδα γόον φιλέγονσαν (a 
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jajgatás). F r . 122. (Ar. Tkesm. 1041). 3. πόλιν δέ πολέμια 
κατείχε φλόξ (a háború). 362., 23. 

4. A szikrázás (és az erőd). αΐθιον (heves) γάρ άι·ή ρ και, 
πεπνργωται (merész) θράσει. Bhes. 122. 

5. Α melegség. 1. φίλων ονδενός ονδέν παραθαλπομένη 
(a vigasztalás) φρένα μυθοις. Med, 142—143. 2. χαρά θερ-
μανόμεσθα (az örvendés) καρδίαν. El. 401—402. 

6. Az olvadás. 1. τον πάντα ουντήκουΟα (az időtöltés) 
δακρύοις χρόνον. Med. 25. 2. ή δ' εν θαλάμοις τήκει (a sa-
nyargás) βιοτήν. 141. 3. μή λίαν τάκου (a szomorkodás) 
δακρυσμένα αόν εννάταν. 158. 4. τί γάρ σον όμμα χρως τε 
συντέτηχ' (az összeesés) όδε; 689. 5. ίκτέτηκα (a szomorko-
dás) καρδίαν θρήνοισι μητρός, τήνδε τ' εκ τήκω (a szomorí-
tás) γόοις. Hec. 433—434. 6. αγρία ξυντακεις (a sorvadás) 
νόσοι. Or. 34. 7. όμμα δ' έκτήξουσ" (a nedvesítés) έμόν 
δακρύοις. 134—135. 8. μή των έμών εκατι συντήκου (a 
sorvadás) κακών. 283. 9. δακρνοις γέροντ όιρθαλμόν εκ τήκω 
(a könyezés) τ άλας. 529. 10. όστις τρόποιοι συντακή (az 
egyezés). 805. 11. 'ήν φοβούμενη πάλαι το μέλλον εκτηκόμην 
(az epedés) φόβοι. 859—860. 12. εκ τοί με τήξεις (az elérzé-
kenyítés). 1047. 13. έμόν δέμας γεραιόν ξυντακείς (a sorva-
dás). Suppl. 1105—1106. 14. αιθήρ ε χει νιν ήδη πυρός τ ε τά-
κο τ ας (az égetés) σποδφί. 1140—1141. lő. ψυχή ν έτήκου (a 
szomorkodás). Heracl. 645. 16. μή νυν άγαν σον δάκρυο ι ν 
εκ τήξης (a rutítás) χρόα. Hei. 1419. 17. ψυχάν τακομένα. 
ΕΙ. 207. 18. λνπαις γέ ουντετηκός (az enyészés). 240. 19: τα-
κίμια ν (a könyörülés) δ" εγώ. 1209. 20. έμέ δέ συντήξουσι 
(az emésztés) νύκτες. Iph. Α. 398. 21. κακοί κακός δέ ανντέ-
τηκεν (a vonzalom) ήδοναΐς. Fr . 298. 22. τήκω (a szomorítás) 
τάλαιναν καρδίαν όρρωδία. 900., 6. 23. πάσα γάρ αγαθή 
γυνή ήτις άνδρι συν τ έτηκε (az egyetértés) Οωφρονεϊν έπί-
σταται. 901., 2—3. 

7. Α ζ olvadás (és α sziklaforrás), τά.κομαι (a könyezés) 
ώς πέτρινα πιδακόεσσα λι'βάς. Andr. 116. 

8. Az olvadás (és a szellő), ώς όδ" εύναιος γ αμέ τας 
ξνντηχθεις (az egyesülés) ανραις (a lélek) άδόλοις γενναίας 
άλόχω ψυχάς. Suppl. 1028—1030. 
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e) A víz. 
1. A forrás. í. θερμός δέ κρουνός (özön) δεσπότου παρά 

σφαγαΐς βάλλει με δνσθνη'σκοντος αίματος νέον. Rhes. 791. 
2. δακρυρρόονς τέκνων πηγάς (a könyek) άφαίρει. Here. 
98 - 99. 3. ον δϋναμαι κατέχειν γραίας όααων ότι πηγάς (a 
könyek). 449—450. 4. πηγάς (tej) τ ονρείων εκ μόσχων. 
Iph. Τ. 162. 

2. Α forrás (és α ragadozás). χρυσούς . . . πλόκος θαυ-
μαστοί' ίει νάμα (sugár) παμφάγου (pusztító) πυρός. Med. 
1186—1187. 

3. Α sziklaforrás. L. X X I V . d. 7. 
4. Α csepegés. 1. ή κενός ψόφος στάζει (a hangzás) δι 

ώτων ; Rhes. 565—566. 2. λάβε τ', άμφίπολοι γραίας α μέ-
νους, . . . καταλειβομένη (enyésző) τ άλγεσι πολλοίς. Suppl. 
1115—1119. 

5. Α csepegő víz. L. XXIV. a. 4. 
6. A csepegés és a (sima sziklán levő) víz. στάζω λισσά-

δος ώς πέτρας λιβάς άνάλιος α τάλαιν. Andr. 533—534. 
H a s o n l a t . 

7. Λ folyás. 1. πολλή γαρ ή χ η θρήκιος ρέων (az özön-
lés) στρατός Ι'ατειχε. Rhes. 290—291. 2. όλβου δ1 έπιρ-
ρυέντος (a bővelkcdés). Med. 1229. 3. Κνπρις γαρ ού φορη-
τός, ή ν πολλή ρ υ η (az ostromlás). Hipp. 443. 4. κακών το-
σούτων ούχ οράς έπιρροάς (a közeledés). Andr. 349. ΰ. υ 
Αιός άέναον (örökkévaló) κράτος. Or. 1299. 6. άνω γαρ άν 
ρέοι (a dolgok menete) τά πράγμαθ·' ούτως. Suppl. 520— 
521. 7. παλίρρους (a visszatérés) δέ τάνδ' υπάγεται δίκα 
διαδρόμου λέχους. ΕΙ. 1155. 8. παύσαι διώκω ν ρεύμα (a tö-
meg) τ εξορμώ ν στρατού. Ιρίι. Τ. 1437. 9. φ οι νιους έχει ροάς 
(a lüktető vér). Fr. 992. 

8. A folyás és csapódás, τήν Φρυγών πάλιν χρυαφ 
ρέουβαν (a bővelkedés) ηλπ ι σας κατακλυοειν (szolgálatra lenni) 
Troad. 995. 

9. Α folyam. L. X X I V . b. 25. 
10. A zúgás. 1. xux τούδ' έχώρει ρόθιον (a morgás) εν 

πόλιι κακόν. Andr. 1096. 2. εν δ' ου ν λόγοισι σοίς εμοΐς 
όμορροθεΐ (a segítség). Or. 530. 3. επερρόθηοαν (a lármázás) 
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δ' οί μεν ώς καλώς λίγοι. 901. 4. πάντες δ' έπερρόθησαν 
(a helyeslés) Αργεϊοι. Plioen. 1237. 

11. Az áradat, ομμάτων δ' άπο αιμοσταγή πρηΟτήρε 
(sürü könyek) ρειίσονται κάτω. Fr . 388. 

f ) M e t e o r o l o g i a i t ü n e m é n y e k . 

1. Az aether, a nyár, a napfény, a vihar, a sötét felhő 
(a mag, a csöndes tenger) és a beborulás. ες ταυ τον ή'κειν 
φημϊ ταϊς βροτών τνχαις τόνδ1 ον καλονσιν αιθέρ , ψ τάδ 
Ι'στι δ ή. ούτος θέρους τε λαμπρό ν έκλάμπει σέλας, χειμώνα 
ά αν'ξει συντιθείς πυκνό ν νέφος, θάλλειν τε καΐ μη, ζην 
τε και φθίνειν ποιεΐ, ούτω δέ θνητοί ν σπέρμα (a nemzet-
ség) των μεν ευτυχεί λαμπρά γαλήνη (a nyugalom) των δέ 
σνννέφει (szerencsétlenné lenni) πάλιν, ζώσίν τε συν κακοϊσιν, 
οί δ' όλβου μέτα φθίνονο1 έτείοις προαφερεΐς μεταλλαγάΐς. 
F r . 332. H a s o n l a t . 

