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1. Sceniache and kritische Bemerkungen zu Euripides’ Kyklops. Von Fried-
rich Wieseler. Göttingen 1881.

Az ókori dráma terén a satyrdráma az, melyről a legkevesebb 
adat maradt ránk. Eltekintve attól, hogy a sok termék közt csakis egyet 
bírónk, a magyarázók jegyzetei is oly homályosak, hogy e darabok szin- 
rehozataláról és egyéb tulajdonságairól alig tudhatunk valamit. Ennek 
oka abban rejlik, hogy a tragikusok maguk is már keveset törődtek az 
ősi dionysusi játék e maradékával s csak a hagyomány és szokás kedvé
ért fűztek a trilógiához egy satyrdrámát. Ritkán jegyezték őket fel s már 
az alexandriai korban a legtöbb feledésbe ment. Innen a nagy fogalom- 
zavar a régibb philologusok közt, a kik nem tudták, hogy milyen iro
dalmi fajhoz sorolják a satyrdrámát. Wieseler, a<ki egyáltalán a színi régi
ségek tudományos megalapítója, volt az, a ki egy Ruvóban talált váza 
alapján, a mely egy satyrdráma jeleneteit ábrázolja, e játékról az első 
alapos könyvet ir ta : Das Satyirspiel nach Maasgabe eines Vasenbildes 
dargestellt 1847. Erre többen magyarázták az egyedüli ránk maradt e 
fajta darabot: Euripides Eyklopsát, a mely tudvalevőleg Odysseus ka
landját a Kyklopssal tárgyalja. A most megjelent értekezésben három 
pontra terjeszkedik ki a szerző. Először az időről szól a melyben a cse- 
lekvényt történtnek kell képzelni. Kyklops 507. s köv. valamint 541. 
verséből azt következteti, hogy a cselekvényt tavaszkor kell gondolnunk, 
a mi jól illett ahhoz a körülményhez, hogy a darabot a nagy Dionysiá- 
kon adták. A icoiTjpá goráva (45. v.) és ájxípixaXst  ̂itotYjpoi vojxoi (60. v.) 
kifejezéseket nem vonatkoztatnám erre, mert az összefüggés kívánja 
ezeket. A cselekvény Wieseler szerint az esti szürkületkor veszi kezdetét 
és az egész éjen át egész másnap reggelig tart, míg a nap. forrón süt. 
Erre bővebben leirja a darab színhelyét, mindig magából a darabból 
vevén a bizonyítékokat. A színhely az Aetna maga, nem mint Schönborn 
(Die Skene dér Hellenen 271.1) mondja, az Aetna közelében. A harma
dik és legterjedelmesebb rész, mely a cselekvény menetéről szól a darab 
minden fontosabb mozzanatát fejtegeti; mint vonult be a kar, mily nagy 
kísérettel lépett fel Odysseus, mint menekült meg, mikép hajóznak el s 
egyszersmind néhány kritikai javítást is tesz nemcsak a szövegben, ha
nem a szerepek felosztásában, mert ép itt sok helyen homályos, ki mon
dotta azokat az apró kérdéseket és felszólításokat.
2. De Euripideorum prologorum arte et interpolatione. Scripsit Josejíhus

Klinkenberg. Bonn 1881.
Egy rövid bevezetés után, melyben a szerző az euripidesi proló

