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Kisfaludy Károly „Mohács"-a görögül. 
(Előadatott a Μ. T. Akadémia 1891. február 3-án tartott ülésében.) 

I. 

Az Egyetemes Philologiai Közlöny 1890. 9-ik füzetében Kas-
sai Gusztáv hel lén nyelvre fordí tot ta Kis fa ludy Káro lynak Mohács 
cz ímü elegiáját az eredeti ve rsmér tékben , hexamete rek- és penta-
me te rekben . 

Kassa i fo rd í tásá ra rövid észrevételeket í r t dr. Vári [Rezső az 
eml í te t t Közlöny 10-ik füzetében, melyek azonban inga tag a l apon 
nyugszanak , m e r t ő kizárólag a homér i név- és igealakok szerint, 
itéli meg a fordí tó nyelvét s megfeledkezik arról, hogy Kassai n e m 
hel lénre fordí tot t magyar époszt , h a n e m alagyát . Már pedig dr . 
Vári m a g a is m o n d j a , hogy fo rd í tónak a hel lén epikusok és ala-
gyások nyelvén kel le t t volna írnia. Egyo lda lu lag j á r t ehá t el, mi-
dőn a maga á l ta l föláll í tott elv el lenére a fordí tás t csak a homér i 
nyelv s zempon t j ábó l bí rá lgat ja . H i szen epikai nyelven n e m csak 
H o m é r írt kö l teményeket , h a n e m u t á n a a költők hosszú sora is, 
m i n t Hesiod, Empedokles , Py thagoras , T imon Phl ias ius , Xeno-
phanes , Pa rmen ides , Kleanthes , az Orph ika szerzője, Panyas is , 
Choeril , An t imach , Aratu3, Apollonius Rhodius , Musaeus, Q u i n t u s 
Smyrnaeus , N o n n u s , Colutbus, Tryphiodor , Nikander , Oppian sat . 

Arról is megfe ledkezet t dr. Vári , hogy a homér i nyelv n e m 
egyöntetű, n e m kizárólag ióni. így az első dec l ina t ióban az egyes 
számú genitiv αο-ra, összevonva oi-ra és έω-ra, az accusativ έα-ra, 
η-ra , ην-ra, a t öbbes genitiv άων ós ων-ra, a dativ ησι és αις-re, a 
2-ik decl inat ióban az egyes számú geni t iv oio-ra és oo-ra, a többes 
s zámú dativ oiai-ra és οις-ra végződnek. A 2-ik decl inat ióban össze-
vonások is f o r d ú l n a k elő, m i n t νους = νόος, χείμαρρους = χειμάρ-
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4 TÉLFY IVÁN. 

ροος, διπλών = διπλόην, Λυκούργου — Λυκούργου, 11άνθου = 11άνχ)·οος, 
Χρυσής = Χρυσεης, άγήρως = άγήραος, υψίκερων = υψικέραον, σώς = 
σάος, ζώς = ζαός. Α ha rmad ik decliűatióra nézve figyelmeztetem 
Vári u ra t az άνήρ és χειρ különféle alakjaira Homérnál . Az άνήρ 
egyes genitivje άνδρας és άνέρος, dativja άνδρΐ és άνέρι, accusativja 
άνδρα és άνέρα; többes nomina t i v j a άνδρες és άνέρες, genitivje 
άνέρών, dativja άνδράσιν és άνδρεσσιν, accusativja άνδρας és άνέρας. 
A χειρ egyes dativja χειρί és χερί, accusativja χείρα és χέρα, többes 
da t iv ja χείρεσσι, χείρεσιν és χερσίν. ^ 

Az ige alakjait is különfé leképen használ ja Homér . Nézzük 
csak az είμί-t. Ennek egyes számú 2-ik személye εσσι és ε ις ; töb-. 
bes számú 1-ső személye ειμέν és έσμέν, 3-ik szem. είσίν és εασιν; 
a kapcsoló mód egyes 3-ik személye εη és εησι és ήσι és εΐη és ήη. 
Az óhaj tó mód egyes 2-ik szem. ε Γη ς és εοις, 3-ik szem. εΐη és εα. 
Az infinit iv Ιμμεναι, ε'μμεν, ε με ν és είναι. Α részesülő εών és ών, 
Α fé l igmult egyes 1-ső szem. εα, ήα és ήν, εσκον, 2-ik szem. Ιησθα 
és ήσθ-α, 3-ik szem. ε'ην, ήην, ήν, ήε, ήεν és εσκε, többes 3-ik szem. 
ήσαν és εσαν. Α jövő idő 2-ik szem. ε'σσεαι és εσση, 3-ik szem. εσται, 
Ισσεται és έσσεϊται, többes 1-ső szem. έσσόμε-0-α és έσόμεσθα. 

H o m é r tehát nem csak ó-ióni, hanem attikai név- és igeala-
kokat is használ t , valahányszor ezt a vers mértéke megkívánta. 

I n n e n látszik, hogy az, a ki liellenre való fordításakor né-
melykor att ikai név- és igealakokat is használ, épen úgy tesz, min t 
H o m é r és a többi epikusok s alagyások. 

Sőt Homér köl teményeiben dór i szóalakok is v a n n a k : ilye-
nek a n é v m á s 2-ik személye τόνη, τοί, τείν, ύμίων és a fölebbi εσό-
μεσθα, valamint több szenvedő és középige a többes 1 -sö szemé-
lyében μεσύα-ra végződik, nem pedig μεθά-ra. 

Nem hiba tehát, ha valamely fordító az époszban és alagyá-
ban dóri szóalakokkal is él. 

Egyébiránt , a ki azt kívánja, hogy valamely magyar eposz 
vagy alagya fordítója kizárólag homér i szóalakokat használjon, az 
úgy cselekszik, mint azok, kik a la t inul írótól azt követelik, hogy 
csupán csak Cicero szavaival él jen, min tha Sallustius, Cornelius 
Nepos, Livius, Tacitus latinsága semmit sem érne. Erre nézve 
egy nevezetes példával szolgálhatok. Az ötvenes években Hidassy 
Kornél úr , a mostani szombathelyi püspök, mint akkori tanár , 
latin értekezést irt a nagyszombati gymnas ium értesítvényében. 

(530) 
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Az ő latinságát, mint nem ciceróit, nagyon megtámadta német 
nyelven a bécsi Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. 
Erre megjelent névtelenül latin nyelven egy csipös válasz, mely-
nek czime volt: De stultitia eorum quise Ciceronianos vocant. Eb-
ben fölszólította a névtelen író a német kritikust, hogy ne néme-
tül, hanem latinul í r j o n ; mert akkor sajái maga fog meggyőződni, 
hogy az ö követelése nagy képtelenség. Bécsben erre nagyon 
megharagudtak a lat inul írni nem tudók s rendőrileg elkoboztat-
ták a latin röpiratot 6 nyomozták a szerzőjét, de nem akadhat tak 
reá. Szerzője pedig nem volt más mint az akkori nagyszombati 
gymnasiumi tanár , a mostani egri érsek, Samassa József úr. 

Ne vigyük tehát odáig a dolgot, hogy valakinek eszébe jus-
son egy röpiratot írni, melynek czime lenne : De stultitia eorum 
qui se Homericos vocant. 

Azt is figyelmen kívül hagyta dr. Vári, hogy valamint az 
époszi és lyrai költészetből a dráma fejlődött ki, úgy a drámai nyelv-
nek is e két költészet nyelvéből kellett sokszor merítenie. Nem 
jogosult tehát Vári Bezsö gáncsolása, ha Kassai drámai kifejezé-
seket is használ némelykor az ő fordításában. 

Én úgy fogom föl a dolgot, hogy, ha a fordító nem talál meg-
felelő szót sem az epikusoknál, sem az alagyásoknál, bízvást hasz-
nálhat drámai szókat is. Csak olyan szóktól óvakodjék, melyek egy 
költönél sem fordulnak elő; kivéve természetesen olyanokat, me-
lyek későbbkori tárgyak megjelölésére nélkülözhetet lenek; minők 
például : gőzhajó, vasút, ágyú, puskapor, érsek sat. 

De jóllehet Vári úr észrevételeinek legnagyobb részét vissza-
utasítom, vannak még is fontos megjegyzéseim Kassai Gusztáv úr 
fordításának mind alakjára mind tar talmára nézve. 

Bírálatomban pedig ezt a rendet követem: előbb közlöm 
Kisfaludy Károlynak egy distichonját; utána Kassai fordítását, me-
lyet ismét vissza fordítok magyarra, hogy kitűnjék, vájjon hü-e a 
fordítás. Azután következnek egyéb észrevételeim. így végig tár 
gyalom az összes distichonokat, az elsőtől az utolsóig. 

Azonban nem elég csak bírálni, hanem a kifogásolt versek 
helyett jobbakat is bemutatni . Azért saját magam fordítását is köz-
löm hellén nyelven, szintén hexameterek- és pentameterekben. 
Mindegyik distichonomat pedig hasonlóul visszafordítom ma-
gyarra. Ebből kiviláglik, hogy az eredetinek majdnem minden 
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szava megvan az én hellén fordí tásomban; és pedig minden szó, 
mely az eredetinek hexameterében foglal helyet, nálam is abban 
áll. Épen így van ez a pentameterrel is. 

Hogy pedig fordításomat minden gáncsolás ellen megvéd-
jem, minden kifejezésemet hellén epikusok, alagyások, s ritkán 
drámai írókból merítet t idézetekkel igazolom. 

ν 

H. 
Kassai Gusztáv fordítása. 

1 — 2. vers. 
Hösvértöl pirosult gyásztér! sóhajtva köszöntlek, 

Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács ! 
Αι'ματι ηρώων έρυθρόν πεδίον πολύ χαίρε, 

'Ημετέρου μεγέθους ώ τάφος, ώ συ Μοχάτς. 
«Hősök vérétől piros csatatér légy nagyon üdvöz (nagyon 

köszöntlek), 
A mi nagyságunknak óh sírja, óh Mohács!» 
Az 1-ső vers alakilag jó , de tartalmilag hiányos, mert sem a . 

gyásztér, sem a sóhajtva nincs fordítva. A nagyon és sóhajtva kö-
zött nagy a különbség. Valakit nagyon köszönteni egészen más 
mint sóhajtva köszönteni. 

A győztes nagyon köszöntheti a csatatért, mely reá nézve 
örömtér ; de Kisfaludy Károly hazafiúi bánatában sóhaj tva kö-
szönti a csatatért, mely az egész hazára nézve gyásztér. 

Dr. \ rári Rezső gáncsolja Kassait, hogy az έρυθρόν-ban az υ-t 
rövidnek használja. Az igaz, hogy Homér a rövid hangzót, ha 
néma és folyékony betű következik utána, többnyire hosszúnak 
veszi, de nem ritkán rövidnek is. A mi különösen a θρ-t illeti, az 
előtte álló rövid hangzó gyakran rövid marad. így 11. XI, 553 : 
άντίσι άίσσουσι θρασειάων από χειρών, hol az άίσσουσι vég i-ja rövid. 
Odyss. I, 145: έξείης εζοντο κατά κλισμούς τε θρόνους τε, hol a θρ 
előtt álló ε rövid. Odyss. VII, 95 : Έν δε θρόνοι περί τοϊχον έρηρέδατ' 
ενθα και ενθω, hol a δέ a θρ előtt szintén rövid. Odyss. I, 183: 
πλέων επί οίνοπα πόντον έπ' άλλοθρόους ανθρώπους, hol άλλοθρόους-
ban a θρ előtti ο rövid. 

(566) 
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A 2-ik vers nem fejezi ki az eredetinek a szépségét, mely-
ben a költő nem ok nélkül alkalmazza a nagy jelzőt, úgy a 
nemzeti létre, mint a nemzet temetőjére. A milyen nagy volt a 
nemzet, olyan nagy a temetője. Ez a költő gondolata. A fordítás-
ban ez elmosódik s helyette két fölkiáltási óh-1 találunk, hogy pen-
tameter létesüljön. — A nemzetit is hiába keressük a fordításban. 

3—4. v. 
Hollószárnyaival lebegett a zordon enyészet, 

S pusztító erejét rád viharozta dühe. 
Αίρόμενος κόρακος πτέρυγι λυγρος έ'πτη ολεθρος 

Και δονάμει δα'ί'α σε προέτρεψε βία. 
«Hollónak szárnyával fölemelkedvén repült a gyászos vész, 
És ellenséges (harczias, megsemmítő) hatalom által erővel 

kényszerített (buzdított) téged.» 
A zordon hellénül άγριος, ώμος, σηληρός, τραχύς. 
Α fölemelkedvén repült nincs az eredetiben. Lebegni a hellén 

nyelvben αίωρεϊσθ-αι. 
Dr. Vári Rezső azt mondja , hogy επτη helyett έπετάσσατο az 

epikai alak. De csalódik, mert az epikai aoristus επτατο és πτάτο 
(Ilias XXIII, 880. V, 9 9 ; Odyss. XI, 208.) 

A λογρός-t ismét gáncsolja Vári Rezső a rövidnek vett ο 
miatt. Lásd megjegyzésemet az 1-sö vershez. 

A 4-ik vers értelmetlen s nem felel meg az eredetinek. 
δάια-ban az első α hosszú, fordító úr pedig rövidnek vette. 

Homérnál mindig δήϊος fordul elő s ha a vers megkívánja, akkor 
az rjt csak egy szótagot képez. 

Továbbá a düh nem βία, hanem μανία, λύσσα, οίστρος, παρα-
φορά, οργή. 

Ráviharozni hellenűl όρμάν, έφορμασθαι τινί, επί τινα, vagy 
επισεύω. 

Α προέτρεψε-t a lap ta lanul rosszalja Vári Rezső a τρ előtt álló 
ε rövidsége miatt. Már pedig Homérnál a τρ előtti rövid hangzó 
többször rövid m a r a d ; így Odyss. X, 528 : αύτδς δ' άπονόσφι τρα-
πέσθαι, a τρ előtti ι rövid. Ilias III, 422: άμφίπολοι μέν έπειτα θοώς 
επί έ'ργα τράποντο, hol a τρ előtti α rövid. Odyss. XX, 230 : ιστοί 
νύν Ζεύς πρώτα \>εών ζενίη τε τράπεζα, hol a τρ előtti c ismét rövid 
marad. 
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δ—6. ν. 

S vad diadalma jelét robogó villámival itten 
Honni vitéz seregink holt tetemére süté. 

Σημά τε της νίκης μανικής ένέκαοσε κεραυνοϊς 
'Ανδρείων στρατιών σώμασι της πατρίδος. 

«S az őrjöngő győzelem jelét rásütötte villámokkal a hon 
vitéz seregeinek testeire.» 

A diadaljelt a költők legtöbbnyire τρό>ταιον által fejezték ki. 
Csak Euripides Phoenissáiban (1258. v.) fordul elő σήμα νίκης. 

A robogó hiányzik a fordításban. 
Az ένέκαοσε (rásüt) szót a pentameterbe kellett volna tenni, 

mint az eredetiben. 
Az 5-ik versben σώμασι helyett νεκροΐς-nek adok elsőséget, 

mert igaz ugyan, hogy a homéri költeményekben a σώμα mindig 
holt testet jelent, de a homéri kor u tán már ál ta lában élő testnek 
veszik. Hesiod a Munkákban és Napokban tanácsolja az em-
bernek, minő ruhát öltsön magára, nehogy a szőr megmeredjen a 
testén, κατά σώμα (540. ν. = 538. ν.). 

Theognis azt mondja a szegénységről: meggyalázod a testet, 
σώμα καταισχύνεις (650. ν.). — Sopbocles Philotcetesében Odysseus 
Neoptolemust testre nézve vitéznek nevezi, γενναϊον τιϊ> σώματι. 
(51. ν.). Ugyanannak Oedipus királyában mondja Polybus halálá-
ról a hírnök : öreg testeket megöl a pillanat, παλαιά σώματ' εονάζει 
ροπή. (961. ν.) Ά holt tetemet pedig νεκρός, νέκυς által fejezték ki. 
Sőt maga Homér is a meghalt , megölt emberekről használja ezt 
a két szót. így az Odysseában mondja Elpenorró l : «de miután a 
tetem elégett« αύτάρ έπεϊ ν ε κ ρ ό ς τ' έκάη. (XII, 13) ; az Iliasban 
olvassuk, hogy Antiphus megölte Leucust, a ki Simois holt testét 
másfelé húzta, νέκον έτέρωσ' ερόοντα (IV, 492). 

Vári Eezső kifogásolja, hogy a πατρίδος-ban az α rövidnek 
használtat ik; ismét helytelenül; mert Homérnál és az alagyások-
nál ugyan mindig hosszú, de hogy τρ előtt a rövid hangzó rövid is 
marad, azt lá t tuk a 4. vershez a προέτρεψε-ben. Azután az Antholo-
gia Pala t inában (XI, 75. v.) olvassuk: ώς έκ τών πατρικών μηδέ 
λαβείν τέ μέρος, hol a πατρικών α-ja rövid. 
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7—8. v. 

Tomori! büszke vezér! mért hagytad el érseki széked ? 
Nem halt volna hazánk dísze, virága veled. 