2. Α napfény. 1. ή'κει φως (a mentő) έμοΐς και σοΐς 
κακοΐς. Or. 243. 2. ούμός έν φάει (a szerencse) βίος. Phoen. 
1281. 3. της δίκης σώζων φάος (a hírnév). Suppl. 564. 4. ω 
φάος (a mentő) μολών πατρί. Here. 531. 5. Θήβαις ιερόν 
φώς (a szerencse). 797. 6. διδύμοιν προσώπων καλλιβλέφαρον 
φώς (a szépség). Ion. 187—189. 7. ένθα πατήρ ίππότας 
τρέφεν 'Ελλάδι φώς (a hős). El. 448—449. 8. ώ φάος (a 
mentő) μέγιστου ήμίν ευ ίου βακχευ ματος. Bacch 608. 
Π. ΐρρει φώς (a dicsőség) σκήπτρων. Ipli. Τ. 187. 10. αυνο-
μαίμονα τόνδε δόμοισιν εξεθρέψω φάος (a szerencse). 848— 
849. 11. φώς (a boldogság) γαρ τόδ' ή'κει μακάριου τη παρ-
θένφ. Iph. Α. 439. 12. παϊδα σε Θεσσαλία μέγα φώς (a di-
csőség) γεννάσειν χειρών εξονόμαζεν. 1063—1066. 
13. αρετή των ευγενών έ'λαμψε (a kitünés). Fr . 234. 14. παί-
δων νεογνών έν δόμοις Ιδεΐν φάος (a boldogság1. 318., 7. 

3. Α sötétség. 1. γαμεϊ βιαίως σκότιου (istentelen) Αγα-
μέμνων λέχος. Troad. 44. 2. κακόν τι κενθεις και στέγεις 
υπό ακότφ (a titok). Phoen. 1214. 3. σκοτίαν (szomorú) αι-
ώνα. 1484. 4. L. X V I I . 25. 5. ή δ' ευλάβεια σκότον (dicső-
ség nélkül való dolog) ε χει καθ' 'Ελλάδα. Fr. 1039., 8. 

4. Α sötétség és α felhő. 1. αλλ1 ό τι του ζην φίλτερον 
άλλο σκότος (a bizonytalanság) άμπίοχων κρύπτει νεφέλαις 
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(az ismeretlenség). Hipp. 192—193. 2. τι'να σκότον (a ta-
karó) λάβω προσώπφ; ποίον επίπροσθεν νέφος θώμαι; Or· 
467—469. 

5. Az éj. δι αλα νύχιον (zordon). Med. 211. 
6. Α csillag. 1. L. X X I I I . 28. 2. /ίιγαίαις τ έ,νάλοις 

δόλιον άκταΐς αστέρα (a fáklya) λάμψας. Hei. 1130—1131. 
7. Α tündöklő csillag, τον Έλλανίας φανερώτατον α-

στήρ (a legderekabb ifjú) 1Ίθάνας είδομεν . . . άλλα ν επ αίαν 
ίέμενον. Hipp. 1121—1125. 

8. Α repülő csillag. L. X X . 14. 
9. Α szellő. 1. δι εμάς ηξεν ποτε νηδΰος ανρα (a fájda-

lom). Hipp. 165. 2. L. X X I V . d. 8. 
10. A szél. 1. δεινά γάρ τά πάνά έπιπνεΐ (a megroha-

nás). Hipp. 563. 2. κανόνων δέ τνκίσματα Φοίβου πνρόδ 
φοινίκι πνοά (az érintés) χαθελών. Troad. 812—815. 3.στρα-
τόν Αργείων έπιπνεΐ σας (a felbőszülés) α'ίματι Θήβας. Phoen· 
789 — 790. 4. Αργείοις έπιπνεύσας ^az ingerlés) σπαρτών γέν-
ναν. 794—795. Γ>. και πνεύματ ανέμων ουκ άει ρ Α μην έχει 
(nem mindig oly nagy a szerencsétlenség). Here. 102. A l l e -
g ó r i a . 6. ταχύ δέ προς πατρός τέκν έκπνευσετια (a táma-
dás). 885. 7. τάδ' ουκ άσημα πνεϋματ (a lárma) αίρεται. 
El. 749. 

ILA szél és α fúvás. 1. μετάτροποι πνέουΟιν (a fordulat) 
αύραι (a sors) δόμων. El. 1147. 2. ν εν ει βίοτος, νεύει δέ 
τύχη κατά πνεϋμ ανέμων (a viszonyok változása). F r . 152· 

12. A forgó szél. τυφώς πϋλαισιν ώς τις έμπεσών βοά· 
Phoen. 1154. 

13. Α felhő. 1. νέφος (a szenvedély) οιμωγής. Med. 107. 
2. στυγνό ν δ' οφρύων νέφος (a szomorúság) αυξάνεται. Hipp. 
173. 3. τοΐον Έλλάνων νέι/ος (a tömeg) άμφί σε κρύπτει 
δορί δή δορί πέοοαν. Hec. 907—909. 4. άμι/ί δέ πτόλιν νέ-
φος (a sokaság) ασπίδων πυκνό ν φλέγει. Phoen. 250—251 
ö. Κρέοντα λενΟΟω τόνδε δενρο συννεφή (szomorú). 1307. 
(i. πό τερ έμαυτόν ή πόλιν στένω δακρύσας, ή ν πέριξ ε χει 
νέφος (a szerencsétlenség). 1310—1311. 7. στεναγμών γάρ με 
περιβάλλει ρίγος (a csapás). Here. 1140. 8. ξυννέφονσαν (az 
összehúzás) όμματα. El. 1078. 

14. A felhő és a csillagok. L. X X I I I . 29. 
M. TUD. AK. ÉRT. A NYEI.V- ÉS SZÉPTUD. KÖRÉRÖI. . XT. K . 1 8 8 1 . 6 
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lő. A felhő és a vihar, πλαγκτά δ' ωθεί τις νεφέλα 
πνευμάτων υπό δυοχίμων άίσσω. Suppl. 961—962. H a -
s o n l a t . 

16. Α vihar. 1. τί μέλλετε σκηπτον (a roham) 'πιόντος 
πολεμίων σώσαι βίον. Rhes. 673—674. 2. L. X X I V . b. 28. 
3. δόμων σων όλβος ώς χειμάζεται (a szerencsétlenség). Ion. 
966. 4. φιλεΐ τά τοιάδε ληφθέντα φανλως ες μέγαν χειμών 
(a szerencsétlenség) άγειν. F r . 781., 53—54. 

17. Α vihar és az omlás, θύελλα (a szerencsétlenség) 
σείει δώμα, συμπίπτει (az elenyészés) στέγη. Here. 905. 

18. A villám. L. X X I V . b. 37. 
19. A lw. πυκνή δε νιφάδι (a kőzápor) πάντοθεν σπο-

δού μένος. Andr. 1129. 
20. Α tavasz. L. X X . 21. 



Tekintsünk most vissza Euripides trópusaira, s hason-
lítsuk azokat össze Aeschylus és Sophocleséivel. 

Mind a három költő Atkenae történetének egy-egy kor-
szakát képviseli: Aeschylus a perzsa háborúknak, Sopliocles 
Periclesnek, Euripides Cleonnak, a féktelen demagógiának 
embere. Kiviláglik ez nemcsak drámáik tárgyának megválasz-
tásából és tendentiájából, hanem egész határozottsággal ma-
gukból az aránytropusokból is. 

Míg Aeschylus különös nyomatékkal emeli ki az indivi-
duumot, addig Sopliocles embertől vett aránytropusai alig 
teszik Aeschylus hasonczímü aránytropusainak egy harmadát, 
és ez természetes is, mert egy oly barczi férfiú pbantasiájában, 
ki a perzsa háborúk korában élt, abban a korban, mikor még 
úgyszólva mindent a személyes vitézség döntött el a barcz 
terén, mondom, egy oly férfiú phantásiájában mindenesetre 
jobban kimagasodik az individium, mint egy olyannál, ki Pe-
ricles korszakában sokáig élvezte a béke áldásait, Igen saját-
ságos az az "eltérés, melyet Euripidesnél veszünk észre ebben 
a tekintetben. Jóllehet fenmaradt művei körülbelül háromszor 
oly nagyok, mint Aeschyluséi (ide számítva mindkét költőnek 
fragmentumait is), mégis embertől vett aránytropusai Aeschy-
lus hasonczímü képeinek csak felét, tehát aránylag csak egy 
hatodrészét teszik, míg synecdochéi és metonymiái több mint 
még egyszer oly számosak: tehát kimagasodik ugyan Euripi-
desnél is az individuum, de egészen máskép, mint Aeschylus-
nál. A marathoni hős, a hazája szabadságáért lelkesülten har-
ezoló költő pliantasiájának virágaival ékesíti föl liarczosát; 
Athenae dúlt kedélyű, skeptikus dramatikusa, ki hazáját a 
hatalom legmagasabb fokán, majd a megsemmisülés örvényé-
nek közelében látja, ki előtt a társadalom és az ezt alkotó 
egyén az ő számtalan, a józan észnek minduntalan ellentmondó 

6* 
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szenvedélyeivel és vágyaival kimagyarázhatlan probléma gya-
nánt állanak, folyton szaggatja synecdochéivel, és bonczolja 
metonymiáival az embert. És bogy a nő elvetemültsége, miről 
saját szomorú tapasztalatai alapján győződött meg, csakugyan 
mélyen sértette nemes jellemét, és rendkivül epéssé tette a nő 
irányában kedélyét, annak mélyebben fekvő psychologiai bizo-
nyítékául szolgálhat az a számos (buszonnégyféle) metonymia 
(B. 60—83), melyben ő az »ágyat« a nemi életre vonatkozó 
legkülönbözőbb és legmerészebb fordulatokban használja. 