gusokról szóló irodalmat érinti, következik az értekezés főrésze, mely
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nem mint a czim mutatja a prologusok művészi czéljáról és azok mél
tatásáról szól, hanem az interpolatiókról. E végett mind a 17 darab pro
lógusát fejtegeti, de oly nagy interpolatiókat vesz bennök észre, hogy 
némelyik aunyira összetörpül, hogy alig marad meg benne néhány sor, 
a többi mind csak a színészek toldaléka volna. Ha igaz is, hogy a prolo
gusok idő múltával sok változáson mentek keresztül, s hogy a színészek 
gyakran kényök-kedvök szerint jártak el velők, oly gyökeres módosítá
sokat aligha engedtek meg nekik. A szerző a kutatás elején kijelenti 
ugyan, hogy az interpolatiók meghatározásában mindig az illető inter
polált hely és a darab- közötti összefüggést, az euripidesi stílust és az 
ókor bizonyítékait vette tekintetbe, de az első kettő oly tág értelem, hogy 
ezek után indulva, nem határozhatjuk meg biztosan, hogy ezt vagy azt 
a helyet egy színész toldotta-e be. A szerző erre a kurtított prologosukra 
nézve a második fejezetben általános elveit állapítja meg. Szerinte min
den euripidesi prologus azt tartalmazza, ami a nézőknak a drámai cselek
vény értésére szükséges ; a drámának összefüggését magyarázza s a sze
mélyek sorsát, a mennyiben a darabhoz tartozik, egész azon időpontig 
mondja el, a hol a tragédia cselekvénye kezdetét veszi. Ez azonban csak 
néhány drámára nézve áll és Klinkenberg, hogy ebbeli nézetét minden 
prológusra kiterjeszhesse oly erőszakos törlésekhez folyamodik, hogy a 
megkoppasztott prologusokat azután már könnyű egy Prokrustes ágyba 
szorítani. Euripides szerinte azért irta prológusait, hogy a nézők nem 
egy vagy két jelenetben lássák mindazt, a mire szükségök van, hanem 
folytonos beszédben pontosan megtudják és emlékezetűkben tartsák. 
Akkor biz a prologusoknak nem nagy művészi ezélj ok lett volna. Egyet
értünk a szerző azon nézetével, hogy minden euripidesi prologus három 
részre osztható; az elsőben a bekezdés van, amely a körülmények szerint 
változik ; a második mintegy az egész drámának alapját képezi, a har
madik pedig magára a személyre vonatkozik, a ki a prologust ejti s 
elmondja hogy mit cselekszik, mitől fél és mit remél. Csak néhány 
darabban olvadt össze a második a harmadik részlettel annyira, hogy 
nem választhatók el egymástól. — A prologust mondó személy ('persona 
itpoXoyíCooaa), hogy a hallgató megismerjék, vagy mindjárt a prologus- 
elején vagy a következő sorokban megmondja nevét; ha ezt nem teszi, 
akkor a költő más módon gondoskodik arról, hogy a közönség azon
nal megismerje. A személy megismerése után a költő a helyet, a hol a 
cselekvény történik, jelöli meg, még pedig a szerző szerint mindig e 
pronomennel oos. Ugyanevvel a névmással jelöli meg a költő mindazo
kat a dolgokat és személyeket, kiket a színpadon látunk, a mi a színpa
don nincs jelen, az nem fordul elő Sós névmással.

