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Eudokia császárnőről, II. Tbeodosios nejéről (az V-ik
század első felében) mint költőről érdekes czikket közölt Ludwich
Arthur a «Rheinisches Museum* legújabb füzetében (p. 206—225).
Míg Gregorovms «Athenais, Geschichte einer byzantinischen Kaiserin* (1881) czímü munkájában úgy egész egyéniségéről, mint
különösen költői müveiről kelleténél kedvezőbben ítél, Ludwich
kimutatja, hogy Eudokia, kora legműveltebb nőinek egyike, nem
csak nagyon közönséges nő, hanem még sokkal nagyobb mérték
ben gyarló költő is volt. Azon egyetlen költeménye, mely világi
tárgygyal foglalkozott — Tbeodosiosnak a persák fölött aratott
győzelmével —, elveszett ugyan, de a mi fennmaradt költeményei
közül, eléggé indokolja ezen ítéletet, a mennyiben vagy nem egyéb,
mint ügyetlen centók, vagy talán pedig még a tizenkettedik szá
zadból való Tzetzes hajmeresztő verselményeinél is gyarlóbb verselmények, melyek legfényesebb világításba helyezik Nonnos
érdemét, ki a heroicus metrumot szigorúbb szabályokba szorította.
Ez utóbbiak közül csak a Szent Kyprianosról szóló költemény
maradt ránk, melyhez Ludwich az egyedüli (florenczi) kézirat új
collátiója és saját gyanításai nyomán több javítást közöl. A mi az
előbbieket illeti, Eudokia Homércentóiról Ludwich Ábelnek e
«Közlöny»-ben (III. 584—592) és a «Zeitschrift für österreichische
Gymnasien»-ben (1881 p. 161—167) közzétett czikke nyomán
értekezik és újra lenyomatja Patrikiosnak, és Eudokiának Ábel
által először kiadott prooemiumját. Az utóbbi költeményben elfo
gadja Ábelnek majd valamennyi coniectúráját és csak annyiban
tér el az Ábel által megállapított szövegtől, hogy v. 9 IYP0V töoösa
helyett alkalmasint helyesen w; l'Sov If^ov-t és v. 38
ppoté-fl
svi Yévvifl helyett
áppóroio Ysvé&Xiqs-t ír, bár ezen coniectúrájánál Ábel javítását jobbnak véli. Abban is téved Ludwich, hogy a
11. versben esti 7rXáov-t ír, azon véleményben, hogy az Ábel szöve
gében olvasható lm) rcéXev Ábel coniectúrája; pedig Ábelnek e
helyhez való jegyzetében világosan olvashatta, hogy az egyik kéz
iratban (P-ben) ímrj rcéXsv van, a másikban (B-ben) ugyan sjri rcXéov,
de i 7cXjavításból; és az értelem is ejnj TréXsv-t követel. Végre a
Homercentókra irányzott kutatások megkönnyítésére lenyomatja
az Ábel által ismertetett cod. Mutinensisből a Homércentok első
és utolsó fejezetét, bár nem egészen hibátlanul. így pl. az első
fejezetben v. 34 ooSé t ’ taaot . . . frávatov xat y.7jpa jiiXaivav helyett
alkalmasint oo§é te loaaiv ftávatov x. %. [Ji.-t kell olvasni, 52
vóo?
helyett acpiv vóo?-t (v. ö. az utolsó fejezet 22-ik versét), 54 áva;rXfjastí helyett ávoMcXr^aiflc-t; az utolsó fejezetben v. 15 Tva srpíat po?>XsÚYjofl'a helyett Tva <39 . pooXeÓTflsi-t, v. 16 ftávfr’ ójraxoósi helyett