Mig Sophoclesnél csak egyetlenegy árva trópust találunk 
a vallás és mytbologia köréből, addig Aeschylus huszonhetet 
nyújt nekünk, daczára annak, hogy hátramaradt művei nem 
képezik egészen kétharmadát Sopliocles megmaradt műveinek 
(ideszámítva mindkét költőnek fragmentumait is). De ez is 
csak korszakuknak és egyéniségöknek kifolyása: Aeschylus, 
kinek atyja Euphorion, az eleusisi mysteriumok papja volt, 
bizonyára több vallásos érzelemmel bírt, mint a rbetorika és 
pbilosopbia emlőin Pericles fölvilágosodott és szabadelvű ko-
rában felnövekedő Sophocles. Tökéletesen hiszszük, bogy a 
miatti keservében távozott Siciliába Aeschylus, bogy annyira 
félre tudták őt érteni, mikor a mysteriumi titkok elárulásával 
vádolták, nem pedig azért, mert az i f jú Sophocles őt legyőzte! 
Sajátszerű érdekkel bír Euripides a vallás és mytbologia tekin-
tetében is. Azt veszszük ugyanis észre, bogy az e körbe tartozó 
és Sophoclesnél majdnem egészen elenyésző képek nála ismét 
előtérbe lépnek synecdochénél, metonymiánál és aránytropusok-
nál egyaránt. Tudjuk, bogy ő skeptikus volt, s bogy mint ilyen, 
sokszor kételkedett az istenség létezésében, bogy különösen 
idegenkedett attól a bittől, melyet a babonás nép aljasságai-
val és a mytbologia költött izetlenségeivel elferdített; de észre-
vehetjük egyes nyilatkozataiból azt is, hogy ő, mint az nagy 
és poétikus szellemeknél elő szokott fordulni, lelke mélyében 
mégis alkotott magának egy, habár legfőbb körrajzaiban is 
bizonytalan bálványt. Mert bármennyire fokozták mindennemű 
pessimistikus tapasztalatai kételkedését, még sem tört meg 
annyira (a mint az különösen a Bacchaek tendentiájából kivi. 
láglik), bogy ne tudott volna hinni egy titokszerü hatalomban, 
mely ezt a chaotikus világot kormányozza, és mely előbb-utóbb 
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igazságot szolgáltatva, megadja a jóuak a jutalmat és kiméri 
a rosszra a bün tetést. Midőu erre a saját maga által sem eléggé 
ismert, de mégis hi t t istenségére gondol, használja a vallás és 
mythologiából vett aránytropusait, fölékesíti kevés, de gondo-
san őrzött virágaival gondolatait: hitének ezek a világosabb, 
szebb perczei. De ha kedélye elborul, ha kételkedés dúlja 
szivét, akkor pessimistikus hangulattal mond »áldozatot« és 
»átkot« »oltár« helyett, »leölést« »áldozati juh« helyett, »vért« 
»föláldozás« helyett, »az elesettnek vérét« az »italáldozat« 
helyett, szóval: a synecdoche és metonymia fegyvereivel tá-
madja meg a köznapi vallást. 

Aeschylusnál korszakához és jelleméhez képest a ver-
senyjátékok, a háború és az állami élet is jóval nagyobb sze-
repet játszanak, mint Sophoclesnél, s nagyon helyesen mondja 
Curtius Ernő (a görögök történetének 2., 266. lapján), hogy 
Sophocles ép oly kevéssé idegenkedett a nyilvános élettől, mint 
Aeschylus, hanem ő egészen költő volt, s nem volt hajlandó 
állami teendőkkel és pártoskodásokkal zavarni szellemének 
vidám nyugalmát. Euripidesuél szintén kevés az ide vonatkozó 
aránytropus, de előtérbe lép a synecdoche és metonymia, a mi 
azt bizonyítja, hogy Euripides, mint elmélkedő költő, gondolko-
dott ugyan háborúról és állami ügyekről (a mint hogy az kü-
lönösen Supplices, Heraclidae, Helena és Orestes czímü darab-
jainak tendentiájából is kitűnik), de nem érzett rokonszenvet 
irántok. 

Érdekesek Aeschylusnak az orvostudományból vett meg-
lehetős számmal előforduló aránytropusai. Oly föltűnően hatá-
sosak és élesek azok, hogy önkénytelenül arra a gondolatra 
jutunk, hogy a] marathoni, artemisiunii, salamisi és plataeaei 
heves harezok egy költői fogékony kedélyre való rendkívül 
mély benyomásainak kifolyásai. Bizonyosan látta a költő a 
derék görög harezosokat egymásra dőlni iszonyú fájdalmak 
között, s tán szemtanúja is volt ama megható marathoni epi-
sodnak, mikor testvére Cynaegirus, ki egy menekülő perzsa 
hajót lelkesültségében kezével vélt visszatarthatni a parton, az 
ellenség fegyvereitől összevagdalva bukott a tengerbe! 

Az ember, vallás, mythologia, versenyjátékok, háború, 
állami élet és orvostudományból vett aránytropusoknak Aeschy-
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lusnál előforduló föltűnő nagy száma határozottan tanúskodik 
tehát a perzsa háborúk korának és egy abban élő genialis köl-
tőnek korával mindenben congenialis szelleméről, míg az a 
körülmény, hogy a testgyakorlás, táncz, ének, zene, költészet 
építészet, szobrászat, festészet, kovács-mesterség, vadászat, ha-
lászat, lótenyésztés és lóverseny, baromtenyésztés, kertészet, 
szőlőmívelés és a kereskedelem aránylag véve első sorban 
Aeschylusnál, de Sophoclesnél és Euripidesnél is meglehetős 
szerepet játszanak, a nagy attikai korszakra utal, melyben a 
békének ez művei oly hatalmas lendületet nyertek, és oly 
nagyszerű virágzásnak indultak. 

Aeschylusnak és Sophoclesnek a hajózásból és a termé-
szetből vett képeik oly számosak, oly szépek, oly nagyszabá-
súak és hatalmasak, hogy lehetetlenség egyrészről észre nem 
vennünk, mint ragyog felénk műveikből Atheuae nagy tengeri 
hatalma, s he nem látnunk, mint ragyogtatja azt két hazájára 
büszke költő felénk, más részről meg nem tapasztalnunk, mint 
szerette e két költő a természetet, minél szebbet és nagyobbat 
a földön, talán hazájokat és nemzetüket kivéve, alig ismertek. 
Euripidesnek ide vonatkozó trópusai számra nézve aránylag 
megegyeznek a Sophocleséivel (mert Aeschylus e tekintetben 
is első helyet foglal el), de a hajózáshói vett képei inkább 
Aeschylus képeinek utánzásai (mint azt már Scliwartz is he-
lyesen észrevette), míg a természetből merítettek bizonyos 
chablonszerüséget árulnak el. Ebből természetesen az követ-
kezik, hogy Euripides már nem gondolt oly önérzettel Athenae 
tengeri hatalmára, és nem is szerette úgy a természetet, mint 
két előde. 