Ezen szabály folytán bebizonyítja, hogy a Heraklidák nem játszot
tak Marathonban, mint eddig hitték, hauem Athénben. Négy euripidesi
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darab van ugyanis, a melyekben a persona :rpoXo7ÍCouaa-n kívül még 
mások is a színpadon vannak. így a Heraktidák-b&n Herakles gyermekei, 
Hercules furens-ben szintén ezek és Megara, a Könyörgő nők-ben a hét 
anya és Adrastus, 0 restes-ben Orestes betegen ágyában fekszik, mig 
Elektra a prologust mondja. E szabály, ha állna, sok színi változást és 
kérdést okozna; hypothesisnek szép, de lehetséges az is, hogy a o$e név
más csak közellevő személyekre és tényekre vonatkozik, melyek nemso
kára meg fognak történni a darabban, s az a tény, hogy e névmást gyak
ran csak conjectura segítségével hozza be a szerző a szövegbe, nem a leg
jobb bizonyíték mellette. — A prologus legfontosabb része a középső, a 
mely a cselekvényre készít elő s a szerző szerint azon időpontig mondja 
el a történetet, a hol a cselekvény kezdetét veszi, de soha sem mondja 
el azt, a mit a nézők a darab menetében úgy is látnak. Ez ellen azonban 
Hippolytus, Ion és a Troailes prologusa szól, a melyek a cselekvényből is 
egy jó részt előre mondanak, sőt az utóbbi darabban még azt is halljuk, 
hogy mi fog történni a darab után s ennek művészi czélja is van, a mint 
azt e prológusokról ezóló értekezésemben kimutattam. A Troades-ben 
foglalt borzasztó kegyetlenségek, melyeket a görögök elkövetnek, rossz 
benyomást tenne, ha már előre nem látnók, hogy visszatérésükkor ők 
is bűnhődni fognak. Klinkenberg Wheeler-rel együtt (De Alcestidis et 
Hippolvti Euripidearum interpolationibus, Bonn 1879.) e három darab 
prológusában mindazt kiveti, a mi a felállított szabály ellen szól. Min
denesetre a legkönnyebb mód a boldogulásra és a szerző azután büszkén 
mondhatja könyve végén : Ubinam sunt istae ambages prologorum tam 
eaepe castigatae ? Azok a prologusok, a melyek a darab meséjével szo
rosan összefüggnek, Euripides korábbi éveiből valók, a hol pedig ez 
összefüggés lazul, azok egy későbbi korra mutatüak. S mind azok az 
interpolatiok, melyeket Klinkenberg kimutatott, vagy a grammatikusok
tól erednek, a kik magyarázni akartak egyes sorokat, vagy a színészektől, 
kik ez által vagy a darab menetének változását jelezték vagy nagyobb 
pathos elérésére használták. — Ezek röviden a szerző végeredményei. 
Sok az értekezésben az elmés ötlet, a merész hypothesis, de még több az 
interpolátióknak tartott versek kiküszöbölése, a mely radikalis eljárás 
gyakran túlmegy a határon.