irávt* £7:aítoüs'.-t. Kívánatos volna, hogy az Ábelnek és Ludwichnek
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idézett értekezéseiben közzétett elvek alapján már most meghatá
rozná valaki, a ránk maradt Homércentókból mely rész Eudokia
műve, és melyek a többi szerzőkéi, névszerint Pelagios, Patrikios,
Optimos és Kosmaséi.
— A Caesura xaza rnlrov rpo/aiov-vól a latinban értékes
dolgozat jelent meg Walser Jakabtól az osztrák gymnas. folyóirat
f. é. első füzetében. Értekezőt, ki ezen tanulmánya előtt a caesura
xatá tpítov tpoyaíov-t a latinban aránylag ritkábban előfordulónak
hitte es ebbeli véleményét szorosabb megfigyelés után helyesnek
tapasztalta, e kérdés részletes megvitatására Báhrensnek azon
nyilatkozata (Jahrb. für Phil. und Paed., 1881, III, 406) bírta,
hogy a ca-sura xatá tpítov tpoyaiov csak későbbi grammatikusok
nak görög mintákból vett találmánya, és hogy a latinban csak
ilyen Cípsurával bíró vers Catullus ideje óta nem található. Érte
kező kimutatásai alapján Báhrensnek ezen állítása teljesen alap
talannak bizonyul. Számtalan példából kitűnik, hogy a caesura
xatá tpítov tpo/aíov nem csak hogy előfordúl, hanem verssor-osztó
szereppel is bír, még pedig a következő hat esetben: Első eset:
A caesura trochaica (az az caes. xaxá tpítov tpo/atov) verssor-osztó
szerepű a tpitb](JLi(j.spri<; és é<ptb](i,i{i.ep7js mellett, a tpiíK és az ötödik
láb bosszú szótaga után álló caesura mellett, továbbá a tptíh és a
hatodik láb hosszú szótaga után álló caesura mellett. Második
eset: A caes.troch.verssor-osztó szerepű a é'-pfr. mellett. Harmadik
eset: A caes. troch. verssor-osztó szerepű a tpift. mellett. Negyedik
eset: A caes. troch. verssor-osztó szerepű az ötödik láb hosszú szó
taga után előforduló caesura mellett. Ötödik eset: A caes. troch.
verssor-osztó szerepű a hatodik láb hosszú szótaga után előforduló
caesura mellett. Hatodik eset: A caes. troch. egyedül állva bír verssor-oszto szereppel.
P. V.
— Classicusok fordításai. A nagyszebeni állami fógymnasium
philologusai Veress Ljnácz igazgató kezdeményezésére — mint a Középtanodai tanáregylet közlönyének 13-ik számában olvassuk — a classicus
irodalomnak magyar nyelven eddig meg nem jelent termékeinek fordí
tására «Pentas* név alatt egyesültek ; Hérodotos kilencz könyve már
le is van fordítva és a tud. Akadémiánál kiadás végett ajánlatba hozva.
Ha a munkának sikere lesz, Thukydides következik. Igen örvendünk,
hogy vidéki tanáraink közt akadnak olyanok is, kik nem haszontalan
és nevetséges handabandára, hanem komoly, értékes munkásságra szö
vetkeznek. Csak arra mérnök a nagyszebeni Pentas derék tagjait figyel
meztetni, vajon nem volna e helyesebb, ha a lefordítandó claseikusokat
kiosztanák maguk közt, úgy hogy egy-egy író egy-egy fordítót kapna,
mint ha (a hogy Herodotosnál tették), az egyes classicust együttesen