Fönnebb említettük, hogy Aeschylus ránk maradt művei 
nem képezik egészen Sophocles hátramaradt műveinek két-
harmadát, s ennek daczára Aeschylus aránylag több mint még 
egyszer annyi aránytropussal, míg Sophocles, ismét csak arány-
lag számítva, jóval több synecdochével és metonymiával hír. 
Ε tény határozottan azt bizonyítja, hogy Aeschylus plianta-
siája sokkal dúsabb, míg Sophoclesnél a reflexió túlnyomó. 
Ezzel természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy Aeschy-
lus nagyobb költő Sophoclesnél, ellenkezőleg! Épen azért, 
mivel Sophoclesnél a reflexió túlnyomó, tart juk őt nagyobb 
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tragikusnak is. A reflexió az, melynek segítségével a dramati-
kus a cselekvényt szövi, a jellemek összeütközését s a cata-
strophát, tragicumot előidézi, de nem a phantasia. Az inkább 
a lyra s különösen az epos körébe tartozik, míg a drámában 
háttérbe szorul a reflexió előtt, minek leghatásosabb költői 
kinyomata a synecdoche és metonymia. Innen van az, hogy e 
két trópust a dialógusban találjuk, ott, hol cselekvény és eon-
flictus van, szóval: e kettő a dialógus fegyvere. Még nagyobb 
különbséget találunk, ha Euripides trópusait hasonlítjuk össze 
az Aeschyluséival. Jóllehet hátramaradt művei, mint említet-
tük, körülbelül háromszor oly nagyok, mint az Aescbyluséi, 
mégis aránytropusai nem számosabbak az Aeschyluséinál, de 
synecdocbéje és metonymiája körülbelül ötször annyi, vagyis 
aránylag számítva, aránytropusai egy harmadát teszik az 
Aeschyluséiuak, de synecdocbéja és metonymiája majdnem 
még egyszer annyi, mint az Aescbylusé, azaz: Euripidesnek 
phantasiája kisebb nemcsak az Aeschylusénál, de a Sopboclesé-
nól is ; reflexiója azonban nagyobb nem csak az Aeschylusénál, 
de a Sophoclesénél is. Ezzel ismét nem azt akarjuk mondani, 
hogy Euripides még Soplioclesuél is nagyobb tragikus. H a egy 
költőnél a reflexió annyira túlnyomó, hogy gondolatok alak-
jában lépten-nyomon fölüti fejét darabjaiban, akkor az többé 
nem edző, hanem erjesztő szere költeményeinek. És így vau ez 
Euripidesnél, kit nem ok nélkül neveztek a régiek σκηνικός 
φιλόσο'ΐος-nak, hiszen ő, mint Bernbardy mondja, a költészetet 
reflexiójának orgánumává tette.*) Ha tehát Aeschylust, tekintve 
hatalmas pbantasiáját, joggal nevezzük a világ ^gplastikusabb 
tragikusának, akkor Euripidest, a ό έπΐ σκηνής ιριλόαοφος-t 
teljes joggal nevezhetjük a világ legbölcsebb tragikusának. És 
Sophocles, kinek phantasiája nem oly rengeteg mint Aescby-
lusé, reflexiója nem oly túlságos, mint Euripidesé, kiben a 
görög szellem legmagasztosabb erői egyesültek a legszebb har-
móniával egy ideális egységgé, már csak trópusairól ítélve is 
a görögök legnagyobb tragikusa. 

*) Túlzottan áll í t ja erre vonatkozólag Suidas, hogy azért, mert 
Auaxagoras sorsán okulva, csak is így vélte magát biztosnak bölcselke-
déséhen az üldözéstöl. 
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Az imént mondottuk, hogy a synecdoche és a metonymia 
a dialógus fegyvere. Nem oly számosak ugyan, de élesebbek e 
fegyverek Aeschylusuál mint Sophoclesnél, és a mellett hogy 
legszámosabbak, a legélesebbek is Euripidesnél. Mert ha pl. 
Sophocles így beszél: »sebesebben jöttem, semmint lábam 
akarta« (e h. én akartam), »magoktól taszították lábam csuk-
lóját« (e h. engemet), »félek mint a vadgalamb szeme« (e h. 
vadgalamb), »vért (e h. tőrt) tartva kezében,« »kedvező lapát-
tal (e h. széllel) kötöttem ki;« akkor Aeschylusuál ilyeneket 
olvashatni: »gyilkosságba (e h. vérbe) mártva kardját,« »nem 
kis kézzel (e h. nem minden költség nélkül) építettem,« »aludt 
vért szívtál ki a gyilkosságból« (e h. a meggyilkoltnak testé-
ből), »fegyverre szólítja a kiabálást« (e h. a lázadó polgáro-
kat), »a byblus gyümölcse nem győzi le a halászt« (e h. az 
aegyptusi nem győzi le az argosit), »barátaim nyaktekercsére 
(e h. barátaim után való vágyamra) emlékeztettél;« és Euripi-
destől ezeket hal lhat juk: »bátorodjatok, kiűzvén a húsból (e 
h. magatokból) a félelmet,« »rajta, most az ajtóra teszem 
hallásomat« (e h. fülemet), »kipihentetik a nőlábú lépést« (e 
h. a fáradt tagokat), »kilehelte életkorát« (e h. lelkét), »oh te 
nemes együttnyugvás (e h. feleség), Nereus szülötte légy 
üdvöz,« »sötétséget (e h. takarót) borítok fejemre,« »járj a 
hazatérő lábon« (e h. térj vissza), »vérző idegenekkel vérezve 
be a szomorú átkot« (e h. oltárt), »máglyán áldozta föl a 
juhgyilkolás vérét« (e h. az áldozati juhot), »átvéve atyja 
kezéből a villámdobásokat« (e h. a villámokat), »hanem étke-
zés idején dob^m rájok a lándzsát« (e h. támadom meg őket 
lesből), »lándzsahegyre (e h. párbajra) keltek,« »kiesvén vetett 
ágyából« (e h. elűzve szülőföldétől), »a kapuőrök zárai (e. h, 
kapuőrök) befogadtak,« »készen áll a hajónak evezőkkel jól 
ellátott vizlocsogtatása« (e h. az evezőkkel jól ellátott hajó) 
»az éj vagya szem idején (nappal) kényszerített téged?« Ε 
példák, azt hiszem, eléggé kimutatják a synecdoche és meto-
nymia fokozatos élesedését a három költőnél. — Aeschylusnál 
hat, Sophoclesnél hét, Euripidesnél nyolcz categoriát találunk 
a synecdockéből; Aeschylusnál kilencz, Sophoclesnél tizenkéí 
Euripidesnél tizennégy categoriát a metonymiáhól. Aeschylus-
nál nincs meg a synecdochéből a vallás, háború, lótenyésztés 
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és lóverseny, meg a természetből az állatok categoriája, a mi 
Euripidesnél van meg, de meg van nála a ház categoriája, a 
mi Euripidesnél nincs meg; Soplioclesnél hiányzik a háború 
és az állami élet categoriája, a mi Euripidesnél van meg, de 
meg van nála a földmívelés és a természetből az általános ter-
mészeti sajátságok categoriája, a mi Euripidesnél hiányzik. 
Aeschylusnál nincs meg a metonymiából az emberi tettek és 
cselekedetek, a táncz, zene, szövés mestersége, lótenyésztés és 
lóverseny, szőlőmívelés, meg a természetből az állatok, a víz és 
a meteorologiai tünemények categoriája, a mi Euripidesnél 
van meg, de meg van nála a ház categoriája, a mi Euripidesnél 
nincs meg; Sophoclesnél hiányzik az emberi tettek és cseleke-
detek, a táncz, zene, szövés mestersége, lótenyésztés és lóver-
seny categoriája, a mi Euripidesnél van meg, de meg van nála 
a ház, vadászat, méhtenyésztés meg a természetből a tüz cate-
goriája, a mi Euripidesnél hiányzik. Ezekhői az adatokhói azt 
látjuk, hogy a synecdoche és metonymia categoriáinak számára 
nézve inkább Sophocles és Euripides hasonlítanak egymáshoz : 
ez a korszellem kifolyása; magokra az egyes eategoriákra 
nézve inkább Aeschylus és Sophocles: ez az egyéni szellem 
kifolyása. — Azt sem akarjuk még említés nélkül hagyni, hogy 
két egynemű (egy categoriálioz tartozó) metonymiának össze-
olvadását Sophoclesnél egyszer se találtuk, Aeschylusuál egy-
szer a Supplices 671. sorában (1. illető dolgozatom Β. I. 41. 
pontját), Euripidesnél négyszer: Hipp. 154, Troad. 826— 831, 
Suppl. 579, Heracl. 275—276 (Β. I. 78, 32, 10, 9). Két külön-
nemü (különböző categoriálioz tartozó) synecdochének vagy 
metonymiának összeolvadásával Aeschylusnál és Sophoclesnél 
nem találkoztunk, Euripidesnél egy ilyen synecdochével a 
Troad. 1331—1332. soraiban (Α. I. 13), és egy ilyen metony-
miával Hec. 129—131. soraiban (Β. I. 61). — Különös saját-
sága még Euripidesnek az is, hogy szeret egymás mellett és 
egymás után több egynemű synecdochét és metonyiniát hasz-
nálni. 