3. Die Urbinatische Sammlung von Sprachversen de3 Menander, Euripides 
und Anderer von Wilhelm Meycr. München.

A közmondások a népek kincsei, melyek rendesen a nemzetek 
ifjú korában keletkeznek, hogy az embereket tanítsák és jobb útra vezes
sék. A régibb irodalomban Hesiodus és Theognis tankölteményeivel 
találkozunk, s az ezekben valamint Tyrtaeus és Solon buzdító dalaiban 
található közmondások eléggé bizonyítják, hogy mily nagy volt a hajlam
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ebben az időben a didaktikus költészetre. De midőn az irodalom, művé
szet és tudomány virágzott ez egyszerű bölcs mondásokkal nem igen 
hathattak volna az athéni népre, a mely gyermekkorát már átélte s min
denben a legnagyobb igényekkel lépett fel. A spekulatio, a mely ezelőtt 
a tanításra és intésre irányult, most inkább a politikai és társadalmi 
élet megismerésére és jellemzésére törekedett. A tragikus költők közt 
Euripides volt az, a ki nagyon szerette philosophikus problémáit az 
emberiségről és annak különféle szabályairól közmondásokba önteni s 
minthogy stílusa közel állt a köznapi beszédhez, egyes velős mondatai 
nagyon elterjedtek és közkeletűekké váltak. De a tragikust a mythikus 
tárgyak e tekintetben szűk korlátok közé szorították; ez az akadály 
azonban a közép és uj komédia költőinél elesett. Ok darabjaik meneté
ben, a kompositióban és stylusban mindig Euripidest vették minta
képül és vigjátékaik természete szerint, mely e köznapi élet jellemeit óh 
eseményeit ábrázolták a közmondásoknak nagyobb tért nyitottak. Külö
nösen Meuander volt hires e tekintetben és nagy élefbölcsesége leginkább 
velős mondataiban nyilvánul. Tőle és Euripidestől, valamint Menander 
költői társaitól való a legtöbb közmondás, melyeket Plutarchus és 
Stobaeus számunkra fentartottak. De nemcsak e két Írónál találhatok e 
görög közmondások ; van sok kézirat, a melyekben ezek összegyűjtve 
fordulnak elő s az egyik többet a másik kevesebbet tartalmaz. A kriti
kának itt nehéz feladata van. Az a körülmény, hogy e gyűjteményeket 
a középkoron át az iskolákban használták, azt okozta, hogy sok válto
záson mentek keresztül; kis változattal ugyanazon közmondások több
ször fordulnak elő, s így kétséges,.vajon egy költő többféle alakban al
kalmazta-e őket, vagy pedig későbbi irók és gyűjtők változtattak e 
rajtok. Még sokkal nehezebb kérdések merülnek fel itt, mint a liason- 
czélú és irányú Publilius Syrus-féle sententiákuál, melyekről e folyóirat
II. évfolyamában (146. s köv. 1.) volt szó. Míg ott egy iró mondásaival 
van dolgunk, itt több tragikus és komikus közt oszlik meg a gyűjtemény, 
melynek leghelyesebb czíme ez volna : Görög dramatikusok, különösen 
Menander és Euripides senteutiái. Csak nagy kutatás jelölheti meg az 
egyes versek szerzőit, de nagyon soknál ez lehetetlen is. Már 1495-ben 
adtak ki ily 536 verset, melyeket a jelen században egyes kéziratokból 
jóval szaporítottak. Schneider 1812-ben Msvávőpoo yvwjaxi (xovó'JT'.yot 
czím alatt az flBsopi mesék függelékéül két bécsi és egy wolfenbütteli 
kézirat nyomán 502 verset adott ki, melyek közt a legtöbb az első kia
dásban nem fordul elő. Meiueke 18:23-ben Menander és Philemon töre
dékei kiadásaiban két más bécsi kéziratból még 62 verset csatolt ezek
hez, az 1495-i kiadásból pedig 121-t. Miután Boissonade 1820-ben 
Anecdota-iban egy párisi kódexből 64 új verset, és egy más kéziratból 
11-t adott ki, Dübner Menauder és Philemon töredékei kiadásában Mei-
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neke 685 versét és Boisonade-ból 67 sort vett fel. Meineke a Fragmenta 
Comicornm nagy kiadásában mindezeket egyes kódexekből még megtoldva 
adta ki s a versek számát 758-ra hozta. Meineke kiadásából kell tehát 
kiindulnunk, de minden jelessége és tudományossága mellett azt találjuk, 
hogy e 758 versben nem kevesebb mint 8 vers egymással szóról*szóra 
megegyez s több hiba is csúszott be. Továbbá hiányzik nála a diplomati
kus alap; soha sem tudjuk biztosan, hogy mely kéziratban fordul elő az 
illető vers, s melyikben nem, s mit kell a kéziratról tartanunk. Itt min
denek előtt a traditióval kell tisztába jönnünk ; tudnunk kell, hogy mety 
kódexben vagy gyűjteményben, mely helyen és mily változásokkol for
dul elő a vers, mit kell tartanunk az egyes gyűjteményekről s melyik az 
eredeti. Meyer, a ki Publilius Syrus kiadásával is nagy érdemeket szer
zett magának, a mennyiben az egyes kódexek és gyűjtemények egymás
hoz való viszouyát kiderítette és még 16 új verset is fedezett fel, (1. i. h. 
156. 1.), mostani művében is sok világot vet az általa összehasonlított 
görög sententiák gyűjteményeire. Huszonöt kéziratban nyolcz különféle 
gyűjteményt talált, körülbelül 850 verssel. Az eredeti gyűjtemény sze
rinte 1300—1500 versre terjedhetett, s minthogy az egyes kéziratok üres 
lapjaira Írattak, úgy valószinüleg még sokat fognak felfedezni. A ha
sonló tartalmú sententiák fejtegetésével foglalkozik nz értekezés első 
része, a másodikban az általa összehasonlít'>tt kéziratok legfontosabbi
kát ismerteti. Ezt a Bibliotheca Urbinas-ban a Vatikánban őrzik. (Nr. 
91. chart. Saec. XV. 333 föl. in 4°, Föl. 182—183). A gyűjtemény két 
kolumnában van irva, s egy müncheni kéziratban (495. föl. 39.) rövid 
kivonatát is találjuk. Az alphabetikus rendben irt gyűjtemény T betű
nél végződik és 202 versből áll. Ezekből körülbelül 100 másutt is elő
fordul, 37 Stobaeusnál, Plutarchosnál és más Íróknál; 5 Gregor Cyprius 
közmondásaiban, 24, a Comparatio Menandri et Philemonis-ban s még 
egyesek m ásutt; de a mi fontos, 53 vers egyik eddig ismert gyűjtemény
ben sem található s így e kézirat nyomán a görög sententiák száma 
ennyivel szaporodik; A szerző erre ezeket sorra tárgyalja és azt bizo
nyítja, hogy ezek is méltók Euripideshez és Menanderliez. A gyűjtemény 
czíme Ilapaivéasi? MsvávSpoo, ugyanaz mint a Sclineider összehasonlí
totta bécsi ésBoissonade-i párisi kéziratban ; ebből, valamint a közös hi
bákból és a közös versek sorrendjéből Meyer azt következteti, hogy ugyan
azon gyűjteményből származnak. Ez az 53 vers, épúgy mint a többi, 12 
szótagból álló jambusok minden feloldás nélkül. — Az egész urbinusi 
gyűjteményt a teljes apparatus criticussal is közli a szerző, a ki valószi
nüleg nem soká fog késni az összes gyűjtemények felhasználásával e 
sententiákat kritikai alapra fektetve kiadni, hogy így Publilius Syrus ki
adásához a görög közmondásokat lehető legtisztább alakban csatolja.
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4. Das Verh&Itniss dér griechischen Vaaenbilder zu den Gedichten des 
epischen Kyklos. Von H. Luckenback, Leipzig, 1880.

