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koszorúzott, s mely tanulmányon alapuló mű jelenleg kétség kivül 
legjobb görög régiségtanunk. 

A római régiségtanok sorát Nieupoort nak egész Európában 
méltán közkedvességű kézikönyve nyitja meg, melynek következő 
hazai kiadásait tudom: Budán 1748. 1774. 1784. 1793. 1799. 
N.-Szombatban 1765. és Kolosvárt 1782. Ismertetve Molnár János 
Magyar Könyv-ház IV szakaszának 77 — 146 lapjain. 

Ezt követte Gellarius Kristóf „Breviárium antiquitatum 
Eomanorum"-a, melynek kalocsai kiadását láttam 1775-ből. S i rach 
0. B. „Antiquitatum Bomanarum brevis descriptio"-jának csak 
„editio tertiá"-ját ismerem 1802-ből Kassáról; az előbbiek hol és 
mikor jelentek meg, nem tudom kikutatni. S tip sics „Archaeologiae 
rituum et morum veteris Bomae adumbratio"-ját csak Schönwisner 
előszavából a római régiségekhez ismerem, ő azonban sem helyet 
sem időt nem nevez meg. Schoenwisne r apátnak „Oompen-
dium Antiquitatum Bomanarum. Ad usum II. Humán, scholae ete," 
már saját neve alatt jelent meg Budán 1821 és 1825-ben. 

1836-ban jelent meg Bestén Irmesi Hómonnai Imre „Bómai 
régiségek" czímű műve, mely annak idejében meglehetős kézikönyv 
volt.— Hindi Mihálynak 1849-ben Bestén megjelent „Bómai ré
giségtan"-a csak egyszerű fordítása a Bécsben az iskolakönyvek ki
adó intézetében megjelent német tankönyvnek.— Bélák József 
„Bómai régiségtan"-a két kiadást ért, u. m. Bestén 1851. és 1856. 
s hogy azt elérhette, szomorú bizonyítványa annak, hogy irodal
munkban jelenleg felette nélkülözünk egy jóravaló kézikönyvet. 

A mytliologiai ós régiségtani értekezéseket más alkalommal 
sorolom fel. 

Szamosi János, 

Toldalék. 
Az „Erdélyi múzeum" folyó óv g.-ez. 28-ik lapján megjelent 

Szamosi Jánostól az I. közlemény „Latin és görög szótárirodalmimk" 
czím alatt. 

Minthogy az ilyen közlemények csak akkor bírnak belbecscsel, 
ha minél pontosabbak és kimerítőbbek: nem fogja, úgy hiszem, 
a szerző úr rósz néven venni, ha ezen adatok kiegészítéséhez járulok. 

Mindenek előtt a szótárakra vonatkozó értekezésekhez csatolan
dó : l) Te r t i r i a Mihá lyé , kinek a magyarországi szótárakról 
bár rövid ismertetése a „Zeitsehrift far und von Ungern 1803. 
IV, 246. lapján „Einige Beitrage zur Literaturgeschichte Ungerns" 
czím alatt megjelent. 2) Molnár J á n o s é , ki „Magyar könyv-
ház"-ában 1802 XVIII. szak. 15. 1. Oalepinus Ambrusról terjedel
mesen értekezik és autopsia után állítja, hogy csak is a tizenegy
nyelvű szótárban, mely Baselben 1598-ban megjelent, megvannak 
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a magyar szók, 3) Pon. Thewrewk Emilé, kinek sikerült a 
„Tanod. Lapok" 1864. I, 50. 1. Murmelius szótárának czímét és 
megjelenési idejét minden kifogás ellen biztosítani. ' Teljes czíme 
u. i. ez: Lexicon Joannis Murmelii, seu latina rerum voeabuía, in 
suas digesta classes, eum germanica et hungarica interpretatione.— 
Praeclarae indolis et amplissimae spei adolescentulis: Miehaeli et 
Francisco, magnifici quondam domini Stephani a Pere íiliis, Mar-
tinus Heptamidius Bibliopola Oracoviensis S. D. Gracoviae per 
Hieronymum Yictorem anno ab őrbe redempto M D XXX1I1. és egy 
példánya megvan Tirolban, a sehwatzi szt. Perencziek könyvtárá
ban" M. Nro 865. a . . . . — 

Mokry Benjáminról ezt állítja a tudós szerző: „figyelemre 
méltó munka, melynek ritkaságáról tanúskodik azon körülmény, 
hogy eddig sehol sem találtam említve." Mokry Benjáminról igen 
méltatólag emlékszik Thaisz a Tud. Gyűjt. 1823. IX. k. 93. 1. 

A 18-ik századbeli szótárirókhoz sorolandó: Miskolczi F~é-
rencz, kinek „Voeabulariuni latino-ungarieum"-ja 1724-ben Győ
rött megjelent. 