Azt mondottuk, hogy Aeschylus pbantasiája sokkal dú-
sabb mint a Sopboclesé. — Kern csak dúsabb, de sokkal ha-
talmasabb is. Nem ok nélkül nevezi ő drámáit Homerus lako-
mája morzsáinak: meglátszik ez aránytropusain is. Pbantasiája 
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egészen rokon az epos plastikus phantasiájával, s oly erősen 
él benne, hogy hatalmas képei az epicus szellem colossalis 
romjai gyanánt tűnnek föl. Egy oly költő, kinek pl. a verseny-
játékokból vett arány trópusaiból egy egész plastikus képet 
alkothatunk: a midőn látjuk a versenytért, annak kettős futó-
pályáját, a harczbírákat s a futni induló versenyzőket, más-
részt meg látjuk a birkózót, a mint háromszor összecsap ver-
senytársával, a mint azt földre teríti s a mint a legyőzött 
helyébe egy másik lép a versenytérre, hogy a győztessel meg-
mérkőzhessél!; egy oly költő, ki a fátyolt, menyasszonyt, nézést, 
lélekzést, fölugrást, napfényt és csapódó hullámot, ki a hajót, 
istenfélő férfiút, gonosz hajóst, melegséget, idegent megvető, 
istenről megfeledkező polgárokat, ostort és vadászhálót, ki a 
kicsinyeitől megfosztott, fészkéből légbe emelkedő, ijedten kör-
ben repülő keselyűt, evezőt, evezést és bevándorlottak ki az 
anyjától elrabolt, bárányokat szétmarczangoló, növekedő, vé-
rengző természetű oroszlán-kölyköt, csecsemőt, áldozó papot, 
csöndes tengert, löveget és virágot, — szóval: ki a költészet 
polychromiája-ként oly különböző elemeket alkot egy képpé, 
mondom, egy oly költő valóban hatalmas plastikus szellemmel 
bírhatott. Mily különbséget találunk e tekintetben közte és 
Sophocles közt! Képei sokkal kisebb szabásúak: a tenger 
áramlata, dühöngő thraciai szelek, Erebus, feketés homok és 
a bullámoktól korbácsolt tengerpart; a hajó ingása, fej és a 
tenger mélysége; a szomorú hangú madár és a kicsinyektől 
kifosztott fészek; a havas tél, termékeny nyár,zordon éj fénylő 
nappal, viharos szelek, nyögő tenger és a mindent legyőző 
álom ; ezek, igaz hogy szintén igen szép, de jóval kisebbszerű 
képei, melyek alig vannak itt-ott egy-egy különböző elemmel 
vegyítve: a költészet polychromiája nála majdnem egészen 
kivész, a mint hogy általában véve mondhatjuk, hogy a mily 
mértékben fejlődött a görögöknél a plastikus szellem az építé-
szetben és szobrászatban, oly mértékben enyészett az a költészet-
ben. És ha végig nézünk Euripides következő képein: a ver-
senyfutás, a győzelem, a stádium kezdetét és végét jelölő vonal 
és a stádiumon való fordulat; a zsarnok, a lázadó polgárok, az 
énekmester, a Músa, a szél, a hajós és a kormánylapát; az őz, 
a vadászás, a kerítés, a háló és a kutyákat uszító vadász ; a 
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sörényét felborzaló, ágaskodó és a lovast földre -terítő ló; a 
mező, a tavasz, a kalász és annak leszakasztása; a hajós, a 
leküzdhető zivatar, a kormánylapát, a vitorla, a hajó fenekén 
összegyűlt víz, a dühöngő zivatar, a magát megadó hajós és a 
rohanó hullámok; a sebes hajó vitorlájának szétszakadása, a 
csapódó, heves és vészthozó hullám; a meredek szikla, a cse-
pegő víz és a sírás; a vadállat, a szikla, a rabszolga, az oltár, 
a város, a félelemből való guggolás és a vihar; az aether, a 
nyár, a napfény, a vihar, a sötét felhő, a mag, a csöndes ten-
ger és a beborulás, mondom: ha végignézünk Euripidesnelc 
e képein, azt tapasztaljuk, hogy ő, kinek phantasiája kisebb 
nemcsak az Aeschylusénál, de a Sophoclesénél is, aránytropu-
saiban Aeschylus aránytropusainak nagyságát utánozza, mint 
azt már a hajózáshói vett képeiről is megjegyeztük. — Aeschy-
lusnál legnagyobbak a természetből, Sophoclesnél és Euripides-
nél inkább a hajózásból vett aránytropusok. — Mind a három 
tragikusnak közös jellemvonása, hogy szeretnek egymás mel-
lett és egymás után több egynemű aránytropust használui. 

Aeschylusnál huszonnyolcz, Sophoclesnél és Euripides-
nél huszonnégy categoriát találunk az aránytropusokból. 
Aeschylusnál meg vau a testgyakorlat, költészet, szobrászat 
és kovácsmesterség categoriája, a mi Euripidesuél nincs meg; 
Sophoclesnél meg van a testgyakorlat, költészet, szobrá-
szat és kovácsmesterség categoriája, a mi Euripidesuél hiány-
zik, de nincs meg nála a vallás, táucz, ének és festészet cate-
goriája, a mi Euripidesnél van meg. Ebből az egybevetésből 
az következik, hogy az aránytropusok categoriáinak számára 
nézve inkább Sophocles és Euripides hasonlítanak egymás-
hoz : ez ismét a korszellem kifolyása; magokra az egyes cate-
goriákra nézve inkább Aeschylus és Sophocles: ez ismét az 
egyéni szellem kifolyása. 

Euripides phantasiájának még egy igen jellemzetes 
sajátságát akarom kiemelni. — Néhány darabjánál (Rhesus, 
Cyclops, Andromache és Iphigenia Tauricánál) épen nem, 
nagyobb részénél (Hecuba, Ion, Supplices, Heraclidae, Her-
cules, Electra, Phoenissae, Bacchac és Iphigenia quae est 
Aulide-nél) csak hozzávetőleg lehet ugyan megállapítani a 
keletkezési időt, hanem ha elfogadjuk feninaradt darabjainak 
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következő, egészben véve helyes időrendjét: Rhesus, Alcestis, 
Cyclops, *) Medea, Hippolytus, Audromaclie, Heeuba, Ion, 
Supplices, Heraclidae, Hercules, Troades, Electra, Helena, 
Pboenissae, Orestes, Bacchae, Iphigenia Taurica és Iphigenia 
quae est Aulide, akkor, számba nem véve a nagyon is proble-
matikus gazdáju Rkesust (melyet, ha csakugyan az Euripi-
desé, egy Hoinerus alapján meginduló, metapborákkal dúsan 
fölpiperézett, soron kivűl álló gyönge kezdetnek kell tarta-
nunk), azt vesszük észre, hogy Euripides Alcestisnél kevés 
aránytropussal kezdi, sokat mutat Medeában, fokozatosan 
ereszkedve, igen keveset Hecubábau, egy Ionnál való kis emel-
kedés és a Heraclidaekig terjedő fokozatos ereszkedés után 
ismét sokat a Troadesben, keveset a Phoenissaeben, sokat a 
Bacchaeben és keveset a két Ighigeniában, szóval: phantasiája 
négy izben emelkedik, és négy izben lohad. Nemcsak művei 
sorrendjében, és, lia helyesen következtethetjük ebből, összes 
költői működésében mutatkozik ez a sajátságos jelenség, hanem 
még egyes műveiben is, mint pl. Andromacheben, Troadesben, 
Electrában, Orestesben, de különösen Ionban, hol mondhatni 
tökéletes szabályszerűséggel dagad és apad a képek száma. 
Sophoclesnél és különösen Aescbylusnál a legnagyobb egyen-
letességet találjuk e tekintetben. Tehát Euripidesben, mint 
Curtius is moudja (3, 75), nem volt igazi euthusiasmus, ő csak 
erővel tudott szabadulni a folytonos reflexió nyűgétől, csak 
erőszakkal tudta koronkint magasabb szárnyalásra birni loha-
dozó phantasiájdt. 

Még a polychromiáról, hasonlatról, allegóriáról, a két-
féle képből álló csoportokról és a kettős képről akarok vala-
mit mondani. 

A polycbromia, több különböző categoriáboz tartozó 
képnek egy képpé való összeolvadása. H a pl. Euripides a 
Supplices 267 -269. soraiban allegorice így szól: A vadállat 
is menedéket talál a szirtek között, a rab is az istenek oltárai-
nál, a város is város mögé vonhatja meg magát, ba vihar 

*) Tekintetbe véve, hogy a Cyclopshan is kevés a kép, mint Alce-
stishen, különösen azért helyeztük utána, mert benne is ugyanaz a vidám 
frisseség észlelhető (Hercules és Silenus), mely később, úgy látszik, egészen 
elenyészik Euripidesnél. 
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fenyegeti (azaz: mindenkinek lehet reménye baj esetén segít-
ségre), akkor ő az állatok, általános természeti sajátságok, 
állami élet, vallás, ember és hajózás categoriáihoz tartozó 
képekből alkot egy nagyobb, polvcbromikus .színpompában 
ragyogó képet. 

A polyckromia számára és nagyságára nézve első helyen 
áll Aeschylus, utána jön Euripides, ki ebben épen úgy utánozza 
nagy ellenfelének nem nagy, de élesen kiemelkedő tulajdonait, 
mint az aránytropusok nagyságában és a hajózási képekben. 
Aescbylusnál legtöbb polycbromia fordul elő az ember, háború, 
hajózás és természetben, különösen az állatok és meteorologiai 
tünemények categoriáiban (még a vallás és mythologiánál is 
előfordúl egy-egy); Sophoclesnél a hajózás és az állatok cate-
goriáiban ; Euripidesnél szintén a hajózás és az állatok cate-
goriáiban, továbbá az általános természeti sajátságoknál kettő 
és az állami életnél egy nagy. 