Τόμορι, α' έδρανα τάρχιερέως τί λέλοιπας αθικτα; 
νΑνθ·ος γ' ήβώντων ουκ άν άπώλεθ' ολον. 

«Tomori! Miért hagytad el az érseknek szent székét? 
A felserdülők egész virága el nem veszett volna.» 
Kimaradt a Tomorit oly híven jellemző büszke vezér, s he-

lyette szentnek nevezi az érseki széket, a mit az eredeti nem tesz. 
Tudjuk, hogy nem csak felserdűlők, ifjak, hanem korosabbak 

is vesztek el Mohácsnál, u. m. országnagyok, püspökök, vezérek. 
Ezeket érti Kisfaludy a haza díszei alatt. 

S a hexameter nagyon döczögő, mert az első három láb 
csupa lengedi, metszet nélkül. 

Erre azt mondhat ja ugyan Kassai úr, hogy ilyen versek az 
Iliasban és Odysseában is találhatók. De az Ilias 15 ezer, és az 
Odyssea 12 ezer sorból áll. Nem csoda tehát, hogy ilyen roppant 
nagy költeményekben sántikáló versekre is akadunk. A Mohács-
elegia ellenben csak 88 versből áll. Fordító tehát több óvatosság-
gal lehetett volna, hogy ne ír jon fülsértő verset. 

S mire való a τ az άρχιερέως e lőt t? Talán crasis, τά άρχιε-
ρέως helyet t? De ha má r σ' έδρανα e helyett σα έδρανα kellemet-
len, minek ezt még kellemetlenebbé tenni a τάρχιερέως á l t a l ? 
Vagy ta lán csak nyomdahiba az önálló τ' = τε helyett. Ekkor 
azonban is a jelentése s nem illik oda, mert azt je lentené: «miért 
hagytad el érseki székedet is». 

De ez föltételezné, hogy még mást is hagyott el. 
Egyébiránt az εως synizesisét helytelenül kifogásolja Vári 

Rezső, mer t igen sokszor fordűl elő Homérná l is. 

9—10. v. 
Harcz tüze lángítá bizton viadalra kikelted, 

S érted mennyi dicsők estenek áldozatul! 
Όρμώντ' ώξυνέν σε μαχητικόν εις τό μάχεσθαι, 

Καπιτνον δέ πόσοι σου γ' υπέρ ευδόκιμοι. 
«Téged a vágyót buzd í to t t a vitadüh a harczolásra, 
S hány jóhirüek estek el miattad.» 
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ώξυνεν helyett a homéri ώτρυνεν az igazi. — εις το μάχεσθαι 
nincs görögül mondva, h a n e m ώτρυνε μάχεσθαι. Ilias II, 9 4 : ύτρύ-
νουσ' ísvat. «Serkentvén menni» IV, 294: ους έτάρους δτρόνοντα μά-
χεσθαι «az ö társait harczolni buzdítva.» U. ο. 414: ότρύνοντα μά-
χεσθαι 'Αχαιούς. «Az achaeokat harczolni buzdítót.» 

11 — 12. ν. 

Szük vala egy ország ! he kicsiny most néma lakásod; 
Tárogatód megszűnt, rozsda em'észti vasad. 

Χώρα α' ην στενή, ώς μικρόν δ' οίκημα τα νύν σον 
Σή βυκανή σιγά, σόν ξίψος ιός εχει. 

«Országod szük vala, mily kicsiny pedig most a te lakásod ! 
Tárogatód hallgat, kardodat rozsda tart ja.» 
Egy és néma nincs fordítva. — στενή epikailag στείνη. 
βυκάνη nem költői szó. A prózában először Polybiusnál for-

dul elő. 

13—14. v. 

Nyugodj! rajtad üzé dölyfét a csalfa szerencse, 
A békítő sir enyhe takar ja porod. 

Κεΐσό νυν ήσυχος, ύβρισε γάρ σε τύχη χ απατηλή 
Είρήνην ποιών τύμβος έ'χοι σε νεκρόν. 

«Feküdjél most nyugodtan, mert ugyan csak bántalmazott 
téged a csalfa szerencse, 

Békét eszközlő sír tar tson téged, a holtat.» 
Most nyugodtan fölösleges, mert azt már a Κεΐσο fejezi ki. 
A hexameter ismét döczög, mert az első három lábán nincs 

metszet. 
A νεκρόν rövid ε-ját ok nélkül támadja meg Vári Iiezső, mer t 

κρ előtt Homérná l is rövid marad a hangzó, mint Odyss. V, 488 : 
ώς δ' δτε τις δαλόν σποδιή ενεκρυψε μελαίνη, az ένέκρυψε-ben a κρ 
előtti ε rövid marad. 

15—16. ν. 

H á n y fiatal szívet, tele sok szép földi reménynyel, 
Sujta le kegytelen itt a riadó csatavész ! 

Ώ πόσοι ήθεοι, οίς πολλαί γε παρ' ελπίδες ήσαν, 
"Ωλοντο στερρως θουρίω έν δόρατι. 
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«Óh hány ifjú, kiknek sok reményök volt jelen, 
Vesztek el kegyetlenül a megrohanó (erőszakos, heves, har-

•cziasan vad) csatában!» 
Nincs fordítva sem a szív, sem a szép földi. 

17 — 18. ν. 

Elte kies tavaszán kora sírt hány ifjú talála, 
Kit nem rég az öröm lágy öle ringata még! 

^Εψαυσαν πρφ ακμάζοντες πόσοι ηθ-εοι ήρίου, 
Ους άρτ' εύφραιναν δη τ' άφροδίσι' έ'τι. 

«Hány virágzó ifjú érintette korán a sírt, 
Kiket épen most valóban megvidítának még szerelmes 

dolgok.» 
Ε szép kifejezés élte kies tavaszán a fordításban egészen 

elmosódik. 
A szerelmes dolgokról semmit sem mond az eredeti. 
Vári Rezső hibának tart ja, hogy άφροδίσια-ban az első α 

rövidnek van véve: de ugyanígy van ez Ibas V, 370 : ή δ' έν γοό-
νασι πίπτε Αιώνης δΐ' 'Αφροδίτη, hol az 'Αφροδίτη α-ja rövid. 

10—20. ν. 

Dísztelen itt fekszik, deli termete összerutítva, 
Száguldó paripák vas szegü körmök alatt. 

Κείνται άκομψοι εκεί δ' ευφυές πεπινώμενοι είδος, 
"Ίππων άχθέντων ώκυπόδων ονυχι. 

«Ott pedig dísztelenül feküsznek, elrutítva széptermetü 
nlakjokon, 

Vitetvén (terheltetvén, szomorkodván) a gyorslábú lovak kör-
métől (körmével, körme által).» 

•Több a vers, lia ευφυες és πεπινώμενοι helyet cserélnek, mert 
akkor nem kell az ευφυες-t· synizesis által olvasni. Egyébiránt 
πεπινώμενοι nem költői szó. 

άχθέντων nagyon homályos, mert lia az άγω-nak par t ic ipiuma 
a szenvedő aoristusban, akkor kérdés: kik vitetnek ? A lovak nem, 
mert ezek magok száguldoznak a patáikon. Vagy az i f j ak? Hiszen 
ezek holtan feküsznek. S ha mégis ezekre vonatkozik, akkor rossz 
a mondatszerkezet, mert άχύεντες volna a helyes. Ha pedig άχθέν-
των annyit akarna jelenteni, mint terheltetvén, akkor ismét hibás az 
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alak, mert άχθομαι-nak az aoristusi participiuma a szenvedőben 
άχθ-εσθ-είς, tehát a többes genitivusa άχθεσθ-έντων, nem pedig άχ-
θέντων. S ezen esetben is a holtakra vonatkozólag άχθεσθέντες-t 
kellene mondani. H a végre az αχομαε-tól (szomorkodom, busulok) 
vette az άχθέντων alakot, akkor ismét hibázott, mert sem a szá-
guldó paripák, sem a holt ifjak nem szomorkodnak. S ha ez utób-
biak még is szomorkodnak, akkor ismét άχθ-εντες volna a he-
lyes alak. 

Az ώκυποδών (gyorslábú) sem felel meg a vasszegü-nek. 
Homér csak a sas karmát nevezij óvu'nak s mindig a töb-

besben. Később a pa tá t is nevezték igy; péld. Anthologia IX, 
6 4 , 6 : πώλου όνυς «a ló patája». Xenophon pedig (Περί ιππικής 
L , 3 ) : Πρώτον τους όνυχας σκοπών, «Előbb a patákat vizsgálván». 

21- 22. γ. 

Szöghaja fürteivel nem játszik kedvese többé, 
Vér s tapadó portól megmerevültek azok. 

Ουκέτι παίζει τοις πλοκαμοϊς αυτών κόρη ευώψι, 
Οϊοε πεπήγασιν χαιματι και κονία. 

«Nem játszik többé fiirteikkel széptekintetű leány, 
Ezek vértől is portól is merevültek.» 
Nincs fordítva szöghajú, tapadó. A széptekintetü nincs az ere-

detiben. Nem πλοκαμοϊς, hanem πλοκάμοις. 

23—24. ν. 
Hasztalan áll az uton váró hive fris koszorúval, 

Nem jön-e ba jnoka még, félve, remélve vigyáz. 
Έν δ' όδφ εστηκ' άλλως συν στεφάνιο φίλη αυτών, 

Και τηρεί ταρβοϋσ' αψ πάλιν έρχομένους. 
«Az úton áll h iába koszorúval a kedvesök 
És félve lesi (szemmel tartja) az ismét visszajövőket.» 
Ismét kellemetlen hangzású hexameter, mer t az első három 

lábon nincs ciesura. 
Kimaradt a váró, fris, remélve, bajnok. S miért kedvesök í 

25—26. v. 
Hogyha levél zördül, őt sejteti véle szerelme, 

Néz, piheg, arcza tüzel s keble feszülve haboz. 
(538) 
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Παιδί φίλη ρόθος αυτόν ενός φύλλου γ' υποφαίνει. 
Δήν λεύσσει, μύζει, και φέρεται τε πόθω. 

«Α kedves gyermeknek egy levél zördülése öt alulról tün-
teti elő, 

Sokáig néz, nyög (sóhajt) s a vágytól vitetik (ragadtatik, haj-
tatik, űzetik).» 

A kedves gyermek nincs az eredetiben, s alólról előtüntetni 
egészen más, mint sejteni, gyanítani, Odyss. XVII, 409 : θρηνυν 
ελών όπέφηνε τραπέζης. «Fölkapván az asztal alat t levő zsámolyt 
mutat ta». Ebből a versből is lá that ja dr. Vári, hogy az ε a τρ előtt 
nem hosszú. 

Sokáig nincs az eredetiben. -— Arcza tüzel nincs fordítva. 
Keble feszülve haboz egészen más mint vágytól vitetik. 

27—28. v. 

Ah! de hiába tekint a távol lenge ködébe, 
Elmarad a kedvelt s érzete búnak ered. 

Άλλα μάτην βλέπει εις τα πρόσω μετέωρ' ομιχλώδη' 
Ουχ ήκει δ' ου έρφ και φρενι οίκτον έχει. 

«De hiába nézi a távolban a ködös légtüneményeket, 
Nem jön pedig, a kit szeret, és szívéhen szánalom (sajnálko-

zás, könyörület) van.» 
μετέωρα. Aristoph. Felh. 490. v. és Madar. C90. ν. περί μετεώ-

ρων «az égi dolgokról.» 818. ν. έκ των νεφελών και των μετεώρων 
χωρίων «a felhőkből és magas tájékokról.» Az II. VIII, 26 μετήορα = 
magasról függők; XXIII, 369 : α'ί'ςασκε μετήορα = magasra ugrottak. 

A pentameter második része nem fejezi ki az eredetit, mely 
szerint a leány búsulni kezd. Odyss. II, 81 : οίκτος δ' ελε λαόν 
απαντα «könyörület fogta pedig el az egész népet», XXIV, 4-38: 
οίκτος δ' ελε πάντας Αχαιούς «könyörület fogta pedig el az összes 
achaeokat.» 

Vári Dezsőnek nem tetszik τα πρόσω, mivel szerinte a τα a 
következő πρ miatt csak hosszú lehet. De nincs igaza. Ibas XVII, 
4 4 5 : ούρανόθεν καταβάσα- προηκε γαρ εύρόοπα Ζεύς, a κάταβάσα-ban 
a vég α rövid, habár πρ következik utána. Odyss. XV, 440: σιγη 
νύν, μή τίς μέ προσαυδάτω έπεσσιν, a με rövid, jóllehet πρ áll u tána. 

Szintúgy alaptalanul gáncsolja, hogy az ομιχλώδη-ban az ι 
röviden van véve. χλ előtt Homérnál is áll rövid hangzó; így 

(539) 
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Odyss. XIV, 529 : άμφ'ι δέ χλαϊναν έέσσατ', a δε rövid, noha χλ kö-
vetkezik u tána . Homér Éneke Hermesre 5GO. ν. αί δ' οτε μέν θοίευ-
σιν έδηδοϊαι μέλι χλωρόν, a μέλι i-ja rövid, daczára az u tána álló 
χλ-nak. 

29—30. v. 
Végre megérti Mohács veszedelmét; gyönge virágként 

Hervad el a szép szűz néma keserve között. 
Δεινά Μοχατσίου ή δε τέλος καταμανθάνει" άνθος 

Ή ς άπαλόν φθίει παρθένος άχθομένη. 
«Mohácsnak veszélyeit ez végre megtud ja ; 

Mint gyönge virág sorvad a fá jdalmat érző szűz.» 
Ha fordító úr nem használ ja e hoszú szókat Μοχατσίοο, 

καταμανθάνει, behozhatta volna a hexameterbe a gyönge virágként 
szókat, mint az eredetinek hexametere. 

Kimaradt szép és néma keserve. — A hexameter ismét 
döczög. 

31—32. v. 
Sírja fölött enyeleg suttogva az alkonyi szellő, 

S a hűség csendes angyala őrzi porát. 
Τύμβου ύπερ παίζει ζέφυρος κούφος ψιθυρίζων 

Κ αϊ δαίμων πιστών την φθιμένην έφορά. 
«Sírja fölött enyeleg suttogva a könnyű nyugati szél, 
És a hívek védistene megfigyeli a sorvadó nőt.» 
Könnyű nincs az eredetiben. 
Kassai úr a hűséget, mely az eredetiben áll, a leányra vonat-

koztatja, mintha ez halt volna meg s ennek a sírja fölött suttogna 
a szellő. De ez ellenkezik az egész következő szöveggel, mely a 
bajnokok haláláról szól. E n tehát úgy értem Kisfaludy versét, 
hogy a leány, mint a hűség angyala, őrzi bajnokának a porát. 

A fordításban kimaradt csöndes, porát. 

33—34. v. 

Mennyi nemes bajnok, méltó sok századot élni, 
Fénytelen itt szunnyad s kő se muta t ja helyét. 

T2 πόσοι έσθλοϊ άγωνισταΐ, βίου άξιοι εοκλεούς. 
Τηδ' εύδουσ' υπ ν φ κούδέ γε σήμα τόπω. 

«Oh mennyi dicső harezos, dicső életre méltók, 
Itt alusznak álomban s nincs is sirköve a helynek.» 
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εύκλεοδς-ban nehézkes az εοδς synizesise. Más szót kellett 
volna keresni. A pentameterben a fölösleges álomban helyett szük-
séges volt volna a fénytelen-1 kifejezni. 

35—36. v. 
Ősi szabadságért harczolt bár férfikarokkal. 

Rendzavaró hévvel vérbe ffiresztve vasát, 
El και ελευθερίας υπερ ανδρείως έμάχοντο, 

Αί'ματι βάπτοντες μαινόμενο·, δόρατα" 
«Habár a szabadságért hösileg harczolának, 

Vérrel befestvén a dühöngök a dárdákat.» 
Kimaradt az ősi és a rendzavaró. 

37—38. v. 

Ám de hol ollyan erős, kit meg nem dönt sok ezer kar ? 
Testhalmok közepett küzd, noha élte szakad. 

Τίς μήν δεινός ε/ε ι γ' άποφευγειν χείρας απείρους; 
Έν νέκυσιν μάχεται, του βιοτοδ δ' αμελών. 

«De kicsoda b í r ja magát erősen, hogy számtalan kezeket 
elkerüljön ? 

Tetemek között harczol, az élettel pedig nem törődve.» 
Kimaradt az ollyan. Az άποφευγειν előtt α γ' s αμελών előtt 

a δ' fölösleges. A pentameter 2-ik része jobb volna így : και βιοτοδ 
αμελεί. 