A 19-dik századbeli szótárirók között nem találom említve 
Be rno l ák Anta l t , kinek 5 kötetnyi „Lexicon Slav. Bohem.-
Latino-Germanieo-Hungaricum 1825-ben Budán és Eepertoriuma 
ugyanott 1827-ben megjelent és ki, talán épp oly joggal mint Jam-
bressich András, említést érdemel, 

Márton József Lexiconjára nézve igy helyesek az adatok: 
Lexicon trilingue lat.-, hung.-germ. Pars I. A—L. Viennae 1818 ; 
M—Z. u. o. 1819 ; 

és Német, magy. deák szótár, a legjobb szókönyvek, külö
nösen Kraft lexieona szerint 1823. 

Gradus ad Parnassum megjelent már 1829-ben Nagy-
Szombatban. Továbbá az 1771-iki kiadás nem Bi schof- hanem 
Ersehek-től eredt. 

Oell ariu snál hiányzik az 1785-iki pozsonyi és 1788-diki 
beszterczebányai kiadásnak az említése. 

Az iskolai szótárakhoz számítandó Kováesy Jánosnak szó
tára, melynek czíme: Deutseh, Ungarisch, Lateinisches Handwór-
terbuch. Pressburg 1848. 

A speciális szótárak közül kimaradt: Veress Ignáczé 
Corn. Neposhoz Pest. 1865 és ugyanazé Ovidiushoz Pest 1864. 

Miután a szerző úr jónak látta, némely kiadásnál az illető 
bírálatokat is idézni, mely eljárást csak is helyeselni lehet, az ügy 
érdekében ezen adatokat is kiegészítem : 

1) Pon. Thewrewk Józsefnek „Dictionarium Polyglot-
tum"-ját ismerteti Horváth István a Tud. Gyűjt. 1835. II. 122.1. 
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2) B a r t i „Szótárát J. Caesarhoz" ismerteti é9. Krit. Lap. 

1862. II; 418. 1. 
3) V a s s J ó z s e f szótárát „Corn. Neposö-hoz bírálta Veress 

Ign. Krit, Lap. 1862. I; 43. 1. 
4) A k o l o z s v á r i s z ó t á m a k rövid ismertetése olvasható 

még Uj M. Muz 1858. I. k. 422. 1. 
Enynyiből áll tarlózatom ezen a téren, melyet a telyesség 

kedvóért közölni kötelességemnek tartottam. 
Bartel Antal. 

Az erdélyi múzeum-egylet 1874 Márczius 12-kén tartott köz
gyűlésén a múzeumi gyűjtemények állapotáról tett jelentések, 

I. Az á l l a t t a n i g y ű j t e m é n y r ő l . 
A múzeum-egylet állattani gyűjteményének jelenlegi állapotáról 

s a lefolyt évben történt gyarapodásáról, ezennel van szerencsém a 
következő jelentést terjeszteni a t. közgyűlés elé. 

- A gyűjtemény, •— melynek az egylet áldozatkész buzgalmával 
beszerzett tárgyai, mint tudományos tan anyag a lefolyt évben az 
állattan egyetemi előadásánál kiváló szolgálatokat tettek, — a múlt 
közgyűlés óta ha nem is nagy számú, de minden esetre értékes tár
gyakkal gazdagodott, melyek a mellékelt részletes kimutatás szerint 
a következők: 

3 emlős, 
17 madár, 

9 szegycsont, 
; v J ' 1 hüllő, 

3 kétéltű, 
5 hal 

Ki kell emelnem, hogy Klir János segéclőr, a választmány meg
bízásából a nyár folytán, igen hiányos hal gyűjteményünk kiegészí
tésére, hoszszabb kirándulást tett Erdély vizterületeire, s • éppen je
lenleg van elfoglalva a gyűjtött anyag rendezésével s kiállításával; ezen 
munkával kapcsolatban a régi hal-, kétéltű s hüllő-gyűjtemény is új
ból rendeztetik, s az illető tárgyak üveg lemezekre erősítve, czélsze-
rüen s díszesen állíttatnak ki. 

A Bielz Alberttől vásárolt puhány-gyüjtemény, mely a szüksé
gelt szekrények biányábaa, eddigelő két éven át, írem állíttathatott 
ki- a választmány által beszerzett 6 szekrényben nyert elhelyezést, 
s igy jelenleg ezen nagyobb muzeumokban is párját ritkító gazdag gyűj
temény ugy a szakértőknek, mint a közönségnek rendelkezésére áll. 

Nem' hagyhatom ez alkalommal megjegyzés nélkül, miszerint az 
emeleti kisebb teremben elhelyezve volt gyűjtemény, részben a föld
szinti szárnyhelyiségbe költöztetett; ezen változtatás nem az illető 