Legtöbb hasonlat van Aeschylusnál, azután Sophocles-
nél és Euripidesnél; legnagyobb, legpolychroniikusabb és 
legnagyobb polychromiával bír a hasonlat Aeschylusnál (1. 
illető értekezésem C. X X V I I . 1.; X X V I I I . b. 23. és 46. 
pontjait) és Euripidesnél (C. XV. 11.; X X I I I . 27. 60.), azután 
Sophoclesnél. 

Legtöbb allegória van Aescbylusnál, azután Sophocles-
nél, legkevesebb Euripidesnél; legnagyobb az allegória Sopho-
clesnél (1. illető értekezésem C. X X I V . f. 12. pontját), azután 
Aeschylusnál és Euripidesnél; legpolychromikusabb Aeschy-
lusnál és Sophoclesnél,azután Euripidesnél; legnagyobb poly-
chromiával bír az allegória Euripidesnél (C. X I V . 3.), azután 
Aeschylusnál és Sophoclesnél. 

A kétféle képből álló csoportok úgy keletkeznek, ba a 
synecdoche és aránytropus, vagy a metonymia és aránytropus 
vaunak oly szorosan összefűzve, bogy egy sajátszerű egészet 
képeznek. Pl. Euripides Hippoly tusának 1224—1226. sorai-
ban a hírnök Hippolytus megbokrosodott lovairól azt mondja, 
bogy: rohannak, nem hajtva a bajókormányos kezére. I t t a 
bajókormányos metapborice és a kéz synecdochice áll a lovat 
hajtó Hippolytus helyett, és mind a kettő egy sajátszerű egy-
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séget képez. Ilyen csoport van Aeschylusnál tizennyolcz, J) 
Sophoclesnél öt,3) Euripidesnél harmincz. 3) H a jobban meg-
szemléljük ezeket a csoportokat, azt veszszük észre, hogy So-
phoclesnél egyensúlyban van ugyan a metonymia és aránytro-
pus, de Aeschylusnál tizenegyszer van a synecdoche vagy meto-
nymia több aránytropus között; Euripidesnél kilenczszer egyen-
súlyt veszünk észre, de tizennégyszer az aránytropus van több 
synecdoche vagy metonymia között, tehát : Aeschylus synecdo-
chével és metonymiával ad élt aránytropusainak, Euripides 
inkább aránytropusokkal ékesíti synecdocliéit és metonymiáit. 

A kettős kép valamely szó synecdochicus vagy metony-
micus értelmének metaplioricus használatából keletkezik. Pl. 
Euripides Phoenissaeinek 1380—1381. soraiban előforduló, 
Eteoclesnek és Polynicesnek párbajáról szóló következő hason-
tában: »mint vadkanok, élesítve álkapczájukat, csaptak össze« 
az állkapcza synecdochice áll a fog helyett, és a fog metapho-
rice a kard helyett. Ily merész kép Aeschylusnál háromszor, 4) 
Sophoclesnél egyszer,5) Euripidesnél hatszor e) fordúl elő. 

J) Pr. 1. Suppl. 1007. synecdoche és aránytropus; Sept. 52., 53., 
63—64., 122., 416., 448., 498., 839., Pers. 406., Ag. 48., 439., 740., 1115., 
1309., 1357., 1418. metonymia ós aránytropus. (L. illető értekezésemet.) 

2) Ai. 651., Ο. T. 706., Ant. 30., Trach. 507—508., 914. metony-
mia és aránytropus. (L. illető értekezésemet.) 

а) Hipp. 1224., Or. 171., 302., 1269., Phoen. 699., 834—835., 1380., 
Hel. 667., 1452., El. 138. synecdoche és aránytropus; Éhes. 431 ,446 . , 
Med. 641 — 642., 673., Hipp. 153—154., Andr. 471., Troad. 44., 671., Hec. 
1210. Or. 36., Phoen. 1281., Suppl. 449., Heracl. 822., 834., Ion. 64., Hel. 
192., El. 1155., Iph. T. 1346., Ipli. A. 960., Pr . 524. metonymia és 
aránytropus. — Hec. 1025—1026. soraiban synecdoche, metonymia és 
aránytropus vannak egy csoportban. 

') Suppl. 635- 636. (C. XXIV. 23.), Ag. 1618. (C. XXVII. 14.), 
1655. (C. XXIV. 31.). (L. illető értekezésemet.) 

ε) Ai. 140. (C. XXIV. h. 14.). (L. illető értekezésemet.) 
б) Med. 1281-1282. , (C. XX. 28. 1.), Phoen. 326—330. (C. 

XVII. 16.), 1380—1381. (C. XXIV. b. 35.), Jon 1094—1095. (C. X X . 28. 
6.), Bacch. 1026—1027. (C. XX. 28. 7.), Pr. 423. (Ο. XX. 33.). 

Ε kettős képek közül talán némileg kétségbe vonhatók azok, 
melyekben a szántást meg a nyara t jelentő szavaknak vetés (Saat) érte-
lemben való használatát költészeti értékkel hiró metonymiáknak tekin-
tettem, holott nem lehetetlen, hogy a tragikusok idejében már elkoptak 
és a nyelv metonymiáivá lettek ; tény az, hogy a fönn említett két szónak 
ily módon való metonymicus használata csak a költőknél mutatható ki. 
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Ez az, mit a három tragikus trópusainál, egyenként meg-
vizsgálva őket és egymással összehasonlítva, figyelemre méltó-
nak találtam. 

És midőn most a tekintetes Akadémiától alkalmatlansá-
gomért bocsánatot kérve befejezem értekezésemet, bevallom, 
hogy nem a czélt ért munkálkodó megelégedettségével, hanem 
a továbbra is kutatni akaró érdekeltségével teszem le tollamat. 
Mit mutat a többi görög dráma ? mit az epos ? mit a lyra ? 
mit a görög költészettel összehasonlítva a latin ? mit a clas-
sicus ókor költészetével szemben az újabb kor költészete, 
különösen nálunk Tompa, Petőfi, Arany ? ezek azon kérdések, 
melyek önkénytelenül fölmerülnek lelkemben. Tudom, hogy a 
felelet csak hosszas és kitartó munka után adható meg, de azt 
hiszem, hogy e kérdések helyes megoldása a költészet össze-
hasonlító tropikájához vezethetne, melyhez ez a dolgozat csak 
adalékot akar szolgáltatni. 



FÜGGELÉK. 
A t r o p u s o k r a v o n a t k o z ó ú j a b b i r o d a l o m . 

Altalános érdekű munkák. 
1. C. C. Ilense. Poetische Personification in griechischen 

Dichtungen mit Beriikcsichtigung lateinischer Dichter u. 
Shakspeare's. Két részben. Halle. Az árvaház könyvkereske-
désében. 1868. Első rész X X X I I , 286 oldal. 

2. G. F. II. Coenen. De comparationibus et metaphoris 
apud Atticos paesertim poetas. Utrechti dissertatio. 1875. 150 
oldal. A görög tragikusoknak és Aristoplianesnek hasonlatait 
és metaphoráit állítja össze (nem ugyan egészen kimerítően) 
a következő öt csoportban: 1. A természet (madarak, más ál-
latok u. m.: a kutya, ló, oroszlán, aztán a növények, fák, virá-
gok, levegő, szél, vizek). 2. A hajózás. 3. Az ipar (fonás, szö-
vés, építés, esztergályozás, ácsmesterség, festés, írás, mérés, 
főzés). 4. A játékok, zene, birkózás, gymnastika. nyíllal való 
lövés. 5. Oly képek, melyek nem tartoznak valami határozott 
categoriába. Az egyes helyek magyarázására fölhasználja a 
többi comicusok fragmentumait, a lyrikusokat és prosaikuso-
kat, különösen Platót. 

2. L. Morel. De vocabulis partium corporis in lingua 
graeca metaphorice dictis. Genevae. 1875. 88 old. 

Elősorolja a testrészeket jelentő metaphorikusan hasz-
nált görög szavakat, és kiemeli öt pontban azokat a dolgokat, 
melyek az illető szavak által metaphorikusan fejeztetnek ki. 
Az öt csoport a következő: 1. A természet tárgyai. 2. Magok 
a testrészek (ez esetben t. i. más testrészt jelentő szavakkal 
kifejezve). 3. Házi eszközök. 4. Philosophiai, mathematikai, 
grammatikai, rhetorikai, és zenészeti ahstracták, 5. Tulajdon-
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nevek. Az összeállítás közben azonban nem különbözteti meg 
a puszta nyelvszokáson alapuló és költészeti tropikus kifeje-
zéseket. 

4. C. C. Ilense. Beseelende Personification in griechischen 
Dichtungen mit Berücksichtigung lateinischer Dichtungen 
und Schakespere's. Első rész. A parchimi nagyherczegi Fried-
rich-Franz-Gymnasium programmja. Gerlach könyvnyomdája. 
1874. 30 old. 