39—40. ν. 
Sinli szokott terhét tüzménje, nyihogva kapar, vág, 

Rugdal, rázza fejét, hosszú sörénye lobog. 
Αείπεται άχθους, ου γ' εθας ψ , μόγις ίππος αθυμος, 

Λακτί£ει, χαίτην σεισάμενός γε μακράν. 
«Elhagyatik a tehertől, melyhez hozzászokott, a kedvetlen 

(búsuló, bátortalan, haragta lan) ló. 
Rugdal, rázza hosszú sörényét.» 
A tüzmén semmikép sincs kifejezve. A nyihogva kapar, vág 

egészen hiányzik. S hol maradt & fejét és lobog 1 

41—42. v. 
Elszáguld, hazatér s így hírli vitéz ura hunytát , 

Kit repedő szívvel hölgye zokogva sirat. 
(541) 
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Κάνατρέχει τροφέ' άγγέλλων τεθνεώτα δόμονδε, 
Ό ν δάμαρ οικιστή δεινοπαθούσα βοφ. 

«S visszaszalad haza felé, hirdetve hogy el tar tója meghalt, 
Kit legszánandóbb felesége zokon véve (fönhangon panasz-

kodva) hí.» 
Nincs fordítva elszáguld és vitéz ura. Τροφεύς = ápoló, ne-

velő, eltartó. S egy költőnél sem fordul elő. 
A pentameter 2-ik része egészen mást mond, min t az eredeti. 

43—44. v. 
Mig sürü könnye apad, s ő is hű férje után hal, 

S a kiürül t háznak csak düledéke marad. 
Μέχρ' αν κάύτή άποθνήσκη μετά πιστον άκοίτην, 

Και δόμου έστί κενού λείψανα λοιπά μόνον. 
«Miglen maga is meghal a hü férje után, 
S az üres háznak csak maradékai maradnak hátra.» 
Nincs fordítva sürü könnye apad. A μέχρι-ben nem lehet 

s nem szabad a vég iótát elidálni. 
λείψανα λοιπά szószaporítás, λείψανον még nem fordul elő a 

homéri költeményekben, de azért nem lehet elvetni, mer t későbbi 
költők használják, min t Euripid. Medea 1387. ν. "Αργούς κάρα σύν 
λειψάνφ πεπληγμενος. «Αζ Argohajó romjával fejeden megsebesít-
tetvén.» 

45—46. ν. 

A tölgy, mely zivatar közt annyiszor álla kevélyen, 
Dőltében viruló ágait így temeti. 

Αρύς ψδ', ή τοσάκις σοβαρώς άνέμοις άντεστη, 
ΙΙίπτουσ' εοφύλλοος κλώνας όρύσσει άμα. 

«Α tölgy így, mely annyiszor kevélyen ellenállt a szeleknek, 
Lerogyván, együtt elássa a levéldus ágakat.» 
Az eredeti pentameterből az igy-et áttette a hexameterbe. 

Viruló nincs fordítva. — Temeti nem ορύσσει. S άμα fölösleges 
foltozás. 

47—48. v. 
Hány bajnok hala igy, de csak a boldog leli bé ré t ; 

A meggyőzöttnek csillaga véle tűnik. 
Ώδε πόσοι τεθνεάσ", άλλ' εύδαίμων φέρει άθλον, 

Τού νικηθέντος δ' άστρον άμα φθίεται. 
(542) 
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«így hányan haltak meg! De a boldog viszi el a ju ta lmat . 
A legyőzöttnek csillaga pedig együtt elvész (elmúlik).» 
Kimaradt a bajnok és csak. 
άθλον helyett az epikai άεθλον jobb. 
A napról, holdról, csillagokról nem mondták a hellének 

φθίεται, hanem δύει, δύεται. 

49—50. ν. 
így hamvadtak el ők alacsony mohlepte gödörben, 

S a feledékenység éje borítja nevök. 
Ώδε κατέσβησαν βοθροΐσι βροώδεσιν οίδε, 

Κάς λήθην άγεται τώνόματ' αυτά ταχύ. 
«így oltattak (száradtak, aludtak) el ezek mohos gödrökben, 
És magok a neveik gyorsan feledékenységbe vitetnek.» 
Homérnál s a többi epikusoknál κατααβέννομι mindig csak 

eloltok. Ilias XXI, 381 : ""Ήφαιστος δε κατέσβεσε δεσπιαδές πύρ. 
«Vulkán pedig eloltotta a roppant tüzet.» 

Alacsony kimaradt. Nem βοθροΐσι, hanem βόθροισι, mert a 
nominativ βόθρος. 

Ταχύ csak foltozás. Az övéiknél bizonyosan nem esnek gyor-
san feledekenységbe. 

51—52. v. 

Hant ra dül a pásztor s fütyörészve legelteti nyá já t , 
És nem tudja, kinek hőspora nyugszik alatt. 

Κλίνεται εις βώλους αύλών τε νέμει βοτά ποίμην, 
Ούκ είδώς. όστά τοδ τόπος ούτος Ι'χει. 

«Hajol göröngyökre a pásztor, s fuvolázva legelteti a mar-
hákat, 

Nem tudva, kinek a csontjait birja ez a liely.» 
αύλών, αύλέω-tól nem költői szó. Először Xenophonnál for-

dul elő. 
Nem ποίμην, hanem ποιμήν. 
Annyi esze csak van a pásztornak, hogy nem dől a göröngyre, 

hanem a gyepes földre. 

53—54. v. 

Titkon még is eped, szomorú dalt zengedez ajka, 
S a hős árnyékok csendesen ihletik őt. 
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Λάθρα δμως ποθεί, άσμ' $δει λυγρόν όξύτονόν τε" 
Ιίϊδωλ' ηρώων ε ν θεό ν αυτόν 

«Titkon mégis vágyódik, szomorú, élesen hangzó (éles hang-
sulyú) dalt énekel. 

Hősök árnyképei istentől ihlettnek hagyják őt.» 
Nem λάθρα, hanem λάθρη, 
οξύτονον nincs az eredetiben. 
Ajka és csendesen kimaradt . 

άσμα nem epikai szó, Plató és Xenophon használták. 

55—56. v. 
Λ csatasíkon mély borulattal ballag az útas, 

Elgondolva minő kétes az emberi sors. 
Έν πεδίφ στυγνός βαίνει δδόν εΐδος δδίτης, 

Δηρόν φροντίζων, ώς τά βροτών ασαφή. 
«Α csatatéren szomorú arczczal lépdel az útas, 
Sokáig gondolkodva, minő homályosak a halandók dolgai. 
Sokáig nincs az eredetiben. — άσαφή nem költői szó. 
Vári Kezső rosszalja, hogy τά a βροτών előtt rövidnek van 

véve. Ismét alaptalanul. Ilias IX, 545: ού μεν γάρ κ' έδάμη παύροισ 
βροτοΐσιν, a παόροισι vég i-ja rövid. Homér Éneke a Holdra 13. v: 
τέκμωρ δέ βροτοίς, a δε rövid. 

57—58. ν. 

Néz és elkomorul s lesütött szemmel halad ismét, 
Fölpat tant sebeit belseje érzi maga. 

Σκυθρωπός βλέψας τε κάτω βαίνει πρόσω αύθις, 
Έλκη άναςανθέντ' ή φρενί αισθάνεται. 

«Komoran le is nézve megy ismét tovább, 
Fölszaggatott sebeit érzi a belsejében.» 
ή helyett szükséges ή = εή. — άναξαίνω és αισθάνεται nem 

költői szók. 

59—60. v. 

Ott, hol az esti sugár gőzfátyolt nyugtat az éren, 
Mintha födözgetné, hogy ne tekintse szemünk; 

Ένθαπερ εσπερος άκτίς νάμα καλύπτει άτμώδες, 
'Ώσπερ κρύπτυυσα προς βλέφαρ' ημέτερα· 

(544) 
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«Hol az esti sugár betakarja a gőzös folyót, 
Mintegy elrejtve szemeink elől.» 
A hexameter nagyon ízléstelen. Egyetlen egy hím-csesu-

rája sincs. 
61—62. v. 

Ott vergőde Lajos, rettentő sorsú királyunk, 
Süllyedező lova érez himzetü terhe alatt . 

Λουδοβίκος, βασιλεύς ταλαπείριος, άντήρεισεν 
Ίππω χαλκοβαρεΐ δυομένω γε βαρύς. 

«Lajos, csapásokat szenvedett király, ellentámaszkodott 
(ellendolgozott, ellene erőködött) 

A sülyedő érezsulyu lótól nehéz.» 

6 3 - 6 4 . v. 

Hasztalanul terjeszti kezét, nincs, nincs ki segítse ; 
Bajnoki elhulltak, nincs ki feloldja szegényt. 

Χεϊρα μάτην ορέγει, κούδεις 8ς άρήξει ενεστιν, 
Αίχμητών νεκρών άθλιος εστι μόνος. 

«Kezét hiába nyúj t j a ki és senki sincs benne, (hol?) a ki se-
gítend, 

A holt harezosok között egyedül van, szegény.» 
άθλιος nem epikai szó és μόνος helyett μούνος-t használtak 

az epikusok és alagyások. 

65—66. v. 

Tátogat a mélység, aranyos pánczélja fakó lesz, 
S összezúzott testét hab fedi s barna iszap. 

II βαθύτης χαίνει, θώράζ τε πέλει χρόνφ ωχρός, 
Και σώμ" έμπηρον κύμασι κρύπτεθ' δλον. 

«Α mélység tátog, a pánczél idővel sárga lesz, 
És a megcsonkított test egészen betakartatik hullámokkal.» 
Kimaradt az aranyos és barna iszap. 
βαθύτης és εμπηρος prózai szók. 
δλος helyett az epikai nyelvben ούλος van elfogadva. Itt azon-

ban fölösleges, mert nincs az eredetiben. 

67—68. v. 

Ekként halni kínos! kegyalak ! neked életed igy t ű n t ! 
Veszteden a magyar ég napja sokára leszállt. 

(545) 35 
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Ή πικρών ώδ' απόθνησκειν, σοϊ βίος οϊχεται ούτως 
"Ηρρησεν πατρίδος σου φθιμένου τα καλά. 

«Valóban keserű, így megha ln i ! neked igy múlik el az é l e t ; 
Te meghalván, elvesztek a haza javai.» 
Valóban nincs az eredetiben. 
Kegyalak kimaradt. 

A pentameter semmikép sem fejezi ki az eredetit. 

69—70. v. 

I f jú valál, örvényt n e m sejtvén szörnyen adóztál, 
Szendergő porodat béke lebegje körül. 

Ή σ θ α νέος, βάραθρον δ' ουκ αίσθόμενος τίσιν έσ/ες" 
Είρήνην άγάγοι τώστέα σου χθόνια. 

«Ifjú valál, örvényt n e m érezvén, büntetést bírtál, 
Békét hozzanak a te földi csontjaid.» 
βάραθρον helyett az epikai szó βερεθρον. 
αίσθόμενος nem költői szó. 
Szörnyen kimaradt. 

A pentameter egészen mást mond mint az eredeti. 

71—72. v. 

H a j h s ezt visszavonás okozá mind s durva irigység! 
Egységünk törten törve, hanyat la erőnk. 

íí τάδε πάντ' υπαγωγή και φθόνος ερξε κάκιστσς 
'11 στάσις ήμετερόν γ' ώλεσε πάν το κράτος. 

«Oh mind ezeket a bevonás (levonás, bevitel, bevezetés, ámí-
tás, visszavezetés, visszavonulás, tisztulás, következés) és a leg-
gonoszabb irigység tette. 

A lázadás elpusztította egész erőnket·.» 
υπαγωγή, a mint a fölebbi zárjel között látjuk, nem jelent 

visszavonást = viszályt, s n e m is epikai szó. 
A πάν a pentameterben fölösleges. 
Az egység hiánya még nem lázadás. 

73—74. v. 

A sorvasztó láncz igy készüle árva hazánkra ; 
Nem, nem az ellenség, ön fia vágta sebét. 

(546) 
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ΙΙατρίδι ορφανή ώδε τέτυκται δεσμός άναιρών, 
Τούτο δέ τραύμ' αυτής έκγονος είργάσατο. 

«Αζ árva hazának így készíttetett a megölő láncz, 
Ezt a sebet pedig az ő ivadéka csinálta.« 
A hexameter nagyon döczög, mert egyetlen egy hímmetszete 

sincs. 
τραύμα nem epikai szó. 

75—76. v. 
Gyászemlékű vidék ! mi sok inség kútfeje lettel! 

Párolgó mezeid bánatos oszlopa ez. 
Χώρος έχων μνήμην λύπης πόσα πήματ' έθηκας· 

Καπνώδων άγρών στύλος όδ' εστί βάρους. 
«Vidék, bírva a bú emlékét, mennyi csapásokat okoztál! 
A füstölgő mezők súlyának ez az oszlopa.» 
καπνώδης nem költői szó. 
στύλος helyett στήλη-t használtak az epikusok, 
βάρος nem gyász, hanem súly, nehézség, teher, nyomás, 

aggály, tekintély, méltóság, erő, tehetség. 

77—78. v. 
Nagygyá lett Szolimán gőgét Buda ormai nyögtek, 

S kénye vadon dultán annyi viszályra jutánk. 
Σουλιμάνου μεγάλου κορυφαί Βούδης στενον ύβρεως, 

Καύθ·αδιζομένου νεΐκος έγίγνετ' αεί. 
«Nagy Szolimán gőgjét nyögték Buda csúcsai 
S a makacskodónak mindig volt viszálya.» 
κάυθ-αδιζομενου hibásan áll καύΰαδιαζυμένου helyett. De αύί>α-

διάζομαι nem költői szó. 
Nem tudom, miért nevezi Szolimánt, Szúlimanosznak. Meg 

kellett volna tartania az eredeti Szolimánt. Hiszen αν-ra végződő 
személynevek voltak a helléneknél is, pl. Αλκμάν. Azután ón azt 
gondolom, hogy Szolimán ugyanaz a mi Salamon, görögül Σολο-
μών vagy Σαλομών. 

79—80. ν. 
Hány szűz fonnyada el zsarlónk buja karjain ekkor, 

S a Duna szőke vizén hány rabok úsztak a lá ! 
(547) 35* 
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Παρθένοι έξεμαράνθησαν λέ/ει ώ πόσαι αυτού, 
Δεσμώτας τε πόσους "Ιστρου εκρυψεν οδωρ. 

«01ι mennyi szűz hervadt el az ő ágyában, 
S hány foglyokat rejtett el a Duna vize !» 
Agy nem kar, és úszni nem elrejteni. 

81—82. v. 

Birtok nem vala már, idegen lett a magyar otthon, 
Félhold kérkede szét városi tornyairól. 

Κτηματ' ετ' ουκ ήν, οϊκοι δ' ήν ξένος Ουγγαρος ήδη, 
Τούρκων σημεΐον φαίνεται έν πόλεσιν. 

«Birtokok nem valának többé, otthon idegen vala már a 
magyar, 

A törökök jele látszik a városokban.» 
ξένος helyett ξεΐνος az epikai szó. 
σημεΐον nem fordul elő az epikusoknál, hanem σημήϊον. 
Kérkede és tornyai nincs fordítva. 

83—84. v. 

E l ! ti komoly képek ! ti sötétség rajzai fé l re! 
Uj nap fényié reánk annyi veszélyek után. 

Αλλ' υμεΐς ίδέαι στύγν' ερρετ' ώ εικόνες άχλύος, 
Αστρον ελαμψε νέον πατρίδι ημετέρα. 

«De ti gyűlölt tünemények (látszatok) takarodjatok, óh a 
sötétség képei; 

Uj csillag fénylett hazánkra.» 
ήμετέρφ helyett ήμετέρη az epikai alak. 
A fölkiáltási óli csak fölösleges toldalék, 
εΐκών nem epikai szó. 
Annyi veszélyek után nincs fordítva. 

85—86. v. 

El magyar, áll Buda még! a mult csak példa legyen most , 
S égve honért bizton nézzen előre szemünk. 

Οιίγγαρος έστ' ετι Βοόδα τε, τό πριν νϋν παράδειγμα, 
Και προορώμεθ' αεί πατρίθυς αίθόμενοι. 

«\ ran (él) még magyar, Buda is, az előbbi most pé lda ; 
S nézzünk mindig előre, hevülve a honért.» 
προυρώμεθα nem költői szó. 
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87—88. v. 
És te virulj, gyásztér! a béke malasztos ölében, 

Nemzeti nagylétünk, hajdani sír ja , Mohács. 
Kai θάλλοις σύ τόπος λυπρός ειρήνη μέγα πολλή, 

Τοΰ μεγέθους ημών ώ τάφος, ώ σύ Μοχάτς. 
«Es te virulj, gyászos tér ! nagyon hő békével, 
Nagyságunknak óh sírja, óh te Mohács!» 
Kimaradt ölében, nemzeti, hajdani. 
μέγα πολλή helyett jobb a μάλα πολλή. 

Ezekből látszik, hogy Kassai Gusztáv fordítása nem sikerült. 

III. 

Λζ én fo rd í t á som. 

ΕΛΕΓΕΙΑ 

zoä Ούγγρου ποιψοϋ Καρόλου Kisfaludy, μεταφρασβεϊσα υπό 
/αιάννοο Télfy. 

