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— Elôfîzetési felhivâs a kôvetkezô mû ele<5 kôtetére : A classika 
philologia jelesebb munkàsai életrajzokban. I. kôtet : A 16., 17. szàzad es 
a 18. szàzad elsô felének jelesebb philologusai.

A philologia tôrténetének legàltalânosabb, de târgyilag véve leg- 
fontosabb része az, mely a kultur-tërténetre vonatkozik. Az ujkor a maga 
szellemi szükségleteinek kielégîtésében exotikus, azaz : e szükségleteket 
javarészt a legtàvolabbi idôkb<51 es a legkülômbôzobb népekt<51 kell 
âtvennie. Àz ôkor, nevezetesen a gorôg ôkor autochthun vala, azaz : a 
nevezett szükségleteket sajât fôldjén talâlta meg. A régiek valldsa ésjoga 
a haza fôldjén termett. Persze volt sok, a mit 6k sajâtjoknak vallottak, 
noha màshonnan eredt: mindamellett volt ôntiulatokban olyas valami 
is, a mit 6si idôktôl fogva gorôg vagy romai birtoknak tekintettek. îgy 
volt ez a gorôg irodalommal és miïvészettel, noba nem tagadhatô, hogy az 
utébbinak keletkezésére szolgâlô ôsztôn Egyptombôl szârmazik. A ro* 
maiak meg vannak rôla gyôzôdve, bogy a nevezett két téren teljesen a 
gôrôgôktôl függnek. Amde e két nép rokonsâga igen kôzeli vala, és az 
antik életviszonyok azonossâga kônnyüvé és egyszerüvé tette az àtvé- 
telt. Nem igy âll a dolog az ujkor vezér-népeinél : az üjkor népei valld- 
sukat a Jordàntôl, a joy elveit a Tiberistol, az irodalmat az Ilissos vizetol 
kaptâk. A kôzvetitês szerepe a classika philologiânak jut. Akkor, mikor a 
tudomàny még nem ébredt uj életre, akkor a biblia zàrt kônyv vala 
nemkülônben a Corpus juris is. Innen eredt a sok tévedés és liiba. Mi- 
el6tt pedig az irodalmat âthatotta volna a gorôg és romai szellem lehel- 
lete és illata, a pràza sovàny, a kôltészet pedig humân universalités nél- 
kül szükôlkôd<5 vala. A kôzépkori kôltészet mindenütt tôbbé-kevésbé a 
partikidarümus jellegét viseli magan.

A philologia tôrténetének philologiai megitélése egyéni és specialis. 
Van személyi éa tdrgyi része. Hogy a philologia érdemeit s vfvmânyait 
épugy mint tévedéseit helyesen megitélhessük, s hogy az elôbbi szàzadok 
tudomânyos8âgâval val6 szoros kapcsolatât fenntarthassuk, ismernünk 
kell a philologiânak az id<5k folyamàval fellép<5 szereploit és azok sorsdt. 
A tdrgyi rész âtvizsgâlâsa àltal a philologiai màdszer vdltozdsdval ismer- 
kedünk meg (fgy p. ha az etymologiât, a mythologiât, a régiségeket stb. 
veszszük figyelembe), tovâbbâ a philologia egyes disciplindinak kdetkezé- 
sével és fejlodésével. Igy alakul meg szemünk elôtt a classika philologia 
genetikai encyclopaedidja.

Ily szellemben szândékozom a cl. philologia tôrténetét feldol- 
gozni, és pedig iigy, hogy elôszôr a megbeszélend<5 philologus életrajzi
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adatait és jellemzését elôrebocsàtom, s azutàn nniveit behatôan tdr- 
gyalom.

Ezen két, esetleg hdrom kôtctre tervezetfc raunek elso, kêziratban 
becégzett kôtete a kiivetkezo philolugusok mükôdését târgyalja: l'alla, Kras- 
mus, Melanchthon, Camerarius, Stephanus H., Ducange, Sylburg, Vossius, 
Turnebus, Lambintts, Scaliger, Casaubonus, Lipsius, Heinsius D., Grotius, 
Salmasius, Petaviux, Gronorius, Cujacius, Gothofredus, Bentley, Dattes, 
Markland, Toup, Porson, Tyruliitt, Elmsley, Dobree, Hemsterhuis, Valcke- 
naer, Pierson, Ivoen, Luzac, Wesseling,Ruhttken, S ch rade, Fabricius, E  menti, 
Reiske, Rnz tudomdnyos vi'vmânyai leszuek itt sorra megbeszélve. Nagy 
jelentoségükhôz képest e kôtefc külônôsen Stephanus Henriket, Scaligert, 
JientUyt, Hemsterhuisot, Valckenaert târgyalja behatôan.