Rendszerbe szedve nyújt számos oly példát a görög köl-
tészetből, melyekben élettelen tárgyak vagy abstrakt fogalmak 
életbeli tulajdonságokkal (érzés, szeretet, gyűlölet stb.) fölru-
házva személyesíttetnek. 

5. C. C. Hense. Beseelende Personification in griechischen 
Dichtungen mit Berücksichtigung lateinischer Dichter und 
Shakespere's. Második rész. Schwerini gymn. progr. 1877. 
54 old. 

Az előbbi munkában összegyűjtött anyagnak tovább való 
földolgozása. Szerző szerint a personificatio háromféle: plastikus, 
ha mintegy alakokat teremt; lélekadó (beseelend), ha élettelen 
tárgyaknak vagy abstract fogalmaknak gondolkodást, érzést, 
általában lelki jelenségeket tulajdonít; és plastikusan lélekadó, 
ha az alakteremtés mellett még lelket is önt a lélektelenbe. 

6. F. Brinkmann. Die Metaphern. Studien über den 
Geist der modernen Sprachen. 1. Bd. Die Thierbilder der 
Sprache. Bonn. Marcus. 1878. VII . 600 old. 

Nagy olvasottságról tanúskodó, kitűnő munka. Mint már 
a czímből is láthatjuk, nem a költészetnek, hanem a nyelvnek 
metaphoráival vagyis a szavak metaphorikus értelmével fog-
lalkodik. Ebbeu az első kötetben azon metaphorákat állítja ösz-
sze, melyek a házi állatoktól vannak véve. Tárgyalás közben 
szellemes megjegyzéseivel igen érdekesen jellemzi az egyes né-
peknek ily módon mutatkozó meglepő nemzeti sajátosságukat. 

A tragikusokra vonatkozók: 
7. Radtke. De tropis apud tragicos Graecos. Berolini. 

1865. 36 old. 
8. J. Rappold. Die Gleichnisse bei Aischylos, Sophokles 

und Euripides. Három részben. A klagenfurti gymn. 1876— 
1878-iki programmjaiban. 

M, T U D . AK. ÉRT. A NYELV- ÉS SZÉPTUD. KÖRÉHÖL. XI . K. 1 8 8 1 . 7 
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Az első részben (44 old.) grammatikai szempontból és 
külső alakjokra nézve tárgyalva a bárom görög tragikus ha-
sonlatait a következő eredményekre j u t : Sophokles és Euri-
pides körülbelül egyenlő számú hasonlattal, Aeschylus arány-
lag a legtöbbel bír. Ritkán fordúl elő több hasonlat egymás 
után, hasonlatcsoportok nincsenek. A tragikusok ott használ-
ják leginkább a hasonlatokat, hol részletesen írnak le, tehát a 
lyrikus helyeken és a hirnöki jelentésekben. A hasonlat nagy-
sága egy szótól egy egész bosszú mondatig terjedhet. Az egy 
szóból állókat Aescli. és Eur. szereti, ez utóbbi még a rövidí-
tett mondatokat is, Sophokles a rövid, de teljes mondatokat. — 
A tulajdonnévből álló hasonlatnál lehet individualisáló arti-
culus is, a többi nevek rendesen articulus nélkül állanak. A 
hasonló és összehasonlított dolog rendesen egy s ugyanazon 
számúak. A hasonlatok többnyire mondatrészek, néha mellé-
rendelt s még ritkábban alárendelt mondatok. Az összehason-
lítás a következő szavakkal: 'ίσος, όμοιος, οίος, άπερ, a r s , ώς, 
ώοπερ, ωθεί, ώσπερεί, άπερεί, όπως, ώατε, továbbá compara-
tivusokkal, δόν végű adverbiumokkal, τρόπον, δίκη ν szavakkal, 
igékkel, sőt egyszer (fr. 154) egy egész mondattal is történik. 
A δίκην szót különösen Aesch. szereti, ki azt28-szor használja, 
mig Soph. 2-szer, s Eur . csak egyszer. 

A második (36 old.) és harmadik (47 old.) részben szerző 
a hasonlatokat azon terek szerint állítja össze, a melyekből 
merítve vannak, és a következő fontosabb megjegyzéseket teszi: 
A bajóval nagyobbára az emberi bajok és szerencsétlenségek 
basonlíttatnak össze, ritkán a szerencse. Legtöbb ilyen képe 
van Euripidesnek, azután Aeschylusnak. Mivel a keletiek a 
terhet fejőkön szokták hordani, az több mostoha sorsra vonat-
kozó kifejezésre adott alkalmat. A terekre nézve, honnan a ha-
sonlatok vannak, nincs eltérés a tragikusok közt. Legtöbb van 
a természetből (s itt kül. az állatországból), aztán a hajózási 
életből és emberből véve. A politika és háború nem nyújtott 
sok képet, mert ezek nem költészeti tárgyak és mert Homerus 
sem használt ilyeneket. Hogy Eur. hasonlatai néha kissé mes-
terkéltek, annak oka az, hogy neki ujakat kellett föltalálni, 
miután a régiek már erejöket vesztették. 
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Aeschylus. 
9. Sven Dahlr/ren. De imaginibus Aeschyli. I. Stock-

holmi dissertatio. 1877. 105 old. 
A hasonlat és metapboráról szóló bevezetés után csopor-

tosítja a képeket a terek szerint, melyekből vétettek, u. m.: 1. 
Élettelen tárgyak. 2. Növények, fák és a mit a föld növel. 3 . 
Az állatok. A dolgozat még befejezetlen. Megjegyzéseiből eze-
kat emiitjük föl: Visszautasítja Bernhardy azon nézetét, mintha 
Aescb. orientális luxussal használta volna a képeket. Scbnei-
dewin ellen megjegyzi, bogy Aescb. és Sopb. képei közt nincs 
lényeges különbség. 

10. H. Rätter. De metonymia abstractae notionis pro 
concreta apud Aeschylum. Hallei diss. 1877. 30 old. 

Bebizonyítja, bogy Aescb. gyakrabban basznál abstract 
fogalmat concret helyett mint Sopb. és Eur. 

Sophocles. 
11. Lueck. De comparationum et translationum usu So-

pbocleo. Pars I. A neumarki gymn. programmja 1878. 16 old. 
Ez alkalommal csak a földmívelésből vett képeket és 

hasonlatokat állítja össze s azt gyanítja, hogy Sophocles, te-
kintve azt, bogy ő minden földmívelésre vonatkozó dolgot rész-
letesen ismer, talán Triptolemus czimii drámájának szerzésekor 
e tárgyat speciálisán tanulmányozta. 

Euripides. 
12. Elimar Schwartz. De metaphoris emar i et re navali 

petitis quaestiones Euripideae. Kiéli diss. 1878. 54 old. 
Systematikusan összeállítja a tengerből és hajózásból 

vett képeket, u. m.: 1. A tenger. 2. A háborgó tenger. 3. A 
csöndes tenger. 4. A hajó és részei meg a hajóhoz tartozó esz-
közök. 5. A hajó utja. Eur . metapboráiban különösen ezeketa 
szókat használja: βόλος, έκνεϊν, έφολκίς, ερματίζειν, toíoaeiv 
s különösen πίτυλος-t. A hajózási képek használatára nézve 
inkább hasonlít Eur. Aescbylusboz, mint Sopboclesbez. 
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Negyedik kötet. 1873—1875. 
I. Szám. Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit roszul 

mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvére, különös tekintettel a ma-
gyarra. Β r a s s a i 8 á m u e 1 r. tagtól 1874. 151 1. 40 kr. — II . Szám. Bálinth Gábor 
jelentése Oroszország- és Ázsiában te t t utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól . 
Melléklet öt kliálymik dana hangjegye. 1874. 32 1. 20 kr. — III. Szám. A classica 
philologiának és az összehasonlító ár ja nyelvtudománynak mivelése hazánkban. 
Székfoglaló B a r t a l A n t a l 1. tagtól 1874. 182. 1. 40 kr. — IV. Szám. A határozott 
és határozatlan mondatról . B a r n a Ρ e r d i η a η d 1. tagtól 1874. 31 1. 20 kr. — 
V. Szám. Jelentés a m. t . Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről-
tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. Dr. G o l d z i h e r I g n á c z t ó l . 1874. 
42 1. 20 kr. — VI. Szám. Jelentések: I. Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tar-
tot t nemzetközi gyűléséről. H u n f a l v y P á l r. tagtól. — II. A németországi philo-
logok és tanférftak 1874-ben Innsbruckban tartot tgyüléséről . B u d e n z J ó z s e f r. 
tagtól . 1875. 23 1. 15 kr. — VH. Szám. Az ú j szókról. F o g a r a s i J á n o s r. tagtól 
15 kr. — VIII. Szám. Az ú j magyar orthologia. T o l d y F e r e n c z r . tagtól. 1875. 
28 1. 15 kr. — IX. Szám. Az ik-es igékről. B a r n a F e r d i n á n d l . tagtól. 1875. 32 1. 
15 kr. — X. Szám. A nyelvújításról. S z a r v a s G á b o r 1. tagtól. 1875. 25 lap. 15 kr . 