1—2. ν. 
Λυγρέ τόπ' ηρώων βροτόεις στενάχοντι μοι ούλε, 

Του μεγάλου γένεος σηκέ μέγιστε Μοχάτς. 
«Hősöknek gyászos vérpirosult tere, üdvöz légy nekem a só-

hajtónak ; (azaz : sóhajtva köszöntlek); 
A nagy nemzetnek legnagyobb sírhelye, Mohács. 
Λυγρός. Ilias II , 873 : ουδέ τί oí τόγ' έπήρκεσε λυγρόν όλεθρον. 

«Εζ nem is űzte el tőle a gyászos halált.» 
τόπ' = τόπε, τόπος-tói. Aeschyl. Prometh. 417—419. ν. ο ιγής 

εσχατον τόπον εχουσι. «Akik a földnek legvégsőbb terét (vidékét) 
bírják.» 

ηρώων. Ilias I, 3—4: πολλάς δ' ίφθίμους ψυχάς Άϊδι προΐαψεν 
ηρώων. «Es a hősöknek sok vitéz lelket az alvilágba küldé.» 

Βροτόεις. Ilias VI, 480 : φέροι δ' Ι'ναρα βροτόεντα. «S hozzon 
vértől pirosult zsákmányokat.» 

(533) 
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στενάχοντι Il ias I, 364 : την δε βαρύ στενάχων προσέφη. «Azt 
pedig mélyen sóhajtva megszólítá.» 

ούλε. Odyss. XXIV, 4 0 2 : ούλε δέ και μάλα χαίρε. «Üdvöz 
légy (köszöntlek) és nagyon örülj.» 

μεγάλου. Ilias II, 134 : Λιός μεγάλου ένιαυτοί. «Α nagy 
Zeus érvei.» 

γένεος. Odyss. XVI, 6 2 : εκ μεν Κρητάων γένος εύχεται. 
«Α krétaiak nemzetéből dicsekszik (hogy onnan való).» 

σηκός Homérnál bekerített helyet jelent , főleg nyájak szá-
mára . De már Simonides a költő sirt, koporsót, temetőt, síremlé-
ket ért a σηκός alatt, a min t ezt siciliai Diodorból tudjuk, a ki 
(XI, 11) Simonidesnek ezt a versét idézi: οδε σηκός οίκεταν ευδο-
ξία ν 'Ελλάδος εϊλετο. «Εζ a sir Hel lasnak dicsőségét vette lakóul.» 

3—4. v. 

Ήωρεϊτ' ολοός κόρακος πτερύγεσσιν όλεθρος 
Αύσσα δ' έοϋ δήιην σοι επεσεύε βίην. 

«Lebegett hollónak· szárnyaival a vészes enyészet, 
S az ő dühe rádviharozta pusztító erejét.» 
αίωρεϊσθαι. Apollonius Rhodius Argonautica IV, 1687. v. 

Υ-είως μεν ήωρεϊτο. «Addig ugyan lebege.» 
ολοός. Odyss. IX, 8 2 : Ινθεν δ' έννήμαρ φερόμην όλοοΐς άνε-

μοισινι. «Innen kilencz napig vi tet tem vészes szelek által.» 
πτερύγεσσιν. Ilias II, 462 : ένθα και ένθα ποτώνται άγαλλόμε-

ναι πτερύγεσσιν. «Ide és oda röpködve örülnek szárnyaiknak.» Ho-
mérnál mindig csak többes számban . 

όλεθρος. Ilias XVI, 8 0 0 : σχεδόθεν δέ oí ήεν όλεθρος «S közel 
vala hozzá a vész.» 

λύσσα. Ilias IX, 139: κρατερή δέ ε λύσσα δέδυκεν. «S roppan t 
düh megszállta őt.» 

δήιην csak két szótagú, mer t ηι synizesis által egy szótag, 
min t Ilias VII, 241 : οίδα δ' ένι σταδίη δη'ί'ω μέλπεσθαι Αρηϊ. «Tudok 
a ha rczban a dühös Aresnek örülni .» 

έπέσευε. Ha a versmér ték kívánja, megkettőztetik a σ. 
Odyss. XVIII , 256: τόσα γάρ μοι έπέσσευεν κακά δαίμων. «Mert 
annyi ba j t viharzott rám az isten.» 

(566) 
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5—6. v. 

Όν τε τρόπαιο ν έκεϊ ώμόν δουπούσι κεραυνοϊς 
Έ ν πάτρης κρατερών κήε θανούσι λόχων. 

«S a maga vad diadaljelét ott robogó vil lámokkal 
A haza vitéz csapatainak holtaira süté.» 
őv = έόν. Odyss. IX, 369 : Οοτιν εγώ πύματον εδομαι μετά οίς 

έτάροισιν. «Senkit én utoljára megeszem az ö társai után.» I t t έοϊς 
helyett οίς áll. 

τρόπαιον. Békaegérharcz 159. ν. στήσομεν εύθύμως το μυο-
κτόνον ώδε τρόπαιον. «Jókedvüleg fogjuk itt föláll í tani az egérölö 
(a megölt egerek miatt i) diadaljelt.» Innen ismét l á tha t j a dr. Vári 
úr, hogy a τρ előtt rövid marad az ε. 

δοοποΰσι, δουπέω-tól a participium többes dativusa. Ilias 
IV, 504 : δούπησεν δέ πεσών. «S leesvén robogott.» 

Έν, tmesis á l tal el van választva a κήε-től, melyhez tar-
tozik. 

κρατερός. Ilias I I I , 179: βασιλεύς τ' αγαθός κρατερός τ' αίχμη-
τής. «Jó király is, vitéz harczos is.» 

πάτρη. Il ias I, 3 0 : τηλόθι πάτρης. «Távol a hazától.» 
κήε, καίω-tói, εκηε helyett. Ilias XXI, 2 4 8 — 2 4 9 : κάδ δ' αρα 

νεκρούς κηεν. «S elégette a holtakat.» 
λόχος = csapat , sereg. Odyss. XX, 4 9 : πεντήκοντα λόχοι αν-

θρώπων. «Embereknek ötven csapatja.» Orpheusi Argonautica 114. 
ν. άριστήων λόχος «legvitézebbek csapatja.» 

7—8. v. 
Τόμορι, γαύρος άγός, τί εδος λίπες άρχιερήος; 

Ανθος, άκρον πάτρης ού μετά σεύ κ' εθανεν. 
«Tomori, büszke vezér, miért hagytad el az érsek székét. 
A haza virága, dísze meg nem hal t volna veled.» 
γαύρος. Eur ip id . Könyörgő nők (Ίκετίδες): ήκιστα δ' ό'λβω 

γαύρος ή ν (862. ν.) «S legkevesbbé vala büszke a gazdagsá-
gával.» 

άγός. Ilias V, 217 : Αινείας, Τρώων άγός. «Aeneas, a t rójaiak ve-
zére.» II. XXIII , 4 5 0 : "Ιδομενεύς, Κρητών άγος. «Idomeneus a kré-
taiak vezére.» 

άρχιερήος. Legelőször Herodotnál (II, 143) άρχτερεύς γάρ 
(551) 
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έκαστος αυτόθι ίστά επί της έωυτοΰ ζόης εικόνα έευντοΰ. «Mert mind-
egyik főpap fölállítja ott életében saját szobrát.» 

Nem létezvén más szó az érsek kifejezésére, természetes, 
hogy ezt kell használni. 

λίπες. Ilias X, 406 : που νυν δεϋρο κιών λίπες Έκτορα; «Ide 
jővén hol hagytad Hektor t?» 

εδος, Ilias I, 533—534; πάντες άνέστην εξ έδέων. «Mindnyájan 
fölkeltek székeikről.» 

άκρον, valaminek a legfelsőbb részét je lent i ; erkölcsi érte-
lemben pedig azt, a mi legjelesebb, legkitűnőbb. Aeschyl. Aga-
memnon (628. ν.) τοξότης άκρος «jeles íjász.» Ez a szó tehát leg-
jobban ad ja vissza az eredetinek díszét. 

Az α rövidségét illetőleg lásd a II. fej. 13—14. versben írt 
észrevételemet. 

σεϋ = σοϋ. Ilias III, 206 : σεϋ ενεκ' άγγελίης «a te követséged 
dolgában.» 

κ' = κε, az attikai αν. 

9—10. ν. 

πϋρνΑρεος φλέγεθεν θαρσοϋντ' ές αγώνα σέ όρμάν, 
Σεϋ δ' έϋκλεΐες υπερ θϋμα πόσοι επεσον. 

«Α harcz tüze lángíta téged, hogy bízva viadalra kelj, 
S hány dicsők estek érted áldozatul!» 
Άρης harcz helyett. Az α majd hosszú, ma jd rövid az Ilias-

ban. II, 401 : εϋχομενος θάνατον τε φυγείν και μώλον Άρηος. «Kö-
nyörögvén, hogy kerülje ki a halált és a háború veszélyét.» A ge-
nitivusban Άρεος is. I l ias IV, 441: Άρεος άνδροφόνοιο «a férfiölö 
háborúnak.» 

φλέγεθεν, Ilias XVII, 737—738 πυρ πόλιν φλεγέθει. «a tűz 
lángba borítja a várost.» 

θαρσοϋντ' = θαρσοϋντ α, θορσέω-tól. Ilias V, 124: θαρσών 
νϋν, Διόμηδες, έπ'ι Τρώεσσι μάχεσθαι. «Bizton harczolj most, 
Diomed, a trójaiak ellen.» 

άγων. Homér éneke Apollóra 150. ν. δτ' αν στήσωνται άγώνα. 
«Midőn a harczot rendezendik.» 

δρμάν, Ilias XXII, 194—195: όσσάκε δ' δρμήσειε άντίον ά'ι'ξα-
σθαι. «Valahányszor pedig neki kelt, hogy ellene rohanjon.» 

(552) 
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έύκλεΐες. Ilias X, 281 : δός δε πάλιν επί νηας έϋκλεϊας άφικέ-
σθαι. «Add, hogy a hajókhoz i smét dicsőségesen érkezzünk.» 

θύμα. Aescliyl. Agamemn. 1118. ν. κατολολυξάτω θύματος 
λευσίμου. «Jajveszékeljen a megköveztetést kívánó áldozatért .» 

11 — 12. v. 

Χώρη ϊα στείν' ή, νύ σοι ώς μικρός οίκος άναυδος! 
ΙΙαύσατο σή σάλπιγξ, ίος άορ σόν έδει. 

«Egy ország szűk va la ! Mily kicsiny most néma lakod ! 
Megszűnt a tárogatód ; rozsda eszi kardodat.» 
χώρη. Odyss. VIII, 5 7 3 — 5 7 4 : άστινας ι'κεο χώρας ανθρώπων. 

«Αζ embereknek mely országaiba érkeztél.» 
ϊα = egy Ilias XIII, 3 5 4 : όμόν γένος ή δ' ϊα πάτρη. «Egy a 

nemzetségünk s egy a hazánk.» Odyss. XIV, 435 : τήν μέν 'ϊαν. «Αζ 
egyiket ugyan.» 

στείν' = στείνη. Α vég η némelykor elidáltatik, min t Odyss. 
1 , 2 2 6 : είλαπιν' ήέ γάμος. «Dáridó vagy nász.» Odyss. XII, 2 3 5 : 
Ινθεν μέν γαρ Σκυλλ', έτέρωθε δέ δια Χάρυβδις. «Innen ugyan a 
Skylla, másfelől pedig a Charybdis.» 

νυ. Ez többször ugyanazt jelenti mint a simuló νυν és a νυν. 
Ilias XXIII , 485 : δεϋρο νυν. «Raj ta most.» 

άναυδος. Odyss. V, 4 5 6 : άπνευστος και άναυδος. «Lehelet nél-
kül és néma.» 

άορ. Ilias XI, 240: τόν δ' άορι πληξ' αυχένα. «Azt pedig a 
kardjával súj tot ta a nyakán.» 

ιός. Theognis 451. ν. του χροιης καθύπερθε μέλας ούχ άπτεται 
ιός. «Melynek felületét nem érint i fekete rozsda.» 

εδει. Odyss. VIII, 2 2 2 : δσσοι νυν βροτοι είσιν επί χθονί σΐτον 
εδοντες. «Valahány emberek vannak most a földön, a kik kenyeret 
esznek.» 

13—14. v. 

Κεϊσο, τύχη δολίη γάρ προς σέθεν υβριν εχεσκεν. 
Σήν στέγ' ίλασσομένου χάρμα τάφου κονίην. 

«Nyugodjál; mert a csalfa szerencse dölyffel viseltetett 
ellened. 

Az engesztelő sir öröme takar ja be porodat.» 
κεΐσο. Ilias XVIII, 178: μη δ' έτι κεϊσο. «Ne feküdjél (nyugod-

jál) többé.» 
(553) 
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δόλιος. Odyss. IV, 5 2 9 : δολίην έφράσσατο τέχνην. «Csalárd ter-
vet gondolt ki.» 

σεθέν = σοΰ. Ilias XVI, 5 3 9 : οϊ σέθενΙνεκα. «Α kik miattad.» 
έχεσκεν. Ilias V, 126: οίον έχεσκε Τοδεός. «Α minőt Tydeus 

viselt.» 
στέγ' = στέγη. Anthologia Palat . XII, 179, 1 4 : και στέξειν 

τάγαθόν ου δύναται. «Es nem képes a jót eltakarni.» 
ίλασσομένου. Az ióta az epikusoknál némelykor rövid. Ilias 

I, 100: τότε κέν μ ι ν ίλασσομενοι. «Akkor őt kiengesztelvén.» 
χάρμα. Ilias Χ, 193 : μή χάρμα γενώμεθα δύσμενέεσσιν. «Ne-

hogy az el lenségek örömére váljunk.» 
τάφος. Il ias XXIII, 619 ; Πατρόκλοιου τάφου μνήμ' εμμεναι. 

«Hogy Pa t rok lus sírjának emléke legyen.» 
κονίη. Ilias XII , 2 5 4 : ή ρ' ίθύς νηών κονίην φέρεν. «Mely egye-

nesen a ha jókhoz vitte a port.» 

15—16. v. 

ΙΙόσσα νέων στήθη έλπόντων γης καλά πλείστα, 
Κάββαλεν εν θ ' ώμως φύλοπις ή όλο ή. 

«Αζ i f j úk hány mellét, kik a földnek sok szépét reménylék, 
Súj to t t i t t vadul a vészes csata!» 
στήθος a szív székhelye. 
καλός, szép, jó. Homérná l az első α hosszú, de a többi köl-

tőknél rövid. Hesiod Munkák és Napok 63. ν. παρθενικής καλόν 
είδος. «Α szűziesnek szép alakja.» 

κάββαλεν = κατέβαλεν Ilias V, 343 : ή δέ μέγα ιάχουσα από εο 
κάββαλεν οίον. «Ο pedig nagyot kiáltva, ledobta magáról a fiát.» 

φύλοπις. Ilias V, 3 7 9 : ού γαρ έτι Τρώων και Αχαιών φύλοπις 
αίνή. «Mert még nincs a t rójaiak és acbseok kemény harcza.» 

17—18. v. 

Εν βίου ήρι καλώ νέοι όσσοι πρψ τάφον εύρον! 
Χάρματος ους πρφην κόλπος επήλ' απαλός. 

«Αζ élet szép tavaszán hány if jú talált korán s í r t ! 
Kiket rövid idővel ezelőtt az örömnek lágy öle ringata.» 
βίος. Odyss. XVIII, 254 : ει τόν έμόν βίον άμφιπολεύσι. «Ha az 

eletemet ol talmazná.» 
(574) 
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ήρι = εαρι. Homér Éueke Ceresre 455. ν. ήρος άεξομένου. 
«Nővén a tavasz.» 

πρψ, az epikusoknál πρώ·.. De Sophokl. Trachin. 631. ν. μή 
πρφ λέγοις άν. «Ne mondanád korán.» 

τάφος. Ilias XXIII, 619: Πατρόκλοιο τάφου μνημ εμμεναι. 
«Hogy legyen Patroklus sírjának emléke.» 

ευρον. Ilias XI, 473 : ευρον έπειτ Οδυσηα. «Megtalálták azután 
Odysseust.» 

χάρμα. Ilias III, ö l : δυσμενέσιν μεν χάρμα. «Az ellenségeknek 
ugyan öröm.» 

πρώην. Ilias XXIV, 500 : τον σύ πρψην κτείνας. «Ezt te minap 
(röviddel ezelőtt) megölvén.» 

κόλπος. Ilias II, 560 : βαθόν κατά κόλπον. «Α mély öbölben.» 
έπηλε, πάλλω-tól. Ilias, VI, 474: αυταρ ογ' öv φίλον υ ív ν έπεί 

κύσε πηλέ τε χερσίν. «De ő miután kedves fiát megcsókolta s kezein 
ringatta.» 

απαλός. Ilias III , 371: άπαλήν υπό δειρήν. «puha (lágy) 
nyaka alá.» 

19—20, v. 

Έ ν θ ' άπρεπώς κείνται μεμιασμένοι ε'ίφυες είδος 
Έσσυμένων ίππων χαλκοβατών υπ' όπλων. 

«Itt dísztelenül feküsznek elrutítva deli termetükön, 
Száguldó paripák ércztalpú patái alatt.» 
μεμιασμένοι, μιαινω-tól. Ilias XVI, 795 : μιάνθησαν δε εθειραι. 