A II. esetleg III. kôtet (mely kellô pârtolâsesetére 2—3 év mulva 
fog megjelenni) a 18. szdzad végétIU kezdve fogja a nagy pbilologusokat 
tàrgyaloi, tehât tobbek kôzôtt: Wolf Friyyes Âgostont, Hermann Gott- 
friedet, Boeckh Âgostont, Ritschl FHgyest és iskolâikat. Behatôan lesznek 
itt egyuttal târgyalva a jelen szdzad angol, franczia és magyar philo- 
logusai.

Az I. kôtet (14 nagy 8*adrét iv) àrât legolcsôbb szâmitâssal 1 fo
rin t 20 kr.-ra szabtara, mely ôsszeg csak a mü âtvételekor pôstai utàn- 
vétel mellett lesz lerovandô. A mü bolti ara jôval magasabb leend.

Az alâirâsokatkérem czfmem alatt Muzeum-kôrüt 29. sz., legkésdbb 
1882. janudrhô 31ig  beküldeni. Mihelyest 180—200el6fizet6jelentkezik, 
mâr a jôvô év februàr hovâbun sajtôalâfogom bocsatani müvemet, ugy 
hogy clôfizetoim azt àpiilis el’ején mâr bizouyosan megkapjâk.

Jelen felhivâs alâirâeâval az elôfizetô csakis az I. kôtetre kôtelezi 
magât.

Tiz elûfizetés utân egy tiszteletpéldàny jâi\
Azt hiszem, hogy külôuôsen philologusaink részér<51 annal tôbb 

pârtolâsra szàmfthatok, minthogy s cl. philologia ôsszefoglalô s némi* 
kép kimeritô tôrténete eddig még külfôldôn sem jelent meg. Budapest, 
1SSJ - november havâban. Dr. Bàszel Aurél, egyetemi magântaoâr. 
( Muzeumkôrât 29. f z .)

— Bartal-Malmosi latin  alaktana és gyakorlôkônyve, mint mâr 
e folyôfrat egyik utolsô szâmâban emlftettük, németre lefordfttatvàn a 
külfôldôn is ismeretessé lett. Aztis emlftettük, hogy Németorszâgnak egy 
derék tanférfia, G. Stier, a zerbsti Francisceum igazgatôja, azt a tanâ- 
csot adta a szerzôknek, hogy adjék ki kônyveiket az Ausztriâban és Né- 
metor6zâgban elfogadott orthographiâk szerint.

Azéta Stier Teubner kiadôhoz fordult azzal a kérdéssel, vajjon 
nem lenne-e hajlandô az illetô munkâk kiadâsâra. Teubner, tekintettel
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a németorszàgi tankônyvek nagy szâmâra, tagadolag vàlaszolt. De ugy 
lâtszik, hogy e tagadé vàlaszuak külônôsen az az oka,hogy a szôban forgô 
kônyvek magyarorszâgiak. Teubnernek erre vonatkozô szavai igy bang- 
zanak: fWir liaben aber in Deutschland so wenig Maugel an Lehr- 
und Übung8büchern fiir den lateinischen Unterrichfc, dass es mir nicht 
nôtbig scheint, ein um/ansches Buch auf deutschen Boden zu verpflan- 
zen.n  ̂ De Stier azt hiszi, hogy ezzel még niocs a dolog végképeu el- 
odâzva, s a szerzôkhôz irt levelében folytatôlag ezt mondja: «Icb kann 
daber nnr rathen, den Gedanken awjenblicklich ruhen eu lassen, vieUeicht 
findet sich ungesucht Gelegenheit, und kann ich Ihnen ferner in dieser 
Sache nützlich sein, so bin ich es mit Vergnügen.»