Digitized by v ^ o o Q

le

478

VEGYESEK.

lefordítják ? Nem kell-e ez utóbbi eljárásnál attól tartani, hogy az ere
deti írónak egységes stílusa elvesz, — a felfogásban, magyarázatban stb.
nyilvánulható eltérésekről és egyenetlenségekről nem is szólva ?
— K. F. Hermann Görög Régiségek cz. nagy értékű művét
Blümner H. zürichi és Dittenberger V. haliéi tanárok (Droysen H.,
Húg Ara., Müller A. és Thalheim T. közreműködésével) új átdolgo
zásban készülnek közzé tenni (Freiburgu. Tübingen, 1S82, négy kötet.)
— Midőn a jeles kiadók Hermann e könyvének új kiadására szánták el
magukat, czéljuk volt, e fontos művet oly alakban újra hozzáférhetővé
tenni, hogy a tudomány mai állásának minden tekintetben megfeleljen.
Épen azért nem is volt elégséges egyes helyek kijavítása vagy bővebb
kifejtése, hanem az egész munkát mélyebbre hatóan kellett változtatni.
A jegyzetek a szöveg alá kerültek és minden oldalon külön számoztattak; a forrásokból való idézetek a szövegek mai állapota szerint
javíttattak k i; az e tárgyba vágó tudományos irodalom, különösen a
föliratok lelkiismeretesen értékesíttettek. Arra törekednek ugyan a föl
dolgozók, hogy, a mennyire lehet, Hermann szövegét szószerint meg
tartsák, de a mellett nem haboznak, azon nemcsak változtatni, hanem
azt bővíteni is, mely bővítéseket nem választják el a Hermann szövegétől
zárjelekkel, mint a munka előbbi földolgozói, Báhr és Stark. Egészen
új részleteit képezik a munkának a hadi és színi régiségek, melyek
azelőtt nagyon is mellékesen voltak tárgyalva. — A munka a követ
kező négy kötetre oszlik: 1 . államrégiségek, H. jogi és hadi régiségek,
IH. istentiszteleti és színi régiségek, IV. magánrégiségek. Eddig a
negyedik kötet első fele jelent meg.
P. V.
— Cicero leveleinek megtalálása Petrarca által. E kérdést
eldöntöttnek tekintették, a mióta Orelli és Haupt után Hofmann Fr.
(Dér kritische Apparat zu Ciceros Briefen an Atticus. Berlin, 1863)
erre vonatkozólag a következő négy tételt állította föl: 1 . hogy Petrarca
1345-ben megtalálta Cicerónak ad Atticum, ad M. Brutum és ad Quintum fratrem czímzett leveleit; 2 . későbben (bizonytalan, mikor) az ad
familiares Írottakat; 3. hogy a régi, még most is meglevő Cod. Med.
plut. XLX. n. IX-et, mely az ad fám. czímzett leveleket tartalmazza,
Petrarca leírta, és ez a másolat megvan a n. VH-ben; mindkét kézira
tot ismerte és használta Coluccio; 4. hogy Atticushoz írt leveleket
szintén leírta; hogy az arclietypus elveszett, és hogy a másolatot, a mai
n. XVIII-t, Coluccio bírta. Az utolsó időben azonban Yiertel (Die Wiederauffindung von Ciceros Briefen durch Petrarca. Königsberg, 1879)
és Vovjt (Über die haudschriftliche Überlieferung von Ciceros Briefen.
Verliandl. dér siichs. Gesellsch. dér Wissensch. Leipzig 1880.) szorga-
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lommal és éles észszel írt munkáikban egymástól függetlenül Hofmaun
bárom utolsó tételét megdöntötték, kimutatva, hogy Petrarca az ad fám.
czímzett leveleket 1359-ben nem ismerte, sőt még általában véve alig
ismerhette, mert még az 1373-ik év nov. 28-ikán befejezett de re publica optime administranda czímű művében sem említi oly helyen, hol azt
okvetlenül tennie kellett volna; hogy a n. VII nem Petrarcától, hanem
Pasquinonak egy Írnokától való, Pasquino aztán Coluccióhoz küldte
azt, kinek aláírását későbben kitörölték, de mely azért még most is
olvasható ; hogy a n. XVIII is Pasquinonak egy Írnokától való és nem
Petrarcától.
P.
— A budapesti philologiai társaság f. é. április 19-kén felolvasó
ülést tartott, melynek tárgyai voltak :
1. Dr. Findczjt Ernő, Római nőköltők.
2. D r. H einrich Gusztáv, Elfrida. (A lőcsei főreáliskola Albumáb&n
fog megjelenni.)
3. György Lajos , A kecskepásztor, Theokritosból.
4. Gergely Károly , Anakreoni dalok, modern alakban.
5. D r. Csenyeri János , A görög rhetorika ókori irodalma.
A felolvasó ülés után választmányi ülés tartatott, melyen új tagokúi
megválasztattak : H im pfner Béla, Beszterczebánya; M ihalik Aurél, Szé
kesfehérvár ; Vali Béla Budapest (ajánlja Dr. Heinrich Gusztáv).
— Tagdijukat megfizették 1882-re: Dr. Ábel Jenő, Budapest. —
Dr. Beliczay Jónás, Kecskemét. — Cserép József, Szeged. — Fábián
Imre, Kassa. — Gerevics Gusztáv, Eperjes. — Kispál Mihály, Budapest.
— Az oklevél dyát megküldték: Dr. Beliczay Jónás, Kecs
kemét. — Cserép József, Szeged.
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