Ismeretes dolog, hogy a festett vázák sok tekintetben kiegészítik 
hiányos ismereteinket a görög epos- és drámáról. Sok oly munka veszett 
el, melyekből a görög festők inspiráczióikat vették s a Kyklikus epos 
majduem alapját képezte a vázákon és egyebütt előállított képeknek. 
De a tragédiának is nagy befolyása volt erre. Aeschylus és Sophokles 
műveinek tán nem annyira mint Euripideséinek, kinek drámáiban a 
köznapi élet ere pezseg és sok elveszett euripidesi darab menetét hatá
rozták már meg ily vázák alapján, melyek vagy a főbb jeleneteket vagy 
egyes epizódokat ábrázolnak. Welcker, a ki oly művésziesen párosította 
az antik művészet és irodalom ismeretét és tiszta felfogását, e tekintet
ben sokat tett. Eltekintve nagy mythologiájától az epikus cyklusról és a 
görög tragédiákról szóló alapvető munkáiban mindig arra törekedett 
hogy a művészétét az irodalom segélyével és viszont meg világosítsa. 
Csakis ez által vált lehetségessé a görög életet, művészetet és irodalmat 
teljességében, megérteni, mert csak a tényezők összeműködése által vet
hetünk világot az ókori életre, s Welcker és Müller Otfried érdeme, 
hogy e tekintetben a klasszikus ókor szellemét fejlesztették. Innen eredt 
a nagy ellenségeskedés köztük és a nagy kritikus Hermann között, a ki 
csak a szöveggel metrikával akarta a philologusokat foglalkoztatni, 
8 ebben látta az egyedüli üdvöt. De óriási munkaereje és nagy geniusa 
daczára sem szoríthatta háttérbe elleneit. A philologia nemcsak szöveg- 
kritikából á ll!