«S bemocskoltattak a sörények.» Apollonius l lhod. Argonaut. 
IV, 716: μεμιασμένοι αιματι. «összerutitva vértől.» 

έσσυμένων, σεύω-tól. Ilias XVI, 9 : έσσυμένην καταρόκει. 
«Α rohanót visszatartja.» 

χαλκοβατής érczalapú, ércztalpú. Ilias XIV, 173: χαλκοβατές 
δώ. «Érczalapú ház.» 

Ε helyett ήλοπαγής-t is lehet használni. Jelentése szeggel erő-
sített. Manetho I = V, 149. ν. ου τέτατ' άνδροφόνος περί δούρασιν 
ήλοπαγής χείρ «kinek szeggel erősített (megvasalt) keze elterjed a 
férfiölő fa körül.» 

όπλων. Homér Éneke Hermesre 77. ν. άντία ποιήσας όπλάς τά; 
πρόσθεν όπεσθεν. «Ellenkezőknek fordítván a patákat , hogy az elöl-
sők hátulsók legyenek.» 

(555) 
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A vasszegü patákat vaslábak által is lehet fordítani, mivel 
Nonnus a Dionysiaka czímű epikai költeményében (29, 206) azt 
m o n d j a : σιδηροπόδων ίππων. A pentameter tehát így is l e h e t : 
Έσσυμένων ίππων νέρθε σιδηροπόδων. 

νέρθε = alatt. Uias XIV, 204 : γαίης νέρθε «a föld alatt.» 

21 22. ν. 

Ξανθοκόμαις πλοκάμοις των ή φίλη ούκέτι παίζει, 
πηξαν γάρ κείνους αίμα, προσοϋσα κόνις. 

«Szőkehajú fodraikkal nem játszik többé a kedves, 
Megmerevítette azokat vér, tapadó por.» 
ξανθοκόμης, vagy ξανθόκομος, vagy ξανθόθριξ vagy dórilag 

ξανθοκόμας. Theokrit. XVII, 103: ξαθοκόμας ΙΙτολεμαϊος, «szőke-
hajú Ptolemaius.» XVII, 1 : ξανθότριχι παρ' Μενελάψ, «a szőkehajú 
Menelansnál.» 

πλόκαμος. Ilias XIV, 176. πλοκάμους έπλεξε φαεινούς «fénylő 
fodrokat font.» 

παίζω. Odyss. VI, 100: σφαίρη έπαιζον. «labdával játszának.» 
πήξαν = έπηξαν, πήγνυμι-től. Uias XIV, 40 : πήξε δέ θυμόν εν! 

στήθεσσιν Αχαιών, «s megmerevítette az achseok melleiben a 
lelket.» 

προσοϋσα = jelen, ra j ta levő, rátapadó. Sophokles Ajax 
1079. ν. φ πρόσεστιν αισχύνη »akin van (a kihez tapad) a szégyen.» 
Aristophanes Felhők 587—588. ν. φασί γάρ δυσβουλίαν τηδε τή 
πόλει προσείναι, «mert azt mondják , hogy rossz tanácsadás tapad e 
városhoz.» 

κόνις. Ilias XIII, 335 : ήματι τω, ότε τε πλείστη κόνις άμφι κε-
λεύθους, «azon a napon, midőn legtöbb por van az utakon.» 

23—24. v. 

Στάσα φίλη καθ' όδόν στεφάνωφι νέιρ μένει αύτοις, 
Δείδιεν, έλπετ', άθρεΐ, φως εί δς έρχετ' έτι. 

«Α kedves állva az u ton ú j koszorúval hiába vár, 
Fél, remél, néz, jön-e még az ő bajnoka.» 
στάσα = állva. Uias XI, 622 ; στάντε ποτ! πνοίην παρά θΐν ' 

άλός, «állva a szellő felé a tenger partján.» XVII, 490 : τλαΐεν 
έναντίβιον στάντες μαχέσασθαι. «Mertek ellenébe állva harczolni.» 

στεφάνωφι = σύν στεφάνι«). Α φι sokszor = val, vei. Uias XVI, 
(556) 
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826 : λέων έδάμασσε βίηφιν, «az oroszlán legyőzte erővel.» Odyss. 
XTX, 472 : δακρυόφι πλήσθεν, «könyekkel megteltek. 

αύτως = hasztalanul, hiába. Ilias, XIII, 810. τίη δειδίσσεαι 
αυτως; «miért félsz hiába?» XVII, 143: ή σ' αυτως κλέος έσθλόν 
έχεις «bizony hiába van jó híred.» 

Λείδιεν-nek van jelen idői jelentése. Odyss. XVI, 306 : ösíóts 
θυμψ «fél a lelkében.» XVIII, 8 0 : εί τούτον δείδιας «ha ettől 
félsz.» 

έλπετ = έλπεται. Odyss. XXI, 157: νΰν μέν τις και έλπετ' évi 
φρεσίν «most valaki remél is a lelkében.» — άθρεΐ άθρέω-tól néz, 
lát, szemlél. Ilias XII, 390—391, XIV, 334 άθρήσειε = lássa, 
nézze.» Odyss. XII, 232, XIX, 378 : άθρησαι. — φως férfi, ba jnok . 
Homér φώς-nak nevezi Menelaust és Antilochot (Ilias V, 572), 
Agenort (II. XXI. 546), Herkulest (Odyss. XXI, 26). — εί (vájjon) 
rövid, ha az utána következő szó önhangzóval kezdődik, péld. II. 
VI, 367 : οι γάρ τ' οίδ', εί έτι σφιν υπότροπος Τξομαι αυτις «mert nem 
tudom, vájjon hazatérve visszajövök-e ismét nekik.» XXII, 4 1 0 : 
ώς εί απασα «mint ha az egész». 

δς = εός — övé; tehát φώς εός = a maga bajnoka. Odyss. 
X, 115: öv πόσιν «a maga férjét.» II. VI, 500 : φ évi οίκω «a maga 
házában.» έρχετ' = έρχεται. 

25—26. ν. 
Εί φόλλον σμαραγεΐ, μιν έρως ής έμμεν οΐει" 

Έστεν', όρά, φλέγει ώψ, κηρ στροβέον τ' άπορει. 
«Ha levél csörög, szerelme gyanít ja, hogy ő 
Piheg (nyög), néz, arcza ég, nyugtalankodó szive haboz.» 
σμαραγεΐ zörög, zördül, csörög. Ilias II, 463. σμαραγεΐ δέ τε 

λειμών «zördül pedig a rét.» 
μιν = τόν = αυτόν. Ilias I, 100 : τότε κίν μιν ίλασσομένοι πε-

πίθοιμεν, «akkor őt kiengesztelvén bizhatnánk.» 
ής = έής. 1. ος a 24-ik vershez, 
έμμεναι = είναι. Sokszor az epikusoknál, 
οίε ι = vél, gyanít, sejt, gondol. Ilias I, 207 : τόδε και τελέ-

εσθαι οΐω. «Εζ, gondolom, teljesülni is fog.» 
έστεν' = εστενε. Ilias XVIII, 3 3 : ό δ' έστενε κυδάλιμον κήρ. 

«Αζ pedig nagylelkű szivében nyögött.» 
στροβέον, στροβέω-tól. Aeschyl. Choephor. 1051 —1052. ν. 

(557) 
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τίνες σε δόςαι στροβοΰσιν; «minő vélemények nyugtalaní tanak 
téged ?» 

απορεί. Sophokl. Oedip. Ivir. 485. ν. οτι λέςω δ' άπορώ. «Mit 
mondjak , ar ra nézve habozok.» 

27—28. v. 

Ώ εσορα δέ μάτην πάλλουσαν τηλόσ' Ομίχλη ν, 
Ύστερέει ό φίλος, της φρένα δ' άλγε' ελεν. 

«Ah! de hiába nézi messzire a rezgő (lenge) ködöt, 
Késik a kedves, belsejét fá jdalom szállja meg.» 
εσορα = είσορφ. Odyss. XVI, 2 9 : ανδρών έσοράν ομιλον, «nézni 

a férfiak gyűlését.» 
πάλλοοσαν, πάλλω-tól. Sophokl. Oedip. Kir. 153. ν. δείματι 

πάλλων «félelemtől rezegvén.» 
τηλόσ' = τηλόσε. Ilias XXII, 4 0 6 — 4 0 7 : ερριψε τηλόσε «mesz-

szire dobta.» 
ομίχλη. Ilias I, 359 : άνέδυ πολιής άλος ήοτ' ομίχλη. «Felme-

rült az ősz tengerből, mint köd.» 
ύστερέει. Eur ipid . Phoeniss. 976. ν. ήν δ' υστέρησης «ha pedig 

késendel.» 
άλγε' = άλγε α. Ilias I, 2 : αλγε' ε'θηκεν «fájdalmakat oko-

zott.» 
ελεν, αίρέω-tól. Ilias V, 136: μιν τρις τόσσον ελεν μένος. «Ot 

háromszor annyi erő szállta meg.» 

29—30. v. 

Τοΰ δέ Μοχάτς δλεθρον τέλος είδε, και <ί>ς τέρεν άνθος 
Τήκεται ωραία κοόρη άναόδω άχει. 

«Végre lát ta Mohács vészét s mint gyönge virág 
Eped (emésztődik, hervad) n é m a keservtől a szép szűz.» 
τέρεν. Odyss. XX, 4 4 9 : τέρεν' άνθεα ποίης «a fűnek gyönge 

virágai.» 
τήκεται. Ilias III, 176: κλαίουσα τέτηκα «sírva epedtem.» 
Odyss. V, 396: δηρον τηκόμενος «régen hervadva», VIII , 

5 2 1 — 5 2 2 : 'Οδυσσεύς τήκετο «Odysseus epede» XIX, 263—264 : 
μηδέ θυμδν τήκε «ne is epeszd a lelket.» — κούρη (szűz); így ne-
vezi az Odyssea VI, 15) Nausikaát. — άναυδος 1. 11. ν. Odyss. X, 
378. ίσος άναόδψ «némához hasonló.» — αχος = bú, keserv, fáj -
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dalom. II. X, 145: τοΐον γάρ άχος βεβέηκεν Αχαιούς «mert ilyen fáj-
da lom szállta meg az achaeokat.» 

31—32. v. 

ΙΙαίζει υπερθε τάφου ψιθυρίζουσ' έσπερος αύρη, 
Φρουρέει ου δαίμων πίστιος ήκα κόνιν. 

«Játszik a sirja fölött suttogva az esti szellő, 
A hűség védistene őrzi csendesen a porát.» 
ψιθυρίζω. Theokrit, II, 141 : έψιθυρίσδομες άόύ. «Édesen su-

sogánk.» Attikailag εψιθυρίζομεν. 
αυρη. Homér Éneke Hermeshez 147. ν. αυρη όπωρίνη εναλέγ-

κιος, «őszi szellőhöz hasonló.» 
•εσπερος = esti. Ilias XXII, 316—317: αστήρ εσπερος «esti 

csillag.» 
φρουρέει. Euripid. Iíyklops. 690. ν. φρουρώ σώμ' "Οδυσσέως. 

«Őrzöm Odysseus testét.» 
ου = az ő, övé. Ha azonban, csakugyan a leányra vonatkoz-

nék, mint Kassai gondolja, akkor ου helyett ής-t kellene tenni. 
δαίμων. Hesiod Munkák és Napok 121 —122. ν. δαίμονες έπι-

χθόνιοι φύλακες θνητών ανθρώπων «Földi szellemek, a halandó em-
berek őrei.» 

πίστιος. Sophokl. Oedip. Kir. 611. ν. θνήσκει δί πίστις, «meg-
hal pedig a hűség.» 

ήκα. Ilias III, 155: ήκα προς αλλήλους ε'πεα πτερόεντ' άγόρευον. 
«Csöndesen (halkan) mondának egymáshoz szárnyas szavakat.» 

33—34. v. 

Πόσσοι άριστήες βίου άξιοι εις αιώνας 
Έ ν θ ' ευδουσ' άκλεές, σήμα δ' άπεστι τόπι;). 

«Mennyi nemes bajnok, századokig életreméltó, 
Alusznak itt dicstelenül s a helynek nincsen sírköve.» 
Az άριστεύς-ben foglaltatik a nemes is, bajnok is. «Vir honore 

et dignitate conspicuus, qui fortitudine, genere, opibus excellit.» 
( Ε beling: Lexicon Homericum.) 

Ilias VII, 159: ü | X S ü ) V δ 0 '.TTSjO Ιασιν άριστήες Παναχαιών. «Kö-
zületek, a kik a legnemesebb bajnokok az összes aclneok között.» 

άκλεές. Ilias VII, 100: ήμενοι άκλεές. «Dicstelenül ülve.» 
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3 5 - 3 6 . V. 
Καίπερ έλευθερίης πατρικής υπερ ήρωες ήσαν, 

Και ρηξηνορίη λοϋσαν ές αίμα δόρυ. 
«Habár az ősi szabadságért hősök valának 
É s sorokon való áttörés bátorságával vérbe fürösztették a 

fegyvert;» 
έλευθερίη nem fordul elő Homérnál , h a n e m csak ελεύθερος, 
πατρικός = ősi. Lásd II . fej. a 6-ik vershez. 
ήρωες-ban az ω némelykor az epikusoknál rövid. Odyss. VI, 

3 0 2 — 3 0 3 : δόμος Άλκινόοιο ήρωος αλλ'. «Alkinous hősnek a 
h á z a ; de.» 

ρηξηνορίη. Odyss. XIV, 216—217: εδοσαν ρηξηνορίην. «Adtak 
sorokon á t törő erőt.» 

λοϋσαν = έλουσαν. Odyss. XVII, 88 : τούς δ' έπεί ούν δμωαί 
λοϋσαν. «Miután ezeket a szolgálók megfürösztet ték. 

37—38. ν. 

Τοΐος που δέ κρατύς, χέρες δν χίλιαι μή εκεφνον; 
Έ ν νεκύων άγύρει μάρναται δφρα θάνη. 

«De hol olyan erős, kit ezer kéz meg nem öl t? 
A holtak halma között harczol, míglen meghal.» 
τοΐος. Ilias II, 4 8 2 : τοΐον άρ' Χτρείδην θήκε Ζεύς. Olyanná 

tette Zeus Atridest.» Ilias IV, 399 : τοΐος εην Τυδεύς. «Olyan vala 
Tydeus.» 

κρατύς. Ilias XIII , 181: κρατύς Αργειφόντης. «Erős Argos-
ölö.» 

επεφνον. Ilias XVI, 2 0 4 : του δή έταΐρον επεφνες. «Kinek társát 
már megölted.» 

μή. Ez némelykor az δς, öv névmásokkal ού helyett áll. 
άγύρει. Ilias XVI, 661 : κείμενον έν νεκύων άγύρει. «Fekvőt 

holtak ha lmaza között.» 
μάρναται. Ilias IV, 5 1 2 — 5 1 3 : ού μάν ούδ' Αχιλεύς μάρναται. 

«De Achilles sem harczol.» 
δφρα. Ilias I, 8 2 : δφρα τελεσση. «Míglen bevégzi.» 

39—40. ν. 

Ούκ έ'χει άχθυς ε'θων, χρεμέθων κνή, κόπτει έ κήλων, 
Λάκτισε, σείσε κάρη, φρίξε μακρήν λοφιήν. 
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«Hozzá szokva levén, nincs meg a terhe, nyihogva kapar, 
vág a mén, 

Rugdalt, rázta fejét, borzasítá hosszú sörényét.» 
άχθος. Odyss. IX, 233 : όβριμον άχθος. «Roppant teher.» 
έθων. Ilias XVI, 260 : εριδμαίνωσιν έθοντες. «Ingerlik, hozzá 

szokva levén.» 
χρεμέθων. Bianor az Anthologia Pa la t inában IX, 295. ν . μή 

θάμβει χρεμέθοντα. «Ne csodáld a nyihogót (nyerítőt).» 
κνή, κνάω-tól, kapar, vakar, dörzsöl, reszel, κνάει helyett, 

mert az άει kivételesen ή-ra változik. Ilias XI, 639: κνή τυρόν. 
«Túrót reszelt.» 

λάκτισε. Odyss. XVIII, 99 : λακτίζων ποσί γαΐαν. «Lábával 
rúgva a földet.» σείσε. Ilias XV, 321. το κάρη. Ilias Χ, 458: κάρη 
κονίησιν έμίχθη. «Feje porral vegyült.» 

φρίξε. Ilias XXIII , 599: οτε φρίσσουσιν άροοραι. «Midőn a 
földek borzasodnak.» 

λοφιήν. Homér csak a vadkan sertéjét nevezi így. Odyss. 
XIX, 4 4 6 : φρίξας λοφιήν. «Borzasítva a sertéjét.» De Aristoteles 
(Allatok története I, II, 3) a ló sörényét is, azt mondván, hogy né-
melyeknek sörényök van, mint a lónak, öszvérnek, bölénynek. 
"Οσα λοφιάν έχει, ώσπερ ίππος και όρεύς και βόνασος. 