— Péchy Istvân, elaggott irôtârsunk, ki jelenleg tiszavesenyi 
sz(31(5s kertjében pusztai gunyhéjâban tengeti nyomorült életét, a sz<516- 
kapâlâs szüneteit arra hasznâlja, hogy a legmagasztosabb gôrôg classi- 
kusokat magyarra forditsa. Yalamikor az «Üj Magyar Muzeumnak» 
dolgozott s Toldy Ferencztôl igen szép biztatâst nyert. 1874-ben kiadta 
Anakreon dalai forditâsât. Most, élete alkonyàn, az egész Pindarust 
fordi'totta s fordi'tâsâbôl mutatvânyokat is küldôtt a philologiai târsa- 
sâgnak. Lehetetlen meg nem indiilnunk ezen 6szôreg irô remete sorsân, 
mikor azt halljuk, hogy oly nyomorban van, hogy még tollat, téntât is 
csak a falusi lelkész vagy mâsok kegyelmébôl kap. Ez indftotta a philo- 
logiai târsasâgot arra, hogy kebelében gyujtést rendezzen Péchy Istvân 
szâmâra. Eddig adakoztak : Âbel Jen<5 5 frt, Bartal Antal 3 frt, Bâszel 
Aurél 3 frt, Heinrich Gusztâv 5 frt, Keleti Yincze 1 frt, Kont Ignâcz 
1 frt, Pecz Vilmos 3 frt, Salamon Ferenez 2 frt, Simonyi Zsigmond 
1 frt, Télfy Ivân 5 frt, P. Thewrewk Emil 5 frt, Torma Kâroly 3 frt, — 
ôssze8en 37 frt, mely ôsszeget Péchy Istvânnak mâr megküldtünk. 
Tovâbbi adomânyokat ôrômmel veszünk.

— Holub Mâtyâs latin-magyar szôtâra mâsodik kiadâsânak 
megjelenésére akarjuk figyelmeztetni t. olvasôinkat. E kiadâst, mely 
alig egy pâr évvel az els<5nek kôzzététele utân lât uapvilâgot, Kôpesdy 
Sârulor igazgatô rendezte sajtô alâ ; az ô fâradozâsainak kôszôDhettf, 
hogy az elismert jelességü segédkônyv mostani alakjâban még inkâbb 
megfelel a tudomâny és az iskola igényeinek ; az uj kiadâs ôt fvvel 
nagyobb is a réginél ; âra 2 frt 50 kr.

— TOrténelmi és régészeti Értesitô. (A délmagyarorszâgi tort, 
és régészeti târsulat kôzlônye.) E folyoirat ez idei 3. füzetében Milleker 
Bôdotj az eddig még eenkitôl nem méltatott rerseczi rôrnai vizrezetékrol 
szôl. Ezen, ma Flôravezetéknek nevezett vfzmu maradvânyai «Majdân»
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vidékén, Kis-Szredistye elôtt, aztân Topolovo tâjékân és egyebütt talàl- 
hatôk. A vezeték csôvei Mill. szerint égetett agyagbôl valôk s 38 % 
hosszüsâgû és beliïl 98 —127 ezélepségü tagokbôl âllanak. A veze
ték kôragasz burkolattal van kibélelve. A maradvânyok kiâsâsa alkalmà* 
valérmeket is talâltak Autoninus ( 138—ICI), Constantinus (324—337) 
ésG. Jnl. Venis Maximinus (235—238) korâbôl. Az egész vezeték czélja 
az volt, hogy a romai Verseczet vlzzel ellâssa. Sajnos, hogy a CBôveken 
bélyeg nyomai nincsenek ; mert ez esetben megliatàrozhatnôk a legiôt, 
melynek a vi'zmÜ keletkezését kôszdni.

A budapesti philologiai târsas&g 1882 februàr 1-én felolvasô 
üléxt tartott kôvetkezô napirenddel :

1. Dr. Heinrich Gusztâv, Râskai Vitéz Franciscôjàhoz.
2. Volf Gyôrgy, Hogy hfttâk az • Ârgfrus kirâly* szerzôjét?
3. Dr. Somogyi Ignâcz, Strabo életérôl és mtfveirôl.
4. Kiràly Pâl, Goethe és Diderot.
A felolvasô ülés utân a vdlasztnidny tartott ülést. Elnôk : Ponori 

Thewrewk Emil. Jegyzô: Dr. Keleti Yincze. Jelen voltak: Dr. Âbel Jenô, 
Dr. Bàszel Aurél, Dr. Heinrich Gusztàv, Dr. Kassai Gusztâv, Malmosi 
Kâroly, Pirchala Imre, Volf Gyôrgy.