Luckenbach műve legjobban mutatja, mily szoros kapcsolatban 
áll a görög irodalom a művészettel, s hogy különösen az epikus cyclus 
rekonstrnálásában nagy segítséget nyújtanak. E cyclusból csak azon 
részek ismeretesek közelebbről, a melyek a trójai mondakört tárgyal
ják, tehát a két homerosi eposon kívül a Kypriák, az Aethiopis, a kis 
Iliás, Iliupersis, Nostoi és Telegonia. A legtöbb festett váza azonban az 
Iliasra és a Kypriákra vonatkozik. A szerző az ily kutatásoknál legjobb 
metho;lust követte, a mennyiben ő a festők eljárásának törvényeit 
oly képeknél kutitta, melyeknek megfelelő mythologikus szövege a két 
homermi eposban még fenmarait s az ebből nyert eredmény szolgált 
zsinórmértékül oly képeknél, melyeknek szövege nem maradt ránk. 
Kutatta továbbá mind e képek eredeti forrását, valamint azt is, hogy 
mily fokig ragaszkodtak a festők e forrásokhoz, s mennyiben engedtek 
szabad tért alkotási szellemüknek. Három periódust különböztet meg a 
vázák festésében: az archaikust, az attikait és az alsó-italiait, mert a 
többi korszak e tekintetben újat nem nyújt, s e három periódus szerint 
tárgyalja azokat a vázákat, melyeknek epikus forrásaránk maradt, azo
kat, melyek más költői műfajokból (tragédia, lyra, alexandriai költészet)
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merítettek és végre azokat, melyeknek epikus forrása csak töredékekben 
maradt fenn, mint a Kypriak, Aithiopis, Kis Ilias és Dinpersis. Kuta
tásainak eredménye ezekben foglalható össze : Az epos a vázaképek leg
főbb forrása a legrégibb időktől a hanyatlás koráig ; az epos mellett áll 
a tragédia, de ennek befolyását az archaikus korszakban nem vehetjük 
észre, annál nagyobb azonban az attikai és alsó-itáliai periódusban. Más 
költői műfajok a képek mytbos alkotására nem voltak befolyással; helyi 
mythusok sehol sem találhatók. A vázaképek sohasem Ulmtratiók az epiku
sok vagy dramatikusok müveihez, mert e költészet hű visszaadása nem 
volt a festők czélja; innen a nagy eltérések a költészettől s csak ritkán 
a teljes összevágás az apróbb dolgokban, mert legtöbbnyire csak a köl
tészet főbb és jellemző vonásait őrizték meg. Az eltérések abban állnak, 
hogy a személyeket máskép nevezik el, a mi vagy hiányos ismeretből 
vagy önkényből ered; a jeleneteket néha kibővítik, s oly személyeket 
fűznek hozzá, akik az illető jelenettel összefüggésben állnak, de az ar
chaikus korszakban olyanokat is, kiknek a jelenethez semmi közük. 
Az idő szokásait gyakran a hősökre viszik át, kiknek felfegyverkezését 
és búcsúját a festő mindig szabadon költi. Általános képeket heroikus 
nevek hozzá fűzése :iItal individuálizálnak s heroikus jelenetekké vál
toztatnak át. Ezért nem helyeselhető több magyarázó abbeli törek
vése, hogy a képeken majdnem minden személyt megakarnak nevezni, 
holott a festők gyakran ábrázoltak személyeket a nélkül, hogy individuá
lis alakokra gondoltak volna. — A költészet és festészet közötti különb
ség leginkább oly jelenetekben mutatkozik, melyek nem vonatkoznak 
egy bizonyos időpontra. A vázanéha a költészet csak általános tartalmát 
adja vissza, úgy hogy nem is vonatkoztathatjuk egy határozott forrásra. 
Egyes mythusok vonásai néha más költeményből merített képekbe ve
gyülnek.

E munkát, mint könnyen beláthatjuk, csak a nagy archaeologikus 
művek segítségével, a hol mindazok a képek, melyekről a szerző szól, 
híven utánozva vannak, használhatjuk sikeresen.