κήλων (mén). Valószínűleg összefügg a κήλον szóval, mely 
Homérnál nyilat jelent. Ilias I, 5 3 : έννήμαρ μεν ανά στρατό ν φχετο 
κήλα θεοΐο. «Kilencz napig rohanának a seregen keresztül az 
i s tennyi la i .» A mén tehát nyílsebessége miatt kaphatta a κήλων 
nevet. Hesiodnál pedig a κήλον villámot, menmjkövet is jelent. 
Theogonia 706—708: σον δ' άνεμοι ένοσίν τε κόνιν θ ' άμα έσφαρά-
γιζον, βροντήν τε στεροπήν τε και αίθαλόεντα κεραυνον, κήλα Α ιό ς 
μεγάλο ιο. « S a szelek egyszersmind rengést, port, mennydörgést, 
villámot, tüzes mennykövet támasztanak, Zeus nyilait.» A mén t 
villámsebes tüzessége miatt is κήλων-nak nevezhették. Azért a 
κήλων tökéletesen fejezi ki a tüzmént. Egyébiránt κήλων legelőször 
Archiloch 96 ik töredékében fordul elő. 

41—42. v. 

Έσσοτ' άπ' ο'ικαδ' ιών, φράσε κήρ' έσθλοϊο άνακτος. 
Κλασθείση κραδίη κλαύσε γοώσα δάμαρ. 
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«Elrohan haza felé; jelenté vitéz ura halálát . 
S megtört szívvel sirat ta zokogva a neje.» 
έ'σσυτ' = έ'σσυτο. Odyss. XIX, 4-47—448: πρώτιστος 'Οδυσσεύς 

εσσυτ'. «Legelőször Odysseus rohan ta meg. 
οίκαδ' ίων. Odyss. II, 179. 
φράσε. Odyss. XI, 2 2 : ov φράσε Κίρκη. «Melyet Circe kije-

lentett.» 
κήρ' = κήρα. Ilias III, 3 6 0 : άλεύατο κηρα μέλαιναν. «Kike-

rül te a fekete halált.» 
έσθλοϊο. Ilias II, 366 : ήδ' ος κ' έσθλός. «Es a ki vitéz.» 
άναξ. Ilias II, 777 : άρματα άνάκτων. «Αζ urak kocsijai.» 

XXIII , 4 1 7 : δι δέ άνακτος υποδδείσαντες όμοκλήν. «Azok pedig fél-
vén az urok fenyegetésétől.» 

κλασθείση, κλάω-tól. Ilias XI, 584 : εκλάσθη δε δόναξ. «Eltört 
pedig a nád.» 

κραδίη. Ilias XIII, 4 4 2 : δόρυ δ' έν κραδίη έπεπήγει. «Α dárda 
pedig a szivében fúrva volt.» 

κλαύσε. Odyss. III, 260—261 : ουδέ κέ τις μιν κλαϋσεν. «S egy 
sem sirat ta őt. 

γοώσα. Ilias XVIII, 3 1 5 : Πάτροκλον γοώντες. «Patroklust 
siratva.» 

δάμαρ. Ilias XIV, 5 0 3 : ή ΙΙρομάχοιο δάμάρ. «Promach 
felesége.» 

43—44. ν. 

Δάκρυ πολύ μινόθει, θνήσκει δέ πόσιν μετά πιστόν, 
ΙΙδε δόμου κενεού λείψανα μούνα μένει. 

«Sűrű könyje apad, s hű férje u tán meghal, 
És az üres háznak egyedül romja i maradnak.» 
Δάκρυ. Ilias XXIV, 794 : θαλερϋν δε κατείβετο δάκρυ. «S bő 

köny omlott le.» 
μινύθει. II. XX, 242 : Ζευς άρετήν άνδρεσσιν οφέλλει τε μινόθει 

τε. «Zeus a férfiaknak szaporí t ja és kisebbíti az erényt.» A μινόθει 
μ-je előtt a rövid hangzó hosszúnak vétetik. 

θνήσκει. Odyss. XII, 2 2 . δτε τ' άλλοι άπαξ θνήσκουσ' άνθριοποι 
«midőn más emberek egyszer ha lnak meg» πόσις = férj . IL III , 
163 : δφρα ίδη πρότερόν τε πόσιν, «hogy előbbi férjedet is lásd.» 

ήδέ, számtalanszor a homéri költeményekben. — δόμος IL 
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VIII, 375 : οφρ' άν εγώ καταδΰσα Αιός δόμον «mig én bemenvén 
Zeus házába.» — κενεδς = üres. Odyss. Χ , 4 2 : οΐκαδε νεσσόμεθα 
κενεάς σύν χείρας έχοντες «üres kezekkel térünk haza.» — λείψανα 
Apoll. Rhod. Argonaut . II, 103 : λείψανα δαιτός. «Az ételek ma-
radékai.» μοδνος, II. XXIV, 4 5 3 : θύρην δ' έχε μοδνος επιβλής «az 
aj tó t pedig csak egy tolasz tartá.» — μένω sokszor a homéri köl-
teményekben. Egyes számban van a többes számú főnév semleges 
neme miatt . 

45—46. ν 

Αρδς, άνέμοισι τόσοις ή ύπέρβιος άντίον έστη, 
Ανθούσας θάπτει ωδ' έριποδσα λύγους. 

«Α tölgy, mely annyi szeleknek kevélyen ellenállt, 
Lezuhanva eltemeti így a viruló gallyakat.» 
άνεμος. Odyss. VI, 4 3 : άνέμοισι τίνασσε αι «szelektől ráz-

kódtatik.» 
ϋπέρβιος. Odyss. I , 368 : μνηστήρες ύπέρβιον ΰβριν έχοντες. 

«Α kérők kevély negéddel bírva.» 
έοτη. Ilias XX, 178—179: τί σύ τόσσον ομίλου πολλον επελθών 

έστης; «miért álltál meg, keresztül menvén a seregnek ennyi nagy 
teren'?» 

εριποϋσα. Ilias V, 357 : ή δέ γνύξ έριποδσω, «az pedig térdre 
esvén.» 

άνθέω. Homér éneke Hermesre 87. ν. τον δέ γέρων ένόησε δέ-
μων ανθούσαν άλωήν «azt pedig észrevette az öreg, virágzó kertet 
építve.» 

λύγος. Odyss. X, 166: εγώ πααάμην ρώπάς τε λύγους τε. «En 
leszaggattam csalitot is gallyakat is.» 

47—48. v. 
Τώς πόσοι έσθλοί όλοντ', οίον όλβιος εύρε δ' άεθλον 

"Όντινα νικώσιν, του άμα τ' άστρον έδυ. 
«Hány bajnok veszett el (halt meg) így! de csak a boldog 

szokta meglelni a ju ta lmat . 
«A kit legyőznek, annak letűnik együtt a csillaga.» 
τώς = így. II. II, 330 : κείνος τώς άγόρενε «ő így beszélt.» — 

ολοντο = elvesztek, meghal tak. II. XI, 6 9 3 : oí δ' άλλοι πάντες 
όλοντο. — οίον = csak. Az οι rövidnek vétetik, mint II. XIII, 2 7 5 : 
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οίδ' άρετήν οίο; έσσι «tudom, milyen vagy az erényre nézve.» οίον 
mint csak, IL II, 486: ήμεΐς δέ κλέος οίον άκούομεν «mi pedig csak 
a hírt halljuk.» — ολβιος = boldog. Odyss. XI, 450, XIX, 75. 

sóps = megtalálta, aoristus gnomicus a jelen idő helyett, 
άεθλον = jutalom, főleg harczi ju ta lom. II. XXIII, 551: 

μείζον άεθλον «nagyobb jutalmat.» — νικώσι, II. XVI. μάχη νικών-
τες Αχαιούς. «Csatában legyőzvén az achieokat.» 

άστρον «Ut αστήρ pro άστρον, sic etiam, et quidem frequen-
tius άστρον pro αστήρ ponitur.» Henric. Stephan. Thesaurus 
graecse linguse.) 

έ'δυ, aoristus gnomicus. Ilias. XVIII, 241 : ήέλιος μεν έ'δο. 
«Α nap letűnt.» 

49—50. ν. 

Ώδε τεφρώθησαν χθαμαλφ βροόεντ' ενί βόθρφ. 
Των νύξ λησμοσύνης οιίνομα άμφιέπει. 

«így lettek hamuvá alacsony mohos gödörben, 
Nevöket a feledékenység éje veszi körül.» 
τεφρώθησαν = elhamvadtak, hamuvá lettek. Nicander Ale-

xipharmaca 534. ν. σύν δέ καϊ σίνηρήν φλογιή τρύγα τεφρώσαιο «8 
a borseprőt tűzzel hamüvá tennéd.»-— Χθαμαλός (alacsony). Odyss. 
XII, 101 : τον δ'ετερον σκόπελον χθαμαλώτερον όψει «a másik szirtet 
pedig alacsonyabbnak fogod látni.» 

βρυόεις, βρυόεσσα, βροόεν (mohos) Nicander Theriaca 208 : 
άρπάξας βροόεντος ε'σω ποταμοϊο κόλισσεν «megragadván, a mohos 
folyón belől hengerítette.» — βόθρψ, Homér Éneke Hermesre 112. 
ν. ένί βόθρφ «gödörben.» II. XVII, 5 8 : βόθρου τ' έξέστρεψε «a 
gödörből kiforgatta.» — οιίνομα Odyss. VI, 194: έρεω δε τοι οϋνομα 
λαών «8 megmondom pedig neked a polgárok nevét.» — 11. X, 
251 : νύξ άνεται «az éj siet.» — Hesiod Theogomia 55. ν. λησμοσύ-
νην τε κακών «és a ba jok feledékenységét» — IL XVI, 124: ως 
τήν μέν πρόμνην πΰρ άμφεπεν, «így körülvevé a tűz a balkányt.» 

51—52. v. 

Κείμενος έν ποίη συρίζων πώϋ νέμ' οόρος, 
Ούδ' οίδ' ού ήριος παύετ' έ'νερθε κόνις. 

«Α gyepen fekvő pásztor fütyörészve legelteti a nyáját, 
Nem is tudja, melyik hősnek a pora nyugszik alatta.» 
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κείμενος Odyss. XVII, 291 : άν δέ κύων κεφαλήν τε και οίίατα 
κείμενος έσχεν «a fekvő kutya pedig felütötte fejét és füleit.» — 
II. XIV, 347 : τοΐσι δ' υπό χθων δια φύεν νεοθηλέα ποίην «alattuk 
pedig a szent föld újvi rulásu füvet növesztett.» Odyss. IX, 233 : 
επήλθε νέμων «legeltetve jött.» Oppian a vadászatról 375. v. 
βουκολίων ούροι «marhacsordák őrei», azaz : pásztorai. — II. III , 
198: έϊων μέγα πώΰ « juhoknak nagy nyája.» — Orphicus Töredék. 
XXVIII , 14: πνεύμασι συρίζων «szelekkel fütyölvén.» — ήρως = 
ήρωος, Odyss. VI, 3 0 2 — 3 0 3 : Άλκινόσιο ήρωος «hős Alciousnak.» 
ήρωος itt leDgedinek, t ehát az ω rövidnek van véve; azért több 
codexben ήρως áll helyette. Tehát a pentameter így is l ehe t : ούδ' 
οΐδ' ήρωος εί παόετ' ενεριθε κόνις. «Nem is tudja, vájjon nyugszik-e 
alat ta valamely hősnek a pora.» 

53—54. v. 

Λάθρη όμως πάσχει, λυγρ' ήχεΐ χείλε' άοιδήν, 
Ηρώων εϊδωλ' εμπνέει ήκα έοϊ. 

«TitkoD szenved (eped) mégis, dalt zengnek szomorú a jka i ; 
Hősök árnyképei csöndesen lehelnek reá.» 
λάθρη Ilias II, 5 1 5 : ó δέ oí παρελέξατο λάθρη «az pedig tit-

kon vele feküdt.» 
πάσχω. Odyss. VII, 152: δηθά πήματα πάσχω. «Sokáig szen-

vedek csapásokat.» 
άοιδή. Odyss. I, 340—341 : άποπαύε άοιδής. «Hagyj föl az 

énekkel.» 
ήχεΐ. Hesiod Theogonia 42. ν. ήχεΐ δέ κάρη νιφόεντος 'Ολύμ-

που. «Hangzik a havas Olymp csúcsa.» 
χείλεα. Ilias XXII, 495 : χείλεα μέν έδίην'. «Ajkait megnedve-

síti ugyan.» 
εμπνέει. Odyss. XIX, 138: φάρος μέν μοι πρώτον ενέπνευσε 

φρεσί δαίμων. «Ruhát ugyanis súgott először nekem az eszembe 
valamely istenség.» 

έοϊ = αύτώ. 
A pentameter második felét úgy is lehet fordí tani : 
έ'νθεον ήκ έ τιθεΐ. 
έ'νθεος nem homéri szó: de Aeschyl. Heten Théba ell. 497. 

ν. ενθεος νΑρει. «Arestöl ihletve.» 
i = αυτόν. Ilias I, 136 : ούδ' άναθηλήσει, περί γάρ ρά έ χαλ-
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κός έλεψεν. «Nem is fog ú j r a felvirágozni, mert azt körülnyeste 
ζ érez. 

τιθεϊ. Ilias XIII , 722 : άλλη) δ' έν στήθεσσι τιθεϊ νόον εύρύοπα 
Ζεύς. «Másnak pedig a mellébe eszet tesz a messzebangzó Zeus.» 

55—56. ν. 

Έν πεδί(ι) τούτω μάλα πενθών στείχει όδίτης, 
Μερμηρίζει δτ' ουκ' εμπεδος αίσα βροτών. 

«Ε harez téren nagyon búsulva ballag az utas , 
Elgondolkodik, hogy nem állandó az emberek sorsa.» 
μάλα (nagyon, fölöttekép mélyen) százszor fordul elö a 

homéri köl teményekben. 
πενθών πενθέω-tól. II. XIX, 225 : γαστέρι δ' οδπως έστι νέκυν 

πένθησα ι «Hassal (böjttel) semmikép sem szabad gyászolni holtat.» 
στείχει, Odyss. VII, 7 2 : δτε στείχησ' ανά άστυ «midőn a 

városban járkál.» 
όδίτης. Odyss. VII, 204: εί δ' άρα τις και μοϋνος ιών ξϋμ-

βληται όδίτης «lia pedig valamely utas, bár egyedül is megy, talál-
kozik velők.« 

μερμηρίζει. II. II, 3 — 4 δλλ' δγε μερμήριζε κατά φρένα, «de ö 
elgondolkodék az eszében.» 

δτ' = δτι (hogy) II. V, 331 : γιγνώσκων δτ' άναλκις εην θεός, 
«tudván, hogy az is tennő harcziatlan.» 

εμπεδος. Ilias XVII, 434 : ώστε στήλη μένει εμπεδος. «Mint az 
oszlop á l landó marad.» 

αίσα. Ilias XXIV, 2 2 4 : εί δέ μοι αίσα. «Ha pedig nekem 
a sors.» 

βροτών. Ilias II, 248 : ού γάρ εγώ σέο φημϊ χερειότερον βροτόν 
άλλον. «Mert én azt gondolom, hogy nincs más si lányabb ember 
mint te.» 

57—58. v. 
Ά θ ρ ε ΐ , σκυδμαίνει, προβέβηκε κατ' όμματα πήςας, 

Ρηγνόμεν' ήδέ νοεί ελκεα έν κραδίη. 
«Néz, elkomorul , előre halad, lesütve szemeit, s feltört sebeit 

érzi szívében.» 
σκυδμαίνω = haragszom, szomorú arczú vagyok. II. XXIV, 

5 9 2 : μή μοι σκυδμαινέμεν «ne haragudjál (ne nézz komor arczczal) 
reám.» 
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προβέβηκε; előre halad II. XXIII, 890 : δσον προβέβηκες απάν-
των «mennyire haladsz előre mindnyájok fölött.» Est vis praescn-
tis. (Ebeling: Lexicon Homericum προβαίκο alatt). 

όμματα πήξας. II. III, 217: κατά χθονός όμματα πήξας «a 
földre sütvén szemeit.» 

ρηγνύμενα. II. IV, 425: χέραφ ρηγνύμενον «a parton meg-
töretvén.» 

νοεί, mintegy 180-szor fordul elő Homérnál , mind szellemi, 
mind testi érzés értelmében. 

έλκεα. II. VIII, 405 : ελκε' άπαλθήσεσθον «meggyógyultak 
a sebek.» 

59—60. v. 
Εσπέρου ή άκτίς στέγει υδωρ πέπλω άϋτμής, 

Ώ ς κε καλύπτοι, δπιος όμματα μή τό Ιο η. 
«Hol az est sugara fedi a vizet (árt, ért) a gőz fátyolával, 
Mintha takargatná, hogy szemeid ne lássák.» 
ή = hol. Ilias XII, 389: ή ρ'Ι'δε βραχίονα. «Hol a kart látta.» 
πέπλος. Ilias XXIV, 796: πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες. 

«Bíboros fátyolokkal betakarván.» 
άΰτμή. Ilias XIV, 174: ές γα táv τε και ούρανον Τκετ αϋτμή. 