1. Elnôk bemutatja a nagymélt. vall. és kôzokt. m. k. miniszter ur 
1881. évi 35903. sz. a kelt vâlaszàt az encyclopædia ügyében beadott 
folyamodvâuyra, melyben értesîti a târsasâgot, hogy kellô fedezet hiâ- 
nyâban a vâllalatnak csak erkôlcsi tâmogatâsâtigérheti. Avâlasztmâny 
ezt tudomâsûl veszi és tâjékoztatâs végett fel fog szôlitani valamely 
kiadôt a kôltségirânyzat elkészitésére.

2. A Szamosi Jânos âltal beküldôtt Gôrüy olvasàkünyv (I. rész) 
megorzés végett a mâsodtitkârnak àtadatik.

3. Az Aquila-ban felâlli'tandô Sallustius-emlèkre a vâlasztmâny 10 
frtot szavaz meg.

4. Ezutân a pénztârvizsgâlô bizottsâg (a két titkàr és Dr. Pecz 
Vilmos) elôterjesztette a pénztâr âllapotârôl szôlô jelentését, valamint a 
folyô évre szôlô kôltségelôirânyzatot, melyet a vâlasztmâny némely 
csekély môdosi'tâssal magâévâ tett. A mult évre, valamint az elôbbi 
évekre a pénztârnokoknak a felmentvény megadatott.

5. A pénztârnok ajânlatâra rendes tagoknak megvâlasztattak : 
Barbarits L. liôbert, Szombathely ; Dr. Baldzs Fermez, Nagy-Szeben ; 
Caerep Jôzsef, Szeged ; Gerêb Jôzsef, Budapest ; Gyomlay Gyula, Budapest; 
Hajnal Imre, Szeged ; Dr. Horrdth Cyrill, Budapest ; Ketnpf Jôzsef, 
Budapest ; Le h r Albert, Budapest ; G. Mihdltz Odôn, Zilah ; Olejovits 
Jânos, Nagy-Kâroly ; Simon Mihàly, Kis-Zombor ; Sterba Janos, Lakocsa 
(Sopron m.).
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Tagdijukat megflzették (a II. füzetben kôzzétettek utân feb- 
rudr 25-ig) :

1881-re : Ambrus Môr, Losoncz. — Gergely Kâroly, Krassô. — 
Moser J6zsef, Üjvidék. — Sclilott Gyula, Beszterczebânya. — Végh 
Endre, Kaposvâr (é< 1882 re 1 frtot).— Wigaud Janos, Pancsova.

1882-re : Burâny Gergely, Szombatkely. — Farkas Jôzsef, Kecs- 
kemét. — G. Mikàltz Odôn, Zilah.— Hajnal Imre, Szeged. — Olejovits 
Jânos, Nagy Kâroly. — Fchill Salamon, Budapest.

Az oklevél dijâtbeküldték : Hajnal Imre, Szeged. — Kâposz- 
tâBsy Jusztiniân, E ger.— Olejovits Jânos, Nagy-Kâroly.

— Sallustius szobrâra küldôtt Buniuy Gergely Szombat- 
helyr<51 2 frtot.
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A z f,Egyetemes Philologiai Kôzlony^ elso és mdsodilc 
évfolyam a leszdlU tott âron,

cgy éofolyam 2 frt 50  1er,
Ttiiiid a ketto 4  frton  

a philologiai târsu la t pétiztârnolcâwil megrendelhetô.

KÔNYVÉSZET.

Üsszeâllitja H ellebrant Àrpâd.

HAZAIIRODALOM.

Latin és gûrôg classikusok fordftâsa és magyarâzata. Pozsony, 1881. 
Stampfel. (16-r.) egy-egy füzet 30 kr.
I. füz. Livius XXI. Ford, és magy. Ddvid. 1.1. füzet. (64. 1.)

II. füz. Sallustius. Jugurtha. Ford, és magy. Krajnyâk E. 1. füzet. 
•(64. 1.)

Mendlik A. Lectures françaises à l ’usage des écoles publiques. I. partie.
Budapest, 1881. Lauffer Y. (8*r. IV., 76 és 33 1.) 60 kr.

Ottô E. Franczia nyelvtan. Javitva fordftotla Rayé L. I. rész. 5-ik jav. 
kiadâs. Budapest, 1882. Kiliân. (8*r. IV., 200 1.) Kôtve 1 frt. 20 kr.

Digitized by Google


