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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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ténetéhez Magyarországban* czímtí adatgyűjteményemből merítette, 
melyet egyébbként felhasznált régibb állításainak helyreigazítására és 
bővítésére is. így pl. az Ascoli-beii Henoch által állítólag ,felfedezett* régi 
•Orestes• tragédiára (p. 203), Pietro Vergerio utolsó életéveire (p. 270), 
csernahorai Protasius morva humanistára (p. 296), Battista Guarino 
költeményeire (p. 403) vonatkozó adatait említett munkámból merítette. 
Felhasználta azonkívül egyes magánértesítéseimet is, pl. Vespasiano 
Bisticcinek Mátyás királyhoz való viszonyát illetőleg p. 329, és a Gua- 
rinu8nak Catullus emendátióiról szóló első hiteles adatot p. 389. Értéke
sítette továbbá a «Literarische Berichte aus Ungarn» bán (1878. II) *Die 
Bibliothek des Königs Matthias Corvinne* czím alatt és az «Ungarische 
Revuei idei évfolyamában Galeotto Marzió-ról megjelent czikkeimet, va
lamint az angoloknak Guarinus Veronensis iskolájához való viszonyát 
illetőleg Bapt. Guarinusnaktazon levelét, melyet Apponyi Lajos gróf úrnak 
egy codexéböl Közlönyünk tavalyi évfolyamában tettem közzé. Ugyanazon 
levélből Voigt művének első kötetében Guarinus Veronensis haláláról 
és temetéséről közlött adatait jelentékenyen módosíthatta és bővít
hette volna. Látjuk tehát, hogy a magyar humanismus történetének 
megírásánál Voigt a szakmájába vágó magyár irodalmat nagyjában gon
dosan felhasználta; csak azt sajnáljuk, Voigttal együtt, hogy Fraknói- 
n&k Vitézről írt és új adatokban gazdag munkáját, mint a melyből 
német kivonat sehol sem jelent meg, művének kidolgozásánál nem hasz
nálhatta ; a Vergerio végrendeletére vonatkozó egyetlen adat is, melyet 
Voigt p. 277 belőle idéz, levelezésünk által jutott tudomására. A na
gyobb okmányok, melyekre Fraknói az idézett műben fejtegetéseit ala
pítja, mind meg vannak ugyan Adalékaimban is, de használt Fraknói 
azonkivűl számos oly kisebb terjedelmű becses adatot is, melyeknek 
épen csekély teijedelmüknél fogva Adalékaimban helyet nem engedhet
tem, és melyek ennek következtében Voigt figyelmét kikerülték. így pl. 
ha Voigt Fraknói művét ismerte volna, nem merte volna oly biztosan 
állítani, hogy Vitéz Olaszországban végezte tanulmányait; felemlítette 
volna, hogy Vitéz 1444-ben tanulmányok czéljából Olaszországba akart 
utazni, és 1451-ben a pápától engedélyt kért, hogy «tudományos isme
reteinek gyarapítása, különösen pedig a görög és latin irodalom tanul
mányozása végett* úgy a nyugoti mint keleti országokat bejárhassa; és 
felhasznált volna számos más érdekes adatot, melyeket Fraknói művé
nek Vitéz culturai hatásáról szóló két fejezetében közzé tett. De van
nak Voigt művében egyéb tévedések is, melyek közül egynéhányat akár 
úgy is könnyen kikerülhetett volna, ha a Teleky-féle Janus Pannoniushoz 
mellékelt tverworrene undnutzlose [??] Biographie»-t felhasználta volna. 
Arról nem szólok, hogy a magyaroknak jóval Aeneas Sylvius fellépte 
előtt olasz humanistákkal és művészekkel való összeköttetéseiről mit
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sem tud, és hogy György kalocsai érsekről, Garázda Péterről és egyéb 
kisebb magyar humanistákról szót sem mond, valamint Bolognának 
humanistikus tanárai között fel sem említi a nevezetes Galeotto Marziót: 
csak egynehány kisebb tévedésére akarok figyelmeztetni. Tévesen állítja 
Voigt, hogy Vitéz 1447-ben (1445 helyett) neveztetett ki nagyváradi 
püspökké, 1464-ben (1465. febr. helyett) esztergomi érsekké, 1471-ben 
pedig bíbornoknak [?], továbbá hogy Janus Pannonius egyes költeményei 
1518-ban jelentek meg először (1512, 1513, 1514 helyett). Teleky Janus 
Pannonius kiadásának és Adalékaimnak felemlítése után azt mondja 
Janus Pannoniusról, hogy «bei dessen Fruchtbarkeit wáre es nicht auf- 
fallend, wenn sich hier und da noch Neues fande. So ist das in den 
Tabulae codd. ms. bibi. Vindob. vol. VI. p. 122 verzeichnete Gedicht 
Eranemus wenigstens unter diesem Namen bisher nicht bekannt 
geworden*. Pedig a Sambucus-féle, a debreczeniés Teleky-féle kiadások 
bán (I. p. 251—271) ugyanazon codexből ugyanazon czím alatt van 
közölve a kérdéses költemény. Sajátságos Voigt azon megjegyzése is 
(p. 328), hogy az egyetem, melynek felállítását II. Pál pápa Vitéz 
Jánoshoz és Janus Pannoniushoz intézett bullájában megengedte,
• noch wáhrend Mattliias’ ganzer Regierung nicht zűr Ausfuhrung 
gedieli*. Lehetséges-e, hogy Voigtnak a pozsonyi egyetem létezéséről 
nem volt tudomása? — A «Codex des Gráfén Apponyi zu Budapest* 
(p. 389), melyből közöltem Voigttal a Guarinus Catullusemendátióiról 
szóló adatot (v. ö. Adalékaimat, p. 214), gróf Apponyi Lajos birtokában 
van és Nagy-Apponybán őriztetik. Nem kevéssé feltűnő végre, hogy 
Voigt (p. 403) nekem tulajdonítja az érdemet, hogy Baptista Guarino 
költeményei közül egyet-mást Adalékaimban mint első közzé tettem; 
úgy látszik kikerülte Voigt figyelmét Guarino költeményeinek azon 
1496-iki modenai kiadása, melyre idézett munkámban több helyen (pl. 
p. 146 és 161) hivatkoztam.

Látni való tehát, hogy Voigtnak a magyarországi humanismusról 
adott rajza, bár az eddigieknél sokkal jobb, nemcsak hogy távolról sem 
eléggé beható és terjedelmes, hanem még csak nem is eléggé correct; 
középkori humanistáink törekvései a Voigt munkájának megjelenése 
után is még mindig várnak historiograpliusokra.

D r. Á bel  J enő .
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