«Α földre és égre érkezik a gőz.» 
ώς κε = ώς αν. 

61—62. ν. 
Τή Λοδοβΐκος, αναξ αίνής μοίρας, κακά πάσχεν 

Χαλκοχιτών: βαρεί νέρθε κέλητι πεσών. 
«Ott Lajos, a rettentő sorsú király, kínlódék, 
Nehéz érczpánczélos paripájával alásülyedvén.» 
Τή. Ilias V, 750: Τή ρα έχον ίππους. «Ott hajták tehát a 

lovakat.» 
αίνή. Ilias V, 409 : έκ πολέμου και αίνής δηϊοτήτος. «Háború-

ból és ret tentő harczból.» 
μοίρα. Ilias XX, 336: μή και υπέρ μοϊραν δόμον Άϊδος είσα-

φίκηαι. «Nehogy a sors ellenére is az alvilág házába érkezzél.» 
χαλκοχιτών. Ilias I, 371 : ήλθε θοάς επί νήας 'Αχαιών χαλ-

κοχιτώνων. «Jött az érczpánczélos achaeok gyors hajóihoz.» 
νέρθε. Ilias XIV, 204: γαίηςνέρθε καθείσε. «Α föld alá dobta.» 
κέλης. Equus dcsullorius (Ebeling: Lexicon Homericum). 
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Odyss. V, 371 : κεληθ' ως ιππον έλαύνων. «Mint fut tató lovat hajtva.« 
Aristophan. Béke 900. ν. ίνα δή κέλης κέλητα παρακέλητιεΐ. «Hol 
paripa paripát fog megelőzni.» 

63—64. v. 

Μάψ έρεγει την χειρ', ουκ Ιστι γαρ όστις άρήγη, 
Κάππεσον ήρωες, σχέτλιον ούτι λύει. 

«Hasztalanul nyúj t ja ki kezét, mert nincs, a ki segítse; 
Elhulltak a ba jnokai ; semmi sem oldja fel a szegényt.» 
μάψ. Ilias II, 120: μάψ ούτω. «Hasztalanul így.» 
όρέγει. Ilias XV, 371 : χειρ όρέγων εις ούρανόν. «Kezét ki-

nyúj tva az ég felé.» 
άρήγη. Ilias I, 77: έπεσιν και χερσϊν άρήξειν. «Szavakkal és 

kezekkel segíteni.» 
παππεσον = κατέπεσον. Ilias XII, 23 : κάππεσον έν κονίη. «Es 

lehullottak a porban.» 
σχέτλιος. Ilias XVIII, 12—13: τέθνηκε σχέτλιος. «Meghalt a 

szegény.» 
λύω-nak o-ja csak az aoris tusban és jövőben hosszú, máskor 

mindig rövid. 

65—66. v. 

Βένθεα χάσκουσιν, χρυσέος θώρηξ γίνετ' αγρούς, 
Σώμα κατακλασθέν κύμα, φαι' ιλύς έχει, 

«Α mélység tátog, az aranyos pánczél fakó lesz ; 
Az összetört testet a hul lám és barna iszap tart ja (körülfogja.)» 
βένθεα, βένθος többese. Homér éneke Ceresre 38. ν. βένθεα 

πόντου. «A tenger mélysége.» 
χάσκουσιν. Solon Tanácsadásai (ύποθήκαι) 36. ν. χάσκοντες 

κούφοις έλπίσι τερπόμεθα. «Tátogva üres reményekben gyönyör-
ködünk.» 

A semleges nemű többes számmal nem jár mindig az ige 
egyes száma. Ilias XI, 310 : άμήχανα έργα γένοντο. «Iszonyú dol-
gok történtek volna.» 

χρυσεος-ban az εο egy szótagot képez, mint Ilias IV, 3 : χρυ-
σεοις δεπάεσσι, «arany serlegekben.» 

κατακλασθέν. Odyss. X, 496 : εμοί γε κατεκλάσθη φίλον ήτορ, 
«nekem megtört a szivem.» 
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άχρους. Nicander Theriaca, 369. ν. και τόθ' δγ' έν χέρσω τελέ-
>θει ψαφαρός τε και άχρους «s akkor ő a szárazon van piszkosan 
és fakón.» 

φαι' = φαιά, φαιή = ba rna , sötétszinű, szürke. Anthologia 
Pala t . VI, 2 8 4 : τήν φαιάν ειργάσατο χλανίδα. «Elkészítette a b a r n a 
finom köpenyt.» 

'ιλύς. Ilias XXI, 3 1 8 : κείσεθ' υπ' ιλύος κεκαλυμμένα. «Αζ 
iszaptól betakartatva fognak feküdni.« Az υ a nominat ivusban rö-
vid, de Homér a genitivusban hosszúnak használta. 

67—68. v. 

Ώδε θανεϊν χαλεπον, χαρίεις, βίος φχετο τώς σεϋ, 
Δήν σή κηρί έδϋ ήλιος Ουγγαρίας. 

«így meghalni kínos, kedves! Eleted így tün t el, 
Sokára leszállt haláloddal Magyarország napja.» 
φχετο. Ilias XXIII, 100—101 : ψυχή δε φχετο «a lélek pedig 

elszállt.» 
τώς = így. Ilias II, 3 3 0 : κείνος τώς άγύρευε «amaz így szó-

nokolt.» 
δήν. Ilias 1,416: ουτι μάλα δήν «nem is nagyon sokáig (sokára).» 
ήλιος. Az epikusoknál többnyire ήέλιος. De Homér Éneke a 

Napra 1. ν . : ήλιον υμνεϊν άρχεο «kezd énekelni a Napot.» 

69—70. v. 

Ί ΐ σ θ α νέος, μή ιδών βερεθρον δεινώς άπέτισας, 
Ειρήνη πεοί σήν πνεϊ' έν όπνφ κονίην. 

«Ifjú valál, nem látván az örvényt, szörnyen lakoltál, 
A béke leheljen alvásodban poraid körül.» 
πνεϊ' = πνείη. Odyss. IV, 3 6 0 — 3 6 1 : ούροι πνείοντες «lehelő 

(lengedező) szellők.» 

71—72. ν. 

Ώ τόδε παν ή έ'ρις τε καϊ ο φθόνος ώμος εθηκεν, 
Άμμιν όμοφροσύνη ρήγνυτο, πίπτε μένος. 

«Oh ! mind ezt a viszály s durva irigység okozá, 
Nekünk eltört az egyetértésünk, hanyat lók az erőnk.» 
έ'ρις. Ilias XVIII, 107 : ώς ε'ρις εκ τε θεών ε'κ τ' άνδρώπων άπό-

λοιτο. «Vajha a viszály az is teneknél is, embereknél is elpusztulna.« 
(5«9) 
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φθόνος nem fordul elő az epikusoknál, hanem csak φθονεϊν. 
De P indar I s thm. VI, 38 (VII, 55 ) ; δ δ' αθανάτων φθόνος. «Α hal-
hata t lanok irigysége.« 

έθηκεν. Ilias I, 2 : ή μυρί' Άχαιο ϊς άλγε' έθηκε. «Mely szám-
talan j a j t okozott az achaeoknak.» 

άμμιν. Ilias VII, 76 : Ζεύς δ' άμμ' έπιμάρτυρος έστω. «Zeus 
legyen n e k ü n k a tanunk.» 

δμοφροσύνη. Odyss. VI, 181 : όμοφροσόνην όπάσειαν. «Egyetér-
tést ad janak .» 

ρήγνυτο. Ilias XVIII , 66 — 67 : κϋμα θαλάσσης ρήγνυτο. «Α ten-
ger hu l l áma megtört.» 

πίπτε = έπιπτε. Odyss. XXIV, 5 3 5 : επί χθονί πίπτε. «Α földre 
esett.» 

μένος. Odyss. I, 320—321 : τω δ' ένί θυμώ,θήκε μένος. «En-
nek a lelkébe pedig erőt tett.» 

73—74. v. 

Ή τήκουσα πέδη τώς πατρίδι ορφανή ήλθεν. 
Ουκ, ου δήϊος, ής πλήξε το έλκος υιός. 

«Α sorvasztó bilincs így jött az árva hazára. 
Nem, nem az ellenség, az ő fia vágta a sebet.» 
πέδη. Ilias XIII, 3 6 : άμφί δέ ποσσί πέδας έβαλε. «Α lábak 

körül pedig békókat vetett.» 
ορφανός. Odyss. XX, 6 8 : έρφαναί έν μεγάροισι. «Árvák a 

palotában.» 
δήϊος. Ilias IX, 7 6 : δήϊοι έγγύθι νηών. «Ellenségek közel a 

hajókhoz.» 
πλήξε. Odyss. X, 161 — 1 6 2 : τον δ' εγώ πλήξα. «Azt pedig én 

ütöttem.» 
υιός. Az υι némelykor rövid. Ilias VI, 130 : ουδέ γαρ ουδέ 

Αρύαντος υιός, κρατερός Αυκόυργος. «Mert még Dryas fia sem, a 
ha ta lmas Lykurg.« XVII, 5 7 5 : έσκε δ' ένί Τρώεσσι Ποδής, υιός 
Ηετίωνος. «Vala pedig a t rójaiak között Podes, Eetion fia.» 

75—76. v. 

Μνήματος αί' όλοοΰ πόσσης πέλες αρχή ανάγκης ! 
Τυφόντων αγρών κίονες οίδ' άνιοι. 
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«Gyászos emlék földe ! Mennyi inség kezdete lettél! 
A párolgó mezők bánatos oszlopai ezek.» 
cd' = α ί α . Odyss .XXIX,509: πάσαν' έπ' αιαν. «Az egész földön.» 
μνήμα. Odyss. XV, 126: μνήμ' Ελένης χειρών. «Heléna 

kezeinek emléke.» 
πέλες. Odyss. XIX, 192: δεκάτη πέλεν ηώς. «Α tizedik haj-

nal vala.» 
αρχή. I l ias XI, 604 : κακού οί πέλεν αρχή. «Αζ ő ba jának 

vala kezdete (kútfeje). 
άνάγκη. Ilias VI, 4 5 8 : κρατερή δ' έπικείσετ' ανάγκη. «S ha-

ta lmas szükség (szörnyű inség) fog nehezedni. 
τοφόντων. Apollon. l ihod. Argonaut . II , 134 : καπνώ τυφόμε-

ναι πέτρης έκάς αί'σσουσιν. «Füsttel a sziklából kipárolgattatva 
messze repülnek.» 

αγρών. Il ias XXIII, 832 : πίονες αγροί. «Kövér mezők.» 
κίονες. Odyss. XIX, 3 8 : και κίονες ύψόσ' έχοντες. «Es ma-

gasra tartó (nyúló) oszlopok.» 
aviot. Aeschyl. Persák 255. ν. ανι' άνια κακά. «Szomorú, 

szomorú bajok.» Az első ióta rövid. 

77—78. v. 
Ώ ς μέγας ήν Σολιμάν, δβριν Βοόδης πάθον άκραι. 

Πέρα' ώμος, τόσσας δ' είς έριδας πέσομεν. 
«Α mint nagygyá lett Szolimán, gőgét szenvedték Buda ormai , 
Kegyetlenül dúlt s annyi viszályba esénk.» 
ακραι. Odyss. VIII, 508 : έρύσαντας έπ' άκρας. «Fölhúzván az 

ormokra.» 
πέρσ' = έπερσε. Ilias XI, 625 : οτε πέρσεν Άχιλλεός. «Midőn 

Achilles dúlt.» 

79—80. ν. 

"Οσα' έμαράνθησαν κούραι ψωλού χερί ληστού ! 
"Εννεον έν ξανθή) Ίστριο άλόντες όσοι! 

«Hány szűz hervadt el buja rabló kezei a la t t ! 
H á n y rab úszott a szőke Dunán!» 
όσα' = όσσαι. 
έμαράνθησαν, μαραίνομαιΤίό1: Ilias IX, 212 : φλόξ έμαράνθη 

«a láng elhervadt, azaz, elaludt.» 
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κούρη = leány, szűz. Ilias II, 872: ήότε κούρη «mint vala-
mely leány.» 

ψωλός = körülmetélt, buja . Aristophan. Plut. 267. ν. οίμαι 
και ψωλόν αυτόν είναι. «Gondolom, hogy ő buja is.» 

ληστοΰ. Homérnál ληϊστοΰ. De Sophokl. Oedip. Kir. 535. v. 
ληστής έμής τυραννίδας «az én ura lmam rablója.» 

έννεον, νέω-tól (úszom). Ody&s. XXI, 11 : έννεον ένθα και ένθα 
«ide és oda uszának.» 

"Ιστρος = Duna. Hesiod. Theogonia 339. ν. "Ιστρον καλλιρέ-
εθρον. «Α szépfolyásu Istert.» 

άλόντες, άλίσκομαι-tól. II. II, 37 4 : χερσίν υφ' ήμετέρησιν άλ-
οϋσα τε περθομένη τε «kezeink által elfogott s földúlt.» De urbibus 
quie expugnantur, de hominibus qui in pugna superantur vei occi-
duntur . (Ebeling: Lexicon Homericum). Ii. V, 387: άψΐσι λίνοιο 
άλόντε «lenkötelekkel fogságba kerülvén.» Itt némelyek λίνοιο 
helyett λίνου-t olvasnak s ekkor az άλόντε-ban az α hosszú volna. 
De az Uiasban ez az α ennek a szónak minden alakjában rövid. 

81—82. v. 
Κτήμα δέ ουκέτ' έην, ςεΐνος πέλεν οίκοι ό Ούγγρος, 

Μηνίσκος πύργοις εύχετ' έπι πτολίων. 
«Birtok nem vala t öbbé ; idegen volt otthon a magyar; 
A félhold kérkedett a városok tornyain.» 
κτήμα. Odyss. XV, 119: μη σεΰ κτήμα φέρηται. «Nehogy bir-

tokod elvétessék.» 
ούκέτ' = ούκέτι. Ilias II, 2 3 5 : Άχαΐδες ουκέτ' Αχαιοί. «Achaei 

nők s nem többé achaeok.» 
ςεϊνος. Uias IV, 377 : ξεΐνος αμ' άντιθέφ ΙΙολονείκεϊ. «Idegen 

az istenhasonló Polynikessel.» 
μηνίσκος. «Species lunae nondum completm.» (Henric. Ste-

phan. Thesaurus graecae linguse). Az Anthologia Pala t inában 
(V, 271, 5) a félhold neve αυςοσέληνον. Ezt Dübner holdtöltének 
t a r t j a ; de hibásan, mert holdtöltének a neve volt πανσέληνον, vagy 
πανσέληνος, vagy csak σελήνη, μήνη. Ebből következtethetjük, 
hogy a mai ήμισέληνον és ημισέληνος már az ó-korban is lehetett 
szokásban. 

πύργος. Uias XV, 737: πόλις πύργοις άραρυΐα. «Tornyokkal 
vedett város.» 
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πτολίων. Ilias XI, 181 : υπό πτόλιν. «Α városhoz közel.» XXII, 
118: δσσα πτόλις ήδε κέκευθεν. «Α mennyit ez a város elrejtett.» 

83—84. v. 
Λ ψ, Ιδέαι χαλεπαΐ, σκότεος τ' είδωλα και ύμμες ! 

Ήμαρ έλαμψε νέον, δεινά τοσαϋτα μέτα. 
«Vissza! (Hátra, el) komoly látszatok s ti is sötétség képei; 
Új nap fénylett annyi veszélyek után.» 
άψ. Ilias I, 220: άψ δ' ές κουλεόν ώσε μέγα ξίφος. «S vissza 

a hüvelybe taszítá nagy kardját.» 
ίδέαι. Theogais 128. ν. πολλάκι γάρ γνώμην έξαπατώσ' ίδέαι. 

«Mert gyakran az eszet megcsalják a látszatok.» 
σκότος. Odyss. XIX, 389: πυτί δέ σκότος έτραπετ' αίψα. «Rög-

tön a sötétség felé fordult.» 
ε'ίδωλον. Ilias V, 349—350 : ε'ίδωλον τεϋξε Αινεία ί'κελον. 

«Aenaeashoz hasonlító képet készített.» 
ύμμες. Ilias I, 335: ούτι μοι ύμμες έπαίτιοι. «Semmikép sem 

vagytok ti vétkesek.» 
ήμαρ. Ilias VI, 4 4 8 : έσσεται ήμαρ. «Lesz nap.» 

85—86. v. 
Βοΰδα καϊ Ούγγρος έτ! έστ', ό παρήλθε, νόν άμμε διδάσκη. 

Ιΐατρίδι κήη, έΰς τ' δμμασι λεϋσσε πρόσω. 
«Buda és magyar létezik még; a mi elmúlt, taní tson most 

minke t ; 
Égj a honért s erősen (bizton, bátran) nézz szemeiddel előre.» 
έστ' = εστί, είμί-től. «Sum, existo, vivo, vigeo.» (Ebeling 

Lexicon Homericum). Ilias V, 267 : οσσοι έασιν υπ' ήώ τ' ήελιόν τε. 
«Valahányan élnek (léteznek, vannak) a hajnal és nap alatt.» 