Ötödik kötet. 1875—1876. 
I. Szám. Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. B a r n a F e r d i n á n d 1. 

tagtól. 1875. 40 1. 25 kr. — II. Szám. A neo- és palaeologia ügyéhen. B r a s s a i S á -
m u e l r. tagtól. 1875. 48 1. 30 kr. — III. Szám. A hangsúlyról a magyar nyelvben. 
B a r n a F e r d i n á n d lev. tagtól. 1875. 48. 1. 30 kr. — IV. Szám. Brassai és a nyelv-
újítás. B a l l a g i M ó r r . tagtól. 1876. 22 1. 15 kr. — V. Szám. Emlékbeszéd. Kriza 
János 1. t. felett S z á s z K á r o l y 1. tagtól. 1876. 40 1. 25 kr. — VI. Szám. Művészet 
ós nemzetiség. B a r t a l u s I s t v á n 1. tagtól. 1876. 35 1. 20 kr. — VII. Szám. 
Aeschylos. T é l f y I ν á η lev. tagtól. 1878. 141 1. 80 kr. — VIII. Szám. A mutató 
névmás h ibás 'használa ta . B a r n a F e r d i n á n d 1. tagtól. 1876. 15 1. 10 kr. — 
IX. Száin. Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve. I m r e S á n d o r I. tagtól 
1876.97.1.60 kr. — X. Sz.Bérczy Károly emlékezete. A r a n y L á s z l ó i , tagtól 10 kr. 

Hatodik kötet. 1876. 
I. Szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. Μ a y r A u r é 11 ó 1. 10 kr. — 

II. Szám, A mandsuk szertartásos könyve. B á l i n t G á b o r t ó l 10 kr . — III. Szám. 
A rómaiak satirájáról és satirairóikról. Dr. B a r n a I g n á c z 1. tagtól 20 kr. — 
IV. Szám. A spanyolország arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehason-
lítva a keleti arabokéval. G o l d z i h e r Ignácz 1. tagtól. 50 kr. — V. Emlékbeszéd 
Jakab István 1. t. fölött. S z á s z Károly r. tagtól 10 kr . — VI. Adalékok a m. t. 
Akadémia megalapítása történetéhez. I. S z i l á g y i István 1. tagtól. IL V a s ζ a r y 
Kolozstól. III. 11 é ν é s ζ Imre 1. tagtól. 60 kr. — VII. Emlékbeszód Mátray Gábor 1.1. 
felett. B a r t a l u s István 1. tagtól. 10 kr. — VIII. A mordvaiak történelmi viszon-
tagságai. Β a r η a Ferdinánd 1. tagtól. 20 kr. IX. Eranos. Tó 1 f y I v á n lev. tagtól. 
20 kr. — X. Az ik-es igékről. J o a n n o v i c s G y ö r g y 1. tagtól 40 kr . 

Hetedik kötet. 
I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. B a r n a Ferdinánd 1. tagtól 50 kr. — 

II. Podhorszky Lajos, magyar-sinai nyelvhasonlitása. B u d e n z József r. tagtól 
10 kr. III . Lessing (szókfoglaló). Z i c l i y A n t a l lev. tagtól. 20 kr. — IV. Kapcsolat a 
Magyar és szuomi irodalom között Β a r η a F e r d i n á n d , lev. tagtól. 10 kr. — 
V. Néhány ősmüveltségi tárgy neve a magyarban. B a r n a F e r d i n á n d 1. tagtól. 
30 kr. VI. Banka vis Kleón uj-görög drámája. T ó l f y l v á n lev. tagtól. Ára 30 kr. — 
VII. A nevek uk és ük személyragairól. I m r e S á n d o r 1. tagtól. 20 kr. — VIII. Em-
lékbeszéd Székács József t. tag fölött. B a l l a g i Mór r. tagtól. 20 kr. — IX. A török-
tatár nép primitív culturájában az égi testek. V á m b ó r y Ármin r. tagtól. 10 kr. — 
X. Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Szókfoglaló.) V o l f G y ö r g y 
1. tagtól. 10 kr. 

Nyolczadik kötet. 
I. Corvin-codexek. Dr. Á b e l J e n ő t ő l 60 kr. 

II. A mordvaiak pogány Istenei és ünnepi szertartásai. B a r n a 
Ferdinánd 1. tagtól 50 kr. 

III . Orosz-lapp utazásomból. Dr. Genetz Arvidtól 20 kr 
IV. Tanulmány a japáni művészetről. Gróf Z i c h y Á g o s t t ó l . . 1 frt. 
V. Emlékbeszéd Pázmándi Horvát Endre 1839-ben elliúnyt r . t. fölött. 



Λ szüjetéso századik évfordulóján, PázmáudOB rendezett ünne-
pélyen, .az Akadémia megbízásából tar tot ta S z á s z K á r o l y r. t, 10 kr 

VI. Ukkonpöhár. A régi magyar jogi szokásnak egy töredéke. Η u n-
f a 1 ν y P á l r. tagtól . . " 20 kr 

VIT. Az úgynevezett lágy aspiráták plioneticus értékéről az ó-indben. 
Μ a y e r A u r é 11 ó'l , . . 60 kr . 

VIH. Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. Dr. Á b e l 
J e n ő t ő l 80 kr. 

IX. Ujperzsa nyelvjárások. Dr. P o z t l e r K á r o l y t i l . . . . 50 kr. 
X. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Székfoglaló I m r e S i n -

a ο r r . tagtól " 30 kr. 
Iíilenczeűik kötet. 

I. Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag felett. B u d e n t ζ J . r. tagtól 10 kr. 
II. A Boro-Budur Jáva szigetén. Dr. gróf Z i c h y Á g o s t 1. tagtól. 40 kr. 
I I I . Nyelvünk ujabb fejlődése. Β a 11 a g i Μ ó.r r. tagtól. . . . 20 kr. 
IV. A hunnok és avarok nemzetisége. V á m b é r i Á r m i n r. tagtól 30 kr. 
V. A Kún- vagy Petrarka-codex és a kunok. H u n f a l v y P á l r. tagtól. 30 kr. 
VI. Emlékbeszód Lewes Henrik György külső tag fölött. S z á s z IC á-

r ο 1 y r. tagtól 10 kr. 
V n . Ős vallásunk főistenei. B a r n a Ferdinand 1. tagtól . . . . 40 kr. 
VIII. Schopenhauer aesthetikája. Dr. R u ζ s i c s k a K á l m á n t ó l . 10 kr. 

IX. Ős vallásunk kisebb istni lényei és áldozat szertartásai. 
B a r n a F. 1. tagtól. ; 30 kr. 

X. Lessing mint philologus. Dr. Κ ο η t Ignácztól 30 kr 
XI. Magyar egyházi népénekek a XVIII . századból. Székfoglaló. 

Β ο g i s i c li M i h á l y 1. tagtól 50 kr. 
XII. Az analógia hatásáról, főleg a szóképzésben. S i m o n y i Zsig-

mond 1. tagtól 20 kr. 
Tizedik kötet. 

I. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. 
(Székfoglaló.) S i m o n y i Z s i g m o n d 1. tagtól . : . . . 30 kr. 

II. Etzelburg és a magyar liémmonda. (Székfoglaló). H e i n r i c b 
G u s z t á v 1. tagtól 20 kr. 

III. A Μ. T. Akadémia és a szórni irodalmi társaság. Η η η f a 1 ν y 
Ρ á 1 r. tagtól 20 kr. 

IV. Értsük meg egymást. (A neologia és orthol'ogia ügyében.) J ο a n-
n o v i c s G y ö r g y t . tagtól 30 kr. 

V. Baranyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. Β a l l a g i 
Mór r. tagtól 10 kr. 

A HELYES MAGYARSÁG ELA^EI 
IRTA 

P O N O R I T E W R E W K E M I L . 
T A R T A L M A : 

I. A nyelv mivoltáról. I I . Nyelvünk viszontagságáról. I I I . Idegen 
szavaink. I V . Nyelvérzék és népetymologia. V. Purismus. VI . Neolog-
ismus. V I I . Mondattan. VIII . A forditásról. I X . A helyes magyarság elvei. 

Á r a Γ»() k r . 

A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen 
és hibás szólások bírálata, 

tekintet tel 
az ujitás helyes módjára. 

I r t a 
I m r e S á n d o r , 

a magy. tud. Akadémia 1. tagja. 
TARTALOM : Bevezetés. — I. Hangtan i újítások.— II. Szóragozás.— III.Szóképzés. — 

IV. Szófüzés. — V. Stil. ι . . . 

Budapest, 1882. Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája. 
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