5. De Hermocopidarum myeteriorumque profanatorum iudiciis. Scripsit J.
Hartmann. Leyden és Lipcse, 1880.

Mióta Droysen alapvető értekezésében a hermokopidák peréről 
(Des Aristophanes Yögel und die Hermokopiden, Rhein. Museum 1834*.) 
a történetet Aristophanes Madarai-ból és viszont magyarázni és kiegé
szíteni akarta, historikusok úgy mint philologusok sokat foglalkoztak e 
hírős processussal, melylyel egyrészt Aristophanes említett darabja más
részt Thukydides elbeszélése és Andokides rcspl t<I>v {rjaTYjpíoov beszéde 
áll összefüggésben. Vajmi nehéz mindezeket egymás közt megegyeztetni. 
Müller Strübiug Aristophanes und die historische Kritik 1873-ban megje
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lent műve óta a komikusokat kevésbbé vonják be a történeti kutatásba, 
mert nagy tudományossággal és éles kritikával kimutatta, hogy mily 
kevéssé megbízhatók ők e tekintetben. A mi szerzőnk is az ő iskolájába 
járt. Liber aureus-nak nevezi Müller-Strübing ezen művét s mint a nagy 
mester úgy ó is arra iparkodik, Thukydidest a komikusok és szónokok 
rovására érvényre juttatni. Értekezésében azt mutatja ki, hogy Thuky- 
dides azon helye, a mely a hermokopidák peréről szól, nem szorúl Ando- 
kides beszédének kiegészítésére, hogy azok a tudósok, akik Thukydidest 
Andokidessel össze akarják egyeztetni, mind tévedtek, azon egyszerű 
okból, mert Andokides, a ki maga is e perben keveredve volt, a ténye
ket meghamisította. Roscher, (Leben, Werk und Zeitalter des Thuky* 
dides), Groote (History of Greece) és Gilbert (Beitráge zűr inneren Ge
schichte Athens im Zeitalter des peloponnesischen Krieges) valamint 
Droysen említett értekezése ellen polemizál, 6 azt mondja, hogy Andokides 
e beszéde, melynek eredetiségét Naber ellen védi, tele van hazugságok
kal és a tények ellenkeznek azokkal, melyeket biztos forrásból meríthe
tünk. A szónok átlátta, hogy az igazság csak az ő kárára volna, s azért 
elhallgatja, ép úgy mint a komikusok tettek, a kik jól tudták, hogy a 
közönség úgyis ismeri a színrehozott személyek jó tulajdonságait, tehát 
csak sértegettek, s ha kellett alaptalan vádokkal is léptek fel, vagy pedig 
a valóban történeti tényeket annyira elferdítették, hogy történeti forrá
súi semmikép sem használhatók. így van ez sok más görög szónoknál 
is s a szerző megigéri, hogy történeti kutatásai ezentúl is ezen a téren 
fognak mozogni s reméli, hogy az attikai történetet sok tévedéstől és 
hamisítástól tisztázni fogja.

Az értekezés czimének olvasásakor azt hittük, hogy az ari^toplia- 
nesi darabra is fog reflektálni az iró, de e komédiáról nem is emlékszik 
meg, hanem csakis Thukydidessel foglalkozik; a komikusra nézve telje
sen egyet ért Müller-Strübinggel. Dr. K ont I gnácz.

Georg Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das
erste Jahrhundert des Humanismus. In zwei Bánden. Zweiter Bánd.
Zweite umgearbeitete Auflage. Berlin. Drnck und Verlag von G. Reimer.
1881. 547 oldal. Ára 8 márka.

Yoigtnak a humanismus első századát tárgyaló ismeretes munká
járól nem azért emlékezünk meg e helyen, hogy minden egyes részéről 
beható ítéletet mondjunk, hanem hogy olvasóink figyelmét a magyar 
humanismus kezdeteinek azon érdekes rajzára irányozzuk, mely Voigt 
könyvének 318—330. lapjain olvasható. Összehasonlítva e rajzot Voigt 
első kiadásának megfelelő lapjaival, örömmel tapasztaljuk, mennyire 
gyarapodott az nemcsak külső terjedelmére, hanem belértékére nézve is. 
A legtöbb új adatot Voigt természetesen «Adalékok a humanismus tör
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