παρήλθε. Odyss. V, 429 : εϊως μέγα κϋμα παρήλθε. «Míglen 
a nagy hullám elmúlt.» 

άμμε. Ilias I, 59 : άμμε παλιμπλαγχθέντας ύ'ιωι. «Gondolom, 
hogy mi ismét kóborolva.» 

διδάσκη. Odyss. VIII, 488 : σέ γε Μοϋσ' έδίδαξε. «Téged a 
Múzsa tanított.» 

κήη, καίομαι-tól a kapcsolómód második személye. Ilias VII, 
377 : κήομεν a cselekvő ige kapcsolómódjának többes számú első 

(573) 
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személye. Tehát a középige kapcsolómódjának egyes számú l-ső 
szem. κήωμαι, 2-ik szem. κήη. 

A lelki ál lapotra vonatkozó égés, lángolás, azt a főnevet, a 
melyért ég, lángol, a dativban kívánja. 

έΐ>ς. Ilias XVII, 491 : έυς παις Άγχίσαο. «Ancliises erős fia.» 
Λεϋσσε. Ilias V, 771: Odyss. XXIII, 124: αυτός ταϋτά γε λεϋσσε. 

«Nézd magad ezeket.» 
πρόσω. Ilias XVII, 598 : βλήτο γαρ ώμοι/ δουρί, πρόσω τετραμ-

μένος αίεί. «Mert a vállán sújtatott a dárdával, mindig előre for-
dulva. » 

íme itt is az ióta rövid marad, jóllehet πρ következik utána. 
Bizton nézzen előre szemünk, véleményem szerint tulajdonké-

pen ezt jelenti : bizton reméljünk a jövőben. Azért a pentameter 
2-ik felét így is lehet fordí tani : ελπεο έσσόμενα. «Remélj a jövő-
ben.» Ilias XX. 200—201 : μή έλπεο δειδίξεσθαι. «Ne reméld; 
hogy megijeszted.» έ'λπομαι-tól. 

έσσόμενα. Ilias I, 70 : δς ήδη τά τ' έόντα τά τ' έσσόμενα πρό 
τ' έόντα. «Α ki ismerte a jelent, jövőt és multat .» 

87—88. v. 
βάλλε σύ δ', ειρήνης, τόπε λυγρέ, φίλω έν! κόλπω, 

Τοϋ μεγάλου γένεος τόμβε παλαιέ, Μοχάτς. 
«Te pedig virulj , gyászos tér, a béke kedves ölében, 
A nagy nemzetnek hajdani sírja, Mohács.» 
θάλλε. Homéri Ének Ceresre 401—402. ν. όππότε δ' άνθεσι 

γαϊ' εύώδεσιν θάλλει. «Midőn pedig a föld illatos virágokkal virul.» 
φίλος. = kedves, nyájas, jóakaratú, kegyes. Számtalanszor 

Homérnál s a többi epikusoknál és alagyásoknál. 
παλαιός. Ilias VI, 215: ξεΐνος πατρώϊός έσσι παλαιός. «Régi, 

(hajdani , atyai, ősi) vendégem vagy. 
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28 1. 15 kr. — IX. szám. Az ikes-es igékről. Barna Ferdinand 1. tagtól. 18 57. 
32 1. 15 kr. — X. szám. A nyelvújításról. Szarvas Gábor 1. tagtól. 1875. 25 1. 15 kr. 
(1873—1875.) 

V. k . I. szám. Nyelvészko<lő hajlamok a magyar népnél. Barna Ferdinand lev. 
tagtól. 1875. 4i)l. 25 kr. — I I . sz. A neo-ós palaeologia ügyében. Brassai Sámuel r. 
tagtól. 1875.48 1. 30 kr. — III . szám. A hangsúlyról a magyar nyelvben. Barna 
Ferdinánd lev. tagtól. 1875. 48 1. 30 kr. — IV. szám. Brassai és' a nyelvújítás. 
Ballagi Mór r. tagtól. 1876. 22 1. 15 kr. — V. szám. Emlékbeszéd Kriza János 1. t. 
felett Szász Károly 1. tagtól. 1876. 40 1. 25 kr. — VI. szám. Művészet és nem-
zetiség. Bartalus István 1. tagtól. 1876. 35 1. 20 kr. VII. szám. Aeschylos. Télfy 
Ivan lev. tagtól. 1876. 141 1. 80 kr. — VIII. szám. A mutató névmás hibás hasz-
nálata. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1876. 15 1. 10 kr. — IX. szám. Nyelvtörténelmi 
tanulságok a nyelvújításra nézve. Imre Sándor 1. tagtól 1876. 97 1. 60 kr. — 
X. szám. Bérczy Károly emlékezete. Arany László 1. tagtól. (1875—1876.) 

VI. k . I. szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. Mayr Auréltól 10 kr. — 
II. szám. A mandsuk szertartásos könyve. Bálint Gábortól 10. kr. — A rómaiak 
satirájáról és satirniróikról. Dr. Barna Ignncz 1. tagtól 20 kr. — IV. szám. 
A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva a 
keleti arabokéval. Goldziher Ignácz 1. tagtól. 50 kr. — V. Emlékbeszéd Jakab 
István 1. t. fölött Szász Károly r. tagtól 10 kr. — VI. Adalékok a m. t. Akadémia 
megalapítása történetéhez. I. Szilágyi István 1. tagtól. II . Vaszary Kolozstól. 
III . Révész Imre I. tagtól. 60 kr. — VII. Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. t. felett. 
Bartalus István 1. tagtól 10 kr. — VIII. A mordvaiak történelmi viszontagságai 
Barna Ferdinand 1. tagtól 20 kr. — IX. Eranos. Télfy Iván 1. tagtól. 20 kr. — 
X. Az ik-es igékről. Joannovics György 1. tagtól 40 kr. (1876.) 

VII . k . I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Barna Ferdinand. 1. tagtól 50 kr. — 
II. Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvhasonlitása. Budenz József r. tagtól. 
10 kr. — III. Lessing (székfoglaló). Zichy Antal 1. tagtól. 20 kr. —IV. Kapcsolat 
a Magyar és szuomi irodalom között Barna Ferdinand, 1. tagtól 10 kr. — Néhány 
ősmüveltségi tárgy neve a magyarban. Barna Ferdinand 1. tagtól. 30 kr. — 
VI. ltankavis Kleón uj-görög drámája. Télfy Iván 1. tagtól. Ára 30 krajcár. — 
VII. A nevek uk és ük személyragairól. Imre Sándor 1. tagtól. 20 kr. — VIII. Emlék-
beszód Szókács József t. tag fölött, Ballagi Mor r. tagtól. 20 kr. — IX. A török-
tatár nép primitiv cultUrájában az égi testek, Vambéry Ármin r. tagtól 10 kr. — 
X. Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló.) Volf György 

VIII . lí. I. Corvin-codexek. Dr. Ábel Jenőtől. 60 kr. — II. A mordvaiak pogány 
istenei s ünnepi szertartásai. Barna Ferdinánd 1. tagtól. 50 kr. — III . Orosz-lapp 
utazásomból. Dr. Genetz Arvidtól. 20 kr. — IV. Tanulmány a japáni művészet-
ről. Gr. Zichy Ágosttal. 1 frt. — V. Emlékbeszéd Pázinándi Horvát Endre 1839-ben 
elhunyt r. t. fölött. A születése századik évfordulóján, Pázmándon rendezett 
iinuepélyen, az Akadémia megbízásából tartotta Szász Károly r. t. 10 kr. — 
VI. Ükkonpohár. A régi magyar jogi szokásnak egyik töredéke. Hunfalvy Pál r. 
tagtól. 20 k r .—VII . Az úgynevezett, lágy aspiráták phoneticus értékéről az ó-ind-
ben Mayer Auréltól. 60 kr. — VIII. Magyarországi humanisták és a dunai tudós 
társaság. Dr. Abel Jenőtől. 80 kr. — IX. Ujperzsa nyelvjárások. Dr. Pozder Károly-
tól. 50 kr. — X. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Székfoglaló Imre Sándor 
r. tagtól. 30 kr. 

I X . k . I. Emlékbeszéd Scliiefner Antal k. tag,felett, Budenz J. r. tagtól 10 kr. — 
II. A Boro-Budur Jáva szigetén. Dr. gr. Zichy Ágost 1. tagtól 40 kr. — III . Nyelvünk 
ujabb fejlődése. Ballagi Mór r. tagtól 20 kr. — IV. Á hnunok és avarok nem-
zetisége. Vambéry Ármin r. tagtól. 30 kr. — A Kún- vagy Petrarka-codex és a 
kunok. Hunfalvy Pál r. tagtól. 30 kr. — VI. Emlékbeszód Lewes Henrik György 
külső tag felett. Szász Károly r. tagtól. 10 kr. — VII. Ős vallásunk főistene). 
Barna Ferdinánd 1. tagtól 40 kr. — VIIL Schopenhauer aesthetikája Dr. Ruzsicska 
Kálmántól 10 kr. — IX. Ős vallásunk kisebb ÍBteni lényei ós áldozat szertartásai. 
Barna F. 1. tagtól 30 kr. — X. Lessing mint philologus. Dr. Kont Ignácztól 30 kr. — 
XI. Magyar egyházi népénekek a XV11I. századból. Székfoglaló.Bogisich Mihály 
1. tagtól. 50 kr. — XII. Az analógia hatásáról, főleg a szóképzésben. Simonyi 
Zsigmond 1. tagtól 20 kr. 

X . k . I. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. (Székfog-
laló.) Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 30 kr. — TI. Etzelliurg és a magyar húnmonda. 
(Szókfoglaló.) Heinrich Gusztáv 1. tagtól. 20 kr. — III. A M. T.,Akadémia és a 
szórni irodalmi társaság. Hunfalvy Pál r. tagtól. 20 kr. — IV. Értsük meg egy-
mást. (A neologia és ortliologia ügyében.) Joannovics György t . tagtól. 30 kr. — 
V. Baranyai Becsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. Ballagi Mór r. tag-



tói 10 kr. — VI. Euripides trópusai összeliasonlitva Aeschylus és Sophokles trópu-
saival. Míveltségtörtéueti szempontból. (Adalék a költészet összehasonlító tropiká-
jához.) Br. Petz Vilmos tanártól. 60 kr. — Id. gróf Teleki László ismeretlen 
versei. Szász Károly r. tagtól 10 kr. — VIH. Cantionale et Passionale Hungari-
cum. Bogisich Mihály 1. tagtól. 30 kV. •— IX. Az erdélyi hírlapirodalom története 
1848-ig. Jakab Elek 1. tagtól. 50 kr. — X. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kül-
tag felett Br. Heinrich Gusztáv lov. tagtól. 40 kr. — XI. Ujabb adalékok a magyar 
zene történelméhez Bartalus István 1. tagtól. 40 kr. — XII. A magjfar roinanti-
cismus. (Székfoglaló.) Bánóczi József 1. tagtól. 10 kr. — XIII. Ujabb adalék a 
magyar zene történelméhez. Bartalus István 1. tagtól. 40 kr. 

X I . l t . I. Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemzet? Hunfalvy Pál r. 
tagtól. 20 kr. — II. Újgörög irodalmi termékek. Br. Télfy Iván 1. tagtól. 40 kr. — 
III. Középkori görög verses regények. Br. Télfy Iván 1. tagtól. 30 kr. — IV. Ide-
gen szók a görögben és latinban. Br. Pozder Károlytól. 50 kr. — V. A csuva-
sokról. Vámbéry Armin r. tagtól 30 kr. — VI. A számlálás módjai és az év 
hónapjai. Hunfalvy Pál r. tagtól 20 kr. — VII. Telegdi Miklós mester magyar 
katechismusa 1562-ik évből. M láth Béla L táptól. 10 kr. — VIII. Káldi György 
nyelve. Br. Kiss Ignácztól. 50 kr. — IX. A Mubammedán jogtudomány eredeté-
ről. Goldziher Iynacz 1. tagtól 10 kr. — X. Vámbéry Armin «A magyarok eredete 
czimü műve néhány főbb állításának bírálata. Barna Ferdinánd 1. tagtól 60 kr. — 
XI. A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a nyelvőr. Ballag i Mór r. tagtól. 
20 kr. — XII. A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom Hun-
falvy Pál bírálati megjegyzéseire. Váméry Ármin r. tagtól. 30 kr. 

XII . lí. I. Seneca tragédiái. Br. Kont Ignácztól. 60 kr. — II. Szombatos oodexek. 
Br. Fagy Sándortól. 30 kr. — III. A reflexiv ós valláserkölcsi elem a költészetben 
s Longfellow. Székfoglaló. Szász Béla 1. tagtól. 30 kr. — IV. A belviszonyragok 
használata a magyarban. Kimos Ignáez és Munkácsi Bernáttól. 50 kr. — V. 
A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet II. Vámbéry Ármin r. tagtól. 50 kr. — 
VI. Kiktől tanult a magyar irni, olvasni ? Volf György 1. tagtól. 50 kr. — 
VII. A kasztamuni-i török nyelvjárás. Irta Thury József. 50 • — VIII. Nyel-
vészeti mozgalmak a mai görögöknél. Télfy Ivan 1. tagtól. 20 kr. -— IX. Boldog-
asszony, ősvallásunk istenasszonya. Kálmany Lajostól. 20 kr. — X. A mondat 
dualismusa. Brassai Sámuel r. tagtól. 60 kr. — XI. A kunok nyelvéről és nem-
zetiségéről. Gr. Kuun Géza t. tagtól. 40 kr. — XII. Isota Nogarola. (Szókfoglaló.) 
Ábel Jenő 1. tagtól. 50 kr. 

XIII . k. I. Kudrun, a monda és az eposz. Heinrich G. 1. tagtól. 40 kr.— II. A vot-
ják nép múltja és jelene. Barna F. 1. tagtól. 30 kr. — III. Palesztina ismereté-
nek haladása az utolsó bárom évtizedben. Goldziher I. 1. tagtól. 40 kr. — IV. 
A homéroszi Demeter-kymnusról. Abel Jenő 1. tagtól. 50 kr. — V. A votjákok 
pogány vallásáról. Barna Ferdinánd 1. tagtól. 20 kr. — VI. A régi magyar nyelv 
szótára. Szarvas Gábor r. tagtól. 10 kr. — VII. Egy kis viszhang Vámbéry 
Ármin ur válaszára. Budenz J. r. tagtól. 20 kr. — VIII. Ki volt Calepinus magyar 
tolmácsa. Szily K Imán r. tagtól. 10 kr. — IX. Szegedi Lénárt énekeskönyve. 
Bogisich Mihály 1. tagtól. 50 kr. — X. Szórendi tanulmányok. I. rósz. Joanno-
vics György t. tagtól. 30 kr. — XI. A kisebb görög tragikusok trópusai Petz 
Vilmostól. Í0 kr. — XII. Hefaclius. Raukavis Leon hellén drámája. Telfy Iván 
1. tagtól. 30 kr. 

X I V . k . I. Az ó- és középkori Terentius biograpliiák. Ábel Jenőtől. 40 kr. — II. Szó-
rendi tanulmányok. II . rész. Joannovics Györgytől. 40 kr. — II I . A mordva nép 
házassági szokásai. Barna F. 1. tagtól. 30 kr. — IV. Jelentés ujbellén munkák-
ról. Télfy Iván 1. tagtól. 30 kr. — V. Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvé-

b en és szokásaiban. Kálmany Lajostól. 10 kr. — VI. Etymologicum mnguum 
Romanise. Putnoky Miklóstól. 20 kr. — VII. A magyar szótők. Simonyi Zsig-
mondtól. 30 kr. — VIII. A nyelvújítás történetéhez. Simonyi Zsigmondtól. 20 kr. — 
IX. Szórend ós accentus. Brassai Sámuel t. tagtól. 40 kr. —- X. Három franczia 
hellenista és a volaptik. Télfy Iván 1. tagtól. 20 kr. — XI. Euliemeri reliquise. 
Németliy Gézától. 60 kr. — XII. Gáti István steganographiája, kapcsolatban a mo-
dern stenograpbiával. Vikár Bélától. 40 kr. 

X V . k . I. Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században. Br. Schreiner Már-
tontól. 30 kr. — II. André Ckénier költészete. Haraszti Gyulától. 1 frt 50 kr. — 
III. Kombináló szóalkotás. Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 40 kr. — IV. Az aranyos-
széki mohácsi nyelvemlékek. Hunfalvy Pál r. tagtól. 15 kr. — V. Psycbiatria és 
politika. Zichy Antal t. tagtói. 10 kr. — VI. Ujabb hellén munkák és a bélién 
nyelvtanítás. Télfy Iván t. tagtól. 60 kr. — VII. A magyar zene tudományos 
tárgyalása. Ponori Thewrewk Emil r. tagtól. 20 kr. — VIII. A hangsúly a szláv 
nyelvekben. Asbóth Oszkártól. SO kr. — IX. A nyelvújítói ós az idegenszerűségek. 
Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 60 kr. 

FRANKUN-TÁR8ULAT RÍOMDÁJA